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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Persepsi orangtua terhadap biaya pendidikan tinggi yaitu kurang tepat, 

para orangtua dalam memperkirakan tentang biaya pendidikan tinggi ada 

yang melebihi kenyataan (over estimate) yaitu persepsi tentang biaya 

masuk ke perguruan tinggi negeri dan biaya uang kuliah/semester di 

perguruan tinggi negeri. Menurut para orangtua (70,8%) biaya pendidikan 

di perguruan tinggi termasuk kategori mahal, sebanyak 21,5% menjawab 

sedang dan 7,7% menjawab sangat mahal. Persepsi tentang biaya uang 

kuliah di PTN dan biaya hidup & penunjang sebaliknya dibawah 

kenyataan (under estimate) menurut orangtua, biaya uang kuliah di negeri 

tidak mahal (28,6%) demikian juga biaya hidup dianggap tidak tinggi 

(21,4%) sedangkan persepsi tentang biaya masuk PT umumnya 80% 

mendekati kenyataan. 

2. Persepsi Orangtua terhadap pentingnya pendidikan tinggi bagi anak kurang 

baik. 60% para Orangtua menyatakan kurang setuju tentang pernyataan 

bahwa perguruan tinggi mewujudkan tenaga kerja yang professional dan 

terampil, tamatan perguruan tinggi mudah memperoleh pekerjaan, tamatan 

perguruan tinggi dapat mensejahterakan kehidupan anak dan adanya gelar 

akan lebih cepat mencari dan  mendapatkan pekerjaan. Hal ini berarti 
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bahwa orangtua di Desa Perkebuan Membang Muda kurang tepat dalam 

mempersepsi pentingnya pendidikan tinggi bagi anak mereka. 

3. Motivasi orangtua terhadap kelanjutan pendidikan anak ke perguruan 

tinggi dikategorikan kurang mendorong kelanjutan pendidikan anak, 

sekitar 63,1% jarang memberi motivasi untuk kelanjutan pendidikan anak 

sampai jenjang perguruan tinggi. 

B. Saran  

1. Bagi para lulusan perguruan tinggi yang ada di desa Perkebunan Membang 

Muda hendaknya dapat bekerjasama dalam memberikan motivasi dan 

mensosialisasikan kepada masyarakat tentang biaya pendidikan di 

perguruan tinggi dan pentingnya pendidikan tinggi dan  para orangtua 

seharusnya jangan takut untuk mengkuliahkan anak-anaknya ke perguruan 

tinggi karena pemerintah sudah memberikan dana kepada anak yang 

kurang mampu dan berprestasi melalui program bidik misi dan beasiswa. 

2. Pendidikan tinggi sangat penting bagi masa depan anak, terlebih lagi pada 

zaman sekarang ini, maka kepada semua siswa-siswi yang saat ini masih 

duduk dibangku  sekolah sebaiknya setelah tamat SMA harus melanjutkan 

pendidikan hingga perguruan tinggi supaya mampu bersaing di dunia 

kerja. 

3. Kepada setiap orangtua yang memiliki anak usia sekolah agar memotivasi 

anaknya untuk semankin semangat belajar di sekolah maupun diluar 

sekolah agar setelah tamat SMA dapat melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi. 
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