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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

5.1.1 Simpulan Umum 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dapat 

diketahui bahwa terdapat hubungan yang kuat, antara minat peserta didik dengan 

pengambilan keputusan untuk memilih Program Studi Perpusinfo FIP UPI. Hal ini 

dapat dimaknai bahwa semakin tinggi minat peserta didik terhadap Program Studi 

Perpusinfo FIP UPI, akan semakin tinggi pula kemungkinan pengambilan 

keputusan peserta didik untuk memilih Program Studi Perpusinfo FIP UPI. Begitu 

pula sebaliknya, semakin rendah minat peserta didik terhadap Program Studi 

Perpusinfo FIP UPI, akan semakin rendah pula kemungkinan pengambilan 

keputusan peserta didik untuk memilih Program Studi Perpusinfo FIP UPI.  

5.1.2 Simpulan Khusus  

1). Minat Peserta Didik 

 Minat peserta didik terhadap Program Studi Perpusinfo FIP UPI tergolong 

kedalam kategori sedang. Hal ini dinilai berdasarkan empat indikator yang 

meliputi keingintahuan peserta didik terhadap Program Studi Perpusinfo FIP UPI, 

jenis-jenis kegiatan Program Studi Perpusinfo FIP UPI yang disenangi peserta 

didik dan usaha-usaha untuk merealisasikan keinginan atau rasa senang terhadap 

Program Studi Perpusinfo FIP UPI ketiga aspek pengukuran minat peserta didik 

terhadap Program Studi Perpusinfo FIP UPI ini berada pada kategori sedang. 

Aspek yang terakhir ialah objek-objek Program Studi Perpusinfo FIP UPI yang 

disenangi peserta didik, hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek ini berada 

pada kategori tinggi. Hal tersebut membuktikan bahwa sebenarnya peserta didik 

telah memiliki ketertarikan terhadap objek-objek Program Studi Perpusinfo FIP 

UPI, hanya saja beberapa faktor seperti ketidakcocokkan dan rendahnya informasi 

yang dimiliki peserta didik mengenai Program Studi Perpusinfo FIP UPI menjadi 
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salah satu penyebab minat peserta didik terhadap Program Studi Perpusinfo FIP 

UPI masih tergolong kedalam kategori sedang.  

2).  Pengambilan Keputusan untuk Memilih Program Studi Perpusinfo FIP 

UPI 

 Pengambilan keputusan peserta didik untuk memilih Program Studi 

Perpusinfo FIP UPI berada pada kategori sedang. Hal ini dinilai berdasarkan tiga 

indikator yang meliputi membuat prediksi atau gambaran ke depan, memilih salah 

satu diantara dua pilihan atau lebih dan membuat perkiraan tentang banyaknya 

kejadian berdasarkan bukti-bukti terbatas. Ketiga aspek pengambilan keputusan 

peserta didik untuk memilih Program Studi Perpusinfo FIP UPI ini pada kategori 

sedang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik masih 

merasa ragu untuk memilih Program Studi Perpusinfo FIP UPI, terdapat beberapa 

faktor yang menyebabkan keraguan pada diri peserta didik diantaranya meliputi 

minat, informasi yang dimiliki mengenai Program Studi Perpusinfo FIP UPI, 

lingkungan, dorongan orangtua dan pilihan teman sebaya. 

5.2 Rekomendasi 

5.2.1 Bagi Program Studi Perpusinfo FIP UPI 

 Bagi Program Studi Perpusinfo FIP UPI diharapkan mampu meningkatkan 

eksistensi Program Studi Perpusinfo FIP UPI, baik secara langsung melalui 

sosialisasi ataupun secara tidak langsung melalui pengoptimalan pemanfaatan 

website Program Studi Perpusinfo FIP UPI. Hal tersebut sebagai salah satu upaya 

untuk meningkatkan informasi dan wawasan peserta didik, sebagai awal untuk 

meningkatkan minat dan pengambilan keputusan peserta didik terhadap Program 

Studi Perpusinfo FIP UPI.  

 Selain itu, pengenalan mengenai berbagai hal terkait Program Studi 

Perpusinfo FIP UPI diharapkan tak hanya diberikan kepada peserta didik, tetapi 

juga dapat diberikan kepada guru Bimbingan Konseling disekolah, yang berperan 

sebagai tempat konsultasi bagi para peserta didik dalam pengambilan keputusan 

memilih program studi di Perguruan Tinggi. 

5.2.2 Bagi Sekolah 
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  Diharapkan dapat menjadi fasilitator dalam membantu meningkatkan 

wawasan peserta didik, terkait berbagai macam alternatif pilihan program studi di 

Perguruan Tinggi. Dan mampu mengetahui kondisi serta minat peserta didik agar 

dapat mengarahkan peserta didik dalam pengambilan keputusan memilih program 

studi di Perguruan Tinggi sesuai dengan minat yang dimilikinya. 

5.2.3 Bagi Peserta Didik 

Diharapkan dapat merencanakan dan mempertimbangkan secara matang, 

pengambilan keputusan dalam memilih program studi di Perguruan Tinggi karena 

hal tersebut merupakan awal dari jenjang karir yang akan ditempuh dimasa depan.  

5.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Diharapkan dapat melakukan penelitian serupa dengan menggunakan metode 

penelitian  yang  berbeda serta  lingkup dan cakupan yang lebih luas, sebagai 

salah satu upaya untuk mensosialisasikan  keberadaan Program Studi Perpusinfo 

FIP UPI secara lebih luas lagi.  

 


