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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan,

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan positif yang

signifikan antara konformitas terhadap teman sebaya dengan minat memilih

jurusan di perguruan tinggi. Semakin tinggi konformitas terhadap teman

sebaya maka akan semakin tinggi minat memilih jurusan di perguruan tinggi.

Sebaliknya, semakin rendah konformitas terhadap teman sebaya maka akan

semakin rendah minat memilih jurusan di perguruan tinggi.

Siswa dengan konformitas terhadap teman sebaya yang tinggi akan

menjalin hubungan yang erat dengan teman sebaya serta mendapatkan

informasi dan saran terkait jurusan yang ada di perguruan tinggi. Adanya

informasi dan saran yang berasal dari teman sebaya terkait memilih jurusan

yang ada di perguruan tinggi tersebut akan menumbuhkan minat siswa

memilih jurusan. Bertolak belakang dengan hal tersebut, siswa yang memiliki

konformitas terhadap teman sebaya yang rendah tidak akan menjalin

hubungan yang erat dengan teman sebaya, hubungan yang tidak erat antara

siswa dengan teman sebaya tersebut menyebabkan siswa kurang mendapatkan

informasi
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jurusan dari teman sebaya sehingga akan berkaitan dengan rendahnya minat

memilih jurusan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menyadari

bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, maka peneliti

mengemukakan beberapa saran. Saran-saran ini diharapkan dapat berguna

untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan konformitas terhadap

teman sebaya maupun minat memilih jurusan. Terdapat dua saran yang perlu

peneliti kemukakan, yakni:

1. Bagi Subjek Penelitian

Saran untuk siswa agar senantiasa meningkatkan minat memilih

jurusan. Minat memilih jurusan yang tinggi akan mengarahkan dan membantu

siswa dalam merencanakan karir di masa yang akan datang. Meningkatkan

minat memilih jurusan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan

konformitas terhadap teman sebaya. Konformitas terhadap teman sebaya

dalam hal ini ialah konformitas terhadap teman sebaya dalam hal yang positif

seperti menerima dan meminta informasi atau saran teman sebaya terkait

memilih jurusan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Saran untuk peneliti selanjutnya sebaiknya meneliti faktor-faktor lain

yang berpengaruh terhadap minat memilih jurusan pada siswa. Hal tersebut
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diharapkan agar penelitian ini dapat berkembang dari adanya perbedaan faktor

yang diteliti. Harapan untuk meneliti faktor lain tersebut juga didasarkan oleh

hasil penelitian yang menunjukkan bahwa konformitas terhadap teman sebaya

tidak mutlak mempengaruhi minat memilih jurusan sehingga diduga masih

ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi minat memilih jurusan. Peneliti

selanjutnya juga hendaknya berupaya untuk melakukan penelitian diwaktu

yang tepat agar mendapatkan sampel penelitian yang diharapkan.

‘
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