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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan mengenai 

kesesuaian antara tipe kepribadian dengan pilihan jurusan kuliah menurut Holland 

pada siswa kelas 3 SMAN 1 Kabupaten X Kalimantan Timur, sebagai berikut : 

- Sebagian besar siswa kelas 3 SMAN 1 Kabupaten X Kalimantan Timur 

memiliki tipe kepribadian yang tidak sesuai (38,8%) dan kurang sesuai 

(21,6%) dengan pilihan jurusan kuliah. 

- Siswa kelas 3 SMAN 1 Kabupaten X Kalimantan Timur memiliki profil 

tipe kepribadian yang bervariasi yaitu tipe kepribadian Social (28,1%), 

Artistic (27,3%), Investigative (21,6%), Conventional (13,7%), Realistic 

(5,0%), dan Enterprising (4,3%) . 

- Pilihan jurusan kuliah siswa kelas 3 SMAN 1 Kabupaten X Kalimantan 

Timur bervariasi yaitu pilihan jurusan kuliah Social (55,4%), Investigative 

(17,3%), Realistic (13,7%), Enterprising (10,1%), Conventional (2,9%) 

dan Artistic (0,7%). 

- Faktor personal force lebih besar pengaruhnya terhadap pemilihan jurusan 

kuliah pada siswa kelas 3 SMAN 1 Kabupaten X Kalimantan Timur 

dibandingkan faktor cultural force. 
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5.2  Saran 

5.2.1 Saran Teoritis 

-  Penelitian ini hanya menggunakan tipe pertama (primary type) pada profil 

tipe dan pilihan jurusan kuliah, maka disarankan untuk melakukan 

penelitian yang dikembangkan melalui tinjauan teoritis dan pembahasan 

yang lebih mendalam menggunakan tipe kedua (secondary type) dan tipe 

ketiga (tertiary type). 

- Disarankan untuk menggunakan hasil uji validitas dan reliabilitas Self 

Directed Search Holland yang ada di Indonesia. 

-   Mengadakan berbagai penelitian lanjutan yang serupa, yaitu mengenai 

kesesuaian antara tipe kepribadian dengan pilihan jurusan kuliah pada 

siswa SMA yang memiliki kondisi yang sama yaitu tinggal di daerah 

perbatasan lainnya (Sumatera, Papua, Sulawesi) atau mengadakan 

penelitian perbandingan. 

- Disarankan kepada penelitian selanjutnya untuk menggunakan ketiga tipe 

kepribadian yang dominan dalam menggambarkan profil tipe kepribadian 

dan profil tipe pilihan jurusan kuliah yang dipilih oleh siswa. 

5.2.2 Saran Praktis 

-   Banyaknya ketidaksesuaian dan kurang sesuainya antara tipe kepribadian 

dengan pilihan jurusan kuliah pada siswa kelas 3 SMAN 1 Kabupaten X 

Kalimantan Timur, maka siswa disarankan untuk melakukan upaya 

pengenalan diri mengenai kesesuaian antara tipe kepribadian dengan 
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pilihan jurusan kuliah dengan cara mengikuti seminar education yang 

berkaitan. 

-   Bagi pihak sekolah SMAN 1 Kabupaten X Kalimantan Timur disarankan 

untuk memfungsikan layanan bimbingan konseling lebih optimal dengan 

cara melakukan pemetaan jurusan pilihan kuliah, tes minat pada siswa 

kelas 3 yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, dan 

mengaktifkan layanan bimbingan konseling bagi siswa secara individual 

atau kelompok (group counseling). 

 


