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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

Bab V dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 

Penerapan Hasil Belajar Manajemen Sumber Daya Keluarga (MSDK) pada 

Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Pendidikan Tata Boga. 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitian Penerapan Hasil Belajar Manajemen 

Sumber Daya Keluarga (MSDK) pada Pengelolaan Keuangan Mahasiswa 

Pendidikan Tata Boga dimulai dengan kesimpulan karakteristik mahasiswa. 

Mahasiswa Pendidikan Tata Boga 2011 didominasi oleh mahasiswa yang masih 

tinggal dengan orang tua, pemasukkan keuangan utama dari orang tua, dan 

memperolehnya dengan rentang waktu rata-rata harian, mingguan, dan bulanan. 

1. Hasil penelitian mengenai penerapan hasil belajar MSDK pada 

pengelolaan keuangan mahasiswa meliputi perencanaan penggunaan 

keuangan menunjukan bahwa mahasiswa cukup baik dalam menerapkan 

perencanaan penggunaan keuangan pada pengelolaan keuangannya. 

Hasil penelitian mengandung makna bahwa mahasiswa yang telah lulus 

mata kuliah MSDK memiliki pengetahuan, pemahaman dan ketelitian 

mengenai perencanaan penggunaan keuangan sebagai hasil belajar 

MSDK mengenai pengelolaan keuangan yang cukup diterapkan pada 

pengelolaan keuangan pribadinya.  
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2. Hasil penelitian mengenai penerapan hasil belajar MSDK pada 

pengelolaan keuangan mahasiswa meliputi pelaksanaan penggunaan 

keuangan menunjukan bahwa responden kurang menerapkan 

pelaksanaan penggunaan keuangan pada pengelolaan keuangannya. 

Hasil penelitian ini mengandung makna bahwa mahasiswa yang telah 

lulus mata kuliah MSDK memiliki pengetahuan, pemahaman dan 

ketelitian mengenai proses pelaksanaan penggunaan keuangan sebagai 

hasil belajar MSDK khususnya dalam pengelolaan keuangan kurang 

diterapkan pada pengelolaan keuangan pribadinya, karena berdasarkan 

data karakteristik mahasiswa pada umumnya masih tinggal dengan 

orang tua. 

3. Hasil penelitian mengenai penerapan hasil belajar MSDK pada 

pengelolaan keuangan mahasiswa meliputi evaluasi penggunaan 

keuangan menunjukan bahwa responden cukup menerapkan evaluasi 

penggunaan keuangan pada pengelolaan keuangannya. Jumlah 

persentase tersebut berada pada kriteria cukup diterapkan. Hasil 

penelitian ini mengandung makna bahwa mahasiswa yang telah lulus 

mata kuliah MSDK memiliki pengetahuan, pemahaman dan ketelitian 

mengenai proses evaluasi penggunaan keuangan sebagai hasil belajar 

MSDK mengenai pengelolaan keuangan cukup diterapkan pada 

pengelolaan keuangan pribadinya. 
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B. Saran 

Saran yang diberikan setelah peneliti melakukan penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Mahasiswa  

Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan hasil belajar MSDK pada 

pengelolaan keuangan kurang diterapkan karena mahasiswa belum sepenuhnya 

mandiri, terutama masalah keuangan. Mahasiswa diharapkan dapat mulai belajar 

mengelola keuangan pribadi secara mandiri dan teratur, lalu mempelajari kembali 

mengenai pengelolaan keuangan yang telah dipelajari pada mata kuliah MSDK, 

dan juga memperkaya diri dengan literasi keuangan dari sumber lain, sehingga 

pengelolaan keuangan pribadinya menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi 

kehidupan dimasa yang akan datang.  

2. Tenaga Pengajar  

Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan hasil belajar MSDK 

mengenai pengelolaan keuangan kurang diterapkan oleh mahasiswa, karena 

mahasiswa belum sepenuhnya lepas dari pengarahan orang tuanya, terutama 

masalah keuangan. Hal ini harap menjadi pertimbangan tenaga pengajar mengenai 

materi dan teknik pembelajaran yang perlu diperkaya lagi, sehingga dapat 

digunakan pada materi perkuliahan pengelolaan keuangan ini. Semua tenaga 

pengajar perlu terus memberikan pengarahan dan masukkan yang positif kepada 

mahasiswa mengenai pentingnya mengelola keuangan, baik keuangan pribadi 

maupun keuangan lainnya, dan untuk meningkatkan literasi finansial di kalangan 

mahasiswa, sudah saatnya pendidikan personal finance masuk ke dalam 
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kurikulum akademik sebagai bagian dari sistem pendidikan di Universitas baik 

untuk program studi Ekonomi maupun non-Ekonomi sehingga pendidikan 

ekonomi yang diberikan selain untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan 

dan pengetahuan yang berguna untuk mendapatkan pekerjaan juga untuk 

meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengelola keuangan pribadinya 

sebagai salah satu modal yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dimasa 

yang akan datang.  

 

 


