
 
 

66 
 

BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta mengacu pada rumusan 

masalah yang diajukan pada penelitian ini, maka peneliti menyimpulkan bahwa: 

1. Minat melanjutkan studi ke IAIN Kendari pada masyarakat Desa Labaraga 

Kecamatan Wakorumba Utara Kabupaten Buton Utara sangat kurang. 

Mahasiswa dan siswa kelas XII lebih memilih melanjutkan studi ke 

pergurua tinggi lain seperti UHO, Mandala Waluya, UMK, UMB, 

Unidayan dll. Dibandingkan dengan IAIN Kendari. Sebagian besar orang 

tua juga turut mendukung keinginan anaknya dalam melanjutkan studi 

dimanapun tempanya.  

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Minat melanjutkan Studi ke IAIN 

Kendari pada Desa Labaraga Kecamatan Wakorumba Utara Kabupaten 

Buton Utara yaitu: 

a. Keinginan, Kurangnya rasa ingin atau tertarik untuk melanjutkan studi 

ke IAIN Kendari menjadi salah satu faktor tidak adanya minat. 

Kebanyakan dari mereka mempunyai cita-cita atau keinginan untuk 

melanjutkan studi di perguruan tinggi yang dianggapnya terkenal dan 

tervavorit.  
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b. Jurusan yang dibidangi, Kurangnya minat siswa untuk melanjutkan 

studi ke IAIN Kendari karena tidak adanya jurusan yang sesuai dengan 

jurusan yang dibidanginya. Misalnya kesehatan dan teknik. 

c. Pengetahuan dan Informasi, masyarakat tidak terlalu kenal dengan 

kampus IAIN Kendari, mereka menganggap bahwa IAIN Kendari 

hanya mempunyai jurusan agama saja, sehingga menjadi pertimbangan 

bagi mereka yang ingin melanjutkan studi ke IAIN Kendari.  

d. Peluang Kerja, kebanyakan orang tua keliru dalam hal mengambil 

keputusan bahwa alumni perguruan tinggi Islam mempunyai sedikit 

peluang kerja.  

e. Lingkungan Sosial, para calon mahasiswa lebih mempertimbangkan 

yang mayoritas, sehingga mereka lebih mengikuti yang lebih banyak 

melanjutkan studi ke perguruan tinggi umum.   

f. Dorongan Orang Tua, kurangnya informasi mengenai IAIN Kendari 

sehingga orang tua lebih mendukung anaknya untuk melanjutkan studi 

ke perguruan tinggi umum. 

B. Implikasi 

Dengan mengacu pada hasil penelitian dan kesimpulan sebagaimana 

dikemukakan di atas, terdapat implikasi dari kurangnya minat melanjutkan studi ke 

IAIN Kendari yaitu Kurangnya pemahaman tentang perguruan tinggi Islam 

sehingga masyarakat mempunyai pandangan yang negatif terhadap alumni-alumni 

perguruan tinggi Islam khususnya IAIN Kendari. 
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C. Rekomendasi 

Pada kesempatan ini, peneliti ingin mengajukan beberapa rekomendasi 

yang bersifat konstruktif yang diharapkan dapat bermanfaat, yaitu: 

1. Kepada pemerintah Desa Labaraga agar mengusahakan adanya jaringan 

yang stabil sehingga masyarakat Desa Labaraga dapat mengakses 

jaringan yang lebih luas lagi. 

2. Kepada orang tua agar lebih mencari tahu tentang perguruan-perguruan 

tinggi yang ada khususnya di Sulawesi tenggara, agar dapat membantu 

atau memberikan informasi kepada anaknya, sehingga tidak terjadi 

kekeliruan berfikir dalam hal menilai perguruan tinggi. 

3. Kepada calon Mahasiswa sebelum memilih peguruan tinggi terlebih 

dahulu mencari informasi-informasi perguruan tinggi yang ada di 

Sulawesi Tenggara. 

4. Kepada Kampus IAIN Kendari diperlukannya sosialisasi mengenai 

perkembangan kampus terutama di Desa-desa terpercil dengan 

menenukan lokasi KKN di tempat-tempat yang masih awam dengan 

IAIN Kendari. 

5. Perlu adanya sosialisasi kampus IAIN Kendari di SMK Negeri 1 

Wakorumba Utara Kabupaten Buton Utara. 

 


