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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh 

penulis mengenai Partisipasi Komunitas Mahasiswa Muaragembong dalam 

memotivasi Siswa Kelas XII untuk Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi 

(Penelitian di SMAN 1 Muaragembong Kecamatan Muaragembong Kabupaten 

Bekasi) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses motivasi komunitas Mahasiswa Muaragembong kepada siswa kelas XII 

SMA Negeri 1 Muaragembong dilakukan dua kali dalam setahun. Kegiatan 

Pertama. 1) Memperkenalkan kampus, Penting informasi kampus diberikan 

kepada siswa bertujuan agar siswa dapat  melanjutkan studi ke perguruan tinggi 

setelah lulus. 2) Informasi jalur masuk, ada beberapa jalur dalam proses 

penerimaan Mahasiswa baru diantaranya Jalur SNMPTN dan SBMPTN. 3) 

Informasi beasisiwa, ada beberapa informasi beasiswa yang di sampaikan oleh 

komunitas Mahasiswa Muaragembong yaitu beasiswa bidikmisi dan beasiswa 

Etos. Kegiatan kedua, Mentoring, komunitas Mahasiswa Muaragembong 

melakukan mentoring kepada siswa yang berminat melanjutkan studi ke 

perguruan tinggi yang nantinya akan menjadi tujuan bagi Siswa SMA dalam 

memilih universitas.  
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2. Ada tiga Faktor pendorong motivasi komunitas Mahasiswa Muaragembong 

pada siswa kelas XII untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Pertama. 

Kemampuan, yaitu pengalaman Mahasiswa Muaragembong yang ditempuh 

selama perkuliahan dapat  membagi  pengalaman tentang dunia kampus kepada 

siswa yang membutuhkan. Kedua, Minat, ditentukan oleh faktor dalam karena 

adanya Rasa solidaritas yang hadir dari rasa setia kawan. Ketiga, harapan/ 

keyakinan, Komunitas Mahasiswa Muaragembong memiliki harapan dengan  

mengajak siswa untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi yang nantinya 

akan membawa perubahan di Desa Muaragembong dari segi kualitas 

Pendidikan.  

3. Ada dua faktor penghambat motivasi komunitas Mahasiswa Muaragembong 

pada siswa kelas XII untuk Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi. Pertama, 

Situasional/keadaan dalam proses motivasi yaitu : 1) Teknis, yaitu kurangnya 

alat atau bahan-bahan yang digunakan dalam proses partisipasi. Seperti: 

proyektor dan ruang kelas yang terbatas. 2) Waktu,  komunitas Mahasiswa 

Muaragembong  dari berbagai universitas yang berbeda-beda tentu jadwal 

liburpun berbeda sehingga menentukan waktu dapat menghambat jalannya 

partisipasi. 3) Jarak rumah dengan lokasi partisipasi, Komunitas Mahasiswa 

Muragembong banyak yang tinggal jauh dari Lokasi tersebut, sehingga banyak 

komunitas Mahasiswa Muaragambong yang tidak ikut serta dalam partisipasi 

untuk memotivasi siswa. 4) Hasil partisipasi yang statis, setiap tahunnya siswa 

SMA Negeri 1 Muaragembong banyak yang tidak melanjutkan studi ke 
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perguruan tinggi. Kedua, Lingkungan meliputi lingkungan Keluarga, sekolah, 

dan tempat ia dimana tinggal. 

 

5.2. Saran 

Dari hasil kesimpulan diatas maka saran dari penulis adalah sebagai berikut: 

1. Dari hasil penelitian ini dapat membantu siswa SMA Negeri 1 Muaragembong, 

terutama siswa yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi, dalam 

memahami pentingnya melanjutkan studi setelah lulus sekolah. 

2. Bagi penulis sendiri, penelitian ini akan menjadi karya berharga. Terlebih dapat 

menjadi motivasi untuk terus memberi informasi terhadap siswa-siswi terkhusus 

di desa Muaragembong tentang universitas. 

3. Bagi para Mahasiswa Muaragembong agar memiliki kesadaran untuk 

mendorong atau membantu adik kelas dalam memotivasi agar tertarik untuk 

melanjutkan studi ke perguruan tinggi. 

4. Bagi para siswa SMA Negeri 1 Muaragembong untuk lebih menyadari dan 

memperhatikan bahwa pendidikan sangat penting agar generasi penerus bangsa 

semakin berkualitas.  

 

 

 

 

 


