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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang niat siswa 

perbankan syari’ah untuk melanjutkan studi keperguruan tinggi dengan 

jurusan yang sama pada siswa jurusan perbankan syariah SMKN 1 Bantul, 

SMK Muhammadiyah Wonosari dan SMK Muhammadiyah Pakem 

Yogyakarta, maka dapat disimpulakn: 

1. Dimensi sikap secara parsial berpengaruh signifikan terhadap niat siswa 

untuk melanjutkan studi keperguruan tinggi dengan jurusan yang sama. 

2. Dimensi norma subjektif secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

niat siswa perbankan syariah untuk melanjutkan studi keperguruan tinggi 

dengan jurusan yang sama. 

3. Dimensi kontrol perilaku secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

niat siswa untuk melanjutkan studi keperguruan tinggi dengan jurusan 

yang sama. 

4. Dimensi Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku Persepsian secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap niat siswa perbankan syariah 

untuk melanjutkan studi keperguruan tinggi dengan jurusan yang sama. 

 

 

 



89 
 

B. Saran  

Dari hasil penelitian dan pembahaan yang dilakukan dalam penelitian 

ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan ini. 

Untuk itu saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan sosilaisasi dari perguruan tinggi tentang jurusan perbankan 

syariah sangat diperlukan agar siswa bisa memantapkan hatinya untuk 

pengambil jurusan perbankan syariah untuk studi lanjutan. 

2. Penekanan dari pihak sekolah tentang manfaat melanjutkan keperguruan 

tinggi dan prospek ekonomi islam dengan kebutuhan SDM profesional 

dalam bidangnya yang sangat banyak dibutuhkan. 

3. Penekanan kepastian karir yang akan didapatkan tentang kelebihan dan 

kekurangan lanjut kuliah atau kelebihan dan kekurangan jika langsung 

bekerja, agar bisa memotivasi siswa dalam pengambilan keputusan. 

4. Promosi dan pengadaan beasiswa bagi siswa kurang mampu dan 

berprestasi oleh perguruan tinggi yang memiliki jurusan ekonomi Islam 

atau konsentrasi perbakan islam agar dapat membantu siswa dalam 

melakukan studi lanjut  

5. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel yang 

lebih banyak lagi. Atau dapat membandingkan niat siswa Perbankan 

syariah dan siswa perbankan biasa untuk melanjutkan studi keperguruan 

tinggi dengan jurusan perbankan syariah. 

6. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk dapat melihat konsistensi 

ketiga variabel pada penelitian ini dengan objek yang sama dan dilihat 
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juga apakah pemilihan program studi perbankan syariah dijadikan 

pilihan utama atau tidak dalam hal melanjutkan keperguruan tinggi dan 

faktor penyebabnya. 

7. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menambah konstruk 

variabel lain diluar theory of planned behavior 

8. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk peneliti 

selanjutnya yang akan meneliti tentang niat seseorang dalam berperilaku. 

 


