
6.1 Kesimpulan 

BABVI 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

beberapa hal yaitu : 

1. Bagi responden yang berasal dari SMU Negeri, informasi mengenai 

fasilitas yang tersedia di suatu Perguruan Tinggi merupakan memetics 

terpenting yang mempengaruhi seluruh entitas dalarn pemilihan 

Perguruan Tinggi. berikutnya, informasi mengenai jurusan yang ada 

juga merupakan memetics terpenting kecuali bagi orang tua. Sarna 

halnya dengan SMU Swasta juga sangat tertarik pada informasi 

mengenai fasilitas yang tersedia. Narnun, informasi mengenai 

kemudahan mendapatkan pekeIjaan setelah lulus menjadi memetics 

terpenting kedua setelah fasilitas kecuali bagi guru. 

2. Media promosi seperti pameran pendidikan maupun brosur, ternyata 

tidak lagi menjadi media yang efektif untuk menjalin rninat siswa 

karena media terse but hanya efektif untuk menjaring guru serta siswa 

yang berasal dari SMU Swasta saja. Media informasi terkuat yang 

dapat menarik minat sebagian besar entitas adalah nama besar dan 

prestasi yang pernah diraih oleh Universitas. 

3. Proses penularan virus memetics terhadap Slswa yang berasal dari 

SMU Negeri adalah melalui orang rna, saudara, dan ternan. Sedangkan 

bagi siswa dari SMU Swasta penularan terjadi melalui saudara dan 

ternan. 
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6.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian yang lebih lanjut adalah 

sebagai berikut : 

1. Penambahan jumlah sample untuk peningkatan akurasi riset. 

2. Pembuktian terhadap entitas (orang-orang yang berpengaruh terhadap 

pemilihan Perguruan Tinggi) apakah benar memetics entitas-entitas 

tersebut mempengaruhi calon mahasiswa dalam pemilihan Perguruan 

Tinggi. 

3. Pengambilan sample ditambQh dengan responden yang berasal dari 

luar kota Surabaya. 
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