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V.  KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

A. Kesimpulan 

1. Motivasi belajar berpengaruh positif terhadap minat melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi.  

2. Status sosial ekonomi orang tua berpengaruh positif terhadap minat 

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. 

3. Lingkungan teman sebaya berpengaruh positif terhadap minat melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi 

 

B. Implikasi 

1. Bagi sekolah sebaiknya melakukan kerja sama dengan pemerintah 

maupun pihak ketiga untuk memberikan beasiswa kepada para siswa 

yang berprestasi namun berada pada kondisi orang tua yang memiliki 

status sosial ekonomi tergolong menengah ke bawah, serta memberikan 

kesempatan yang luas dan adil kepada para siswa untuk memperoleh 

beasiswa guna melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. 

2. Bagi siswa sebaiknya saling membangun lingkungan pergaulan yang baik 

yang mampu mendorong para siswa untuk saling mendukung dan 

memotivasi dalam menggapai cita-cita mereka untuk melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi. 

3. Orang tua siswa sebaiknya perlu untuk memprioritaskan pendidikan 

anaknya dengan memberikan motivasi bagi anak untuk menempuh 

jenjang pendidikan yang tinggi. 
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C. Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian ini masih terdapat beberapa kekurangan yang 

peneliti temukan pada saat melakukan penelitian. Berikut ini terdapat 

beberapa   keterbatasan dalam penelitian ini  

1. Penelitian ini hanya menggunakan responden siswa kelas XI di SMA 

Negeri 1 Leuwimunding Kabupaten Majalengka. 

2. Penelitian ini dibatasi hanya meneliti mengenai tiga variabel bebas 

(motivasi belajar, status sosial ekonomi orang tua dan lingkungan 

teman sebaya) yang berpengaruh terhadap variabel terikat (minat 

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi). 

3. Ada beberapa siswa yang tidak serius dan menyontek saat pengisian 

kuisioner sehingga jawaban relatif sama dengan temannya. 

4. Ada beberapa siswa yang memiliki persepsi bahwa kuisioner akan 

berpengaruh pada nilai sehingga pada saat pengisian kuisioner tidak 

sesuai dengan keadaan aslinya. 
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