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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis dapat mengambil 

beberapa kesimpulan yang tercantum dalam beberapa point di bawah ini, yaitu : 

1. Dari hasil perhitungan analisis korelasi Spearman menggunakan SPSS 11.5 

didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang rendah atau lemah tapi pasti 

antara faktor fungsional dengan persepsi mahasiswa program studi 

kependidikan UPI terhadap program SM3T, yaitu sebesar 0,240. Adapun 

variasi(naik/turunnya) persepsi mahasiswa UPI terhadap program SM3T yang 

disebabkan oleh faktor fungsional hanya sebesar 5,76 %, dan selebihnya 

94,24% ditentukan oleh faktor lain. 

2. Dari hasil perhitungan analisis korelasi Spearman menggunakan SPSS 11.5 

didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang rendah atau lemah tapi pasti 

antara faktor struktural dengan persepsi mahasiswa program studi 

kependidikan UPI terhadap program SM3T yaitu sebesar 0,227. Adapun 

variasi(naik/turunnya) persepsi mahasiswa UPI terhadap program SM3T yang 

disebabkan oleh faktor struktural hanya sebesar 5,15 %, dan selebihnya 

94,85% ditentukan oleh faktor lain. 

3. Dari hasil perhitungan analisis korelasi sSpearman menggunakan SPSS 11.5 

didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang rendah atau lemah tapi pasti 

antara faktor kultural dengan persepsi mahasiswa program studi kependidikan 

UPI terhadap program SM3T yaitu sebesar 0,2. Adapun 

variasi(naik/turunnya) persepsi mahasiswa UPI terhadap program SM3T yang 

disebabkan oleh faktor kultural hanya sebesar 4 %, dan selebihnya 96 % 

ditentukan oleh faktor lain. 

4. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan skala Likert didapat bahwa 

persepsi mahasiswa program studi kependidikan Universitas Pendidikan 

Indonesia terhadap program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, 
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dan Tertinggal (SM3T) tergolong kuat, sehingga mereka setuju untuk 

mengikuti program SM3T. Namun hubungan antara faktor fungsional, 

struktural, dan kultural dengan persepsi mahasiswa program studi 

kependidikan UPI ini tergolong rendah atau lemah tapi sehingga kuatnya 

persepsi yang terbentuk berhubungan dengan faktor-faktor lain diluar dari 

ketiga faktor tersebut.  

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyampaikan beberapa saran 

sebagai masukan yang diharapkan bermanfaat. Adapun saran-saran yang ingin 

penulis sampaikan antara lain : 

1. Dalam rangka meningkatkan persepsi positif mahasiswa program studi 

kependidikan UPI terhadap program SM3T diharapkan pihak universitas 

lebih giat lagi memberikan sosialisasi tentang program SM3T baik dari media 

online, media cetak, maupun melalui prodi masing-masing agar mahasiswa 

program studi kependidikan UPI lebih tertarik dan berminat untuk 

berpartisipasi menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia melalui 

program SM3T. 

2. Untuk mahasiswa program studi kependidikan UPI diharapkan untuk bisa 

mengikuti program SM3T agar dapat berpartisipasi menyelesaikan masalah 

pendidikan yang ada di Indonesia, terutama di Daerah Terdepan, Terluar, dan 

Tertinggal (3T). 

 

 


