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 Masalah dalam penelitian ini adalah minat siswa untuk melanjutkan 
studi ke perguruan tinggi belum optimal, komunitas teman sebaya kurang 
memberikan dukungan yang baik bagi kelanjutan studi, informasi, bimbingan dan 
konseling mengenai kelanjutan studi ke perguruan tinggi belum optimal, adanya 
perbedaan tingkat pendapatan orang tua antar siswa dan keputusan remaja 
masih cenderung mengikuti pendapat teman sebaya. Sedangkan tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh layanan  penempatan dan 
penyaluran terhadap minat melanjutkan study keperguruan tinggi pada siswa 
kelas XI SMA Negeri 2 Binjai Tahun Ajaran 2012/2013. 

Jenis penelitian ini adalah eksperimen yaitu penelitian yang dilakukan 
dengan memberikan perlakuan kepada sekelompok orang yang dijadikan subjek 
penelitian. Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa  kelas XI IPS SMA Negeri 2 
Binjai Tahun Ajaran 2012/2013 yang berjumlah 37 orang. Instrumen yang 
digunakan adalah angket untuk menjaring data tentang minat melanjutkan study 
keperguruan tinggi  yang sebelumnya diuji cobakan untuk mengetahui validitas 
dan reliabilitas angket.  Dari 40 item angket yang disebarkan diketahui ada 31 
item yang valid dan 9 item  soal yang tidak valid, yaitu soal no.  2, 5, 9, 12, 13, 31, 
34, 36 dan 39. Jadi soal yang diberikan terhadap 37 sampel berjumlah 31 item. 
Instrumen diberikan sebelum dan sesudah pemberian layanan penempatan dan 
penyaluran. Teknik analisis data menggunakan uji t. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan  penempatan 
dan penyaluran berpengaruh terhadap peningkatan minat melajutkan study 
keperguruan tinggi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Binjai tahun ajaran 
2012/2013. Hal ini teruji dengan menggunakan uji t yang diperoleh dari 
perhitungan dengan hasil thitung = 7,86 > ttabel = 2,021, artinya  hipotesis yang 
diajukan yang berbunyi “adanya  pengaruh antara layanan penempatan dan 
penyaluran terhadap minat melanjutkan study keperguruan tinggi pada siswa 
kelas XI IPS SMA Negeri 2 Binjai Tahun Ajaran 2012/2013, dapat diterima.  
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