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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Fasilitas tidak berpengaruh terhadap Pengambilan Keputusan Orangtua murid 

memilih jasa pendidikan di MAM 09 Lamongan.  

2. Biaya tidak berpengaruh terhadap Pengambilan Keputusan Orangtua murid 

memilih jasa pendidikan di MAM 09 Lamongan.  

3. Lokasi mempunyai pengaruh terhadap Pengambilan Keputusan Orangtua 

murid memilih jasa pendidikan di MAM 09 Lamongan.  

4. Promosi mempunyai pengaruh terhadap Pengambilan Keputusan Orangtua 

murid memilih jasa pendidikan di MAM 09 Lamongan.  

5. Hasil uji hipotesis melalui uji F (simultan) menyatakan bahwa variabel 

Fasilitas, Biaya, Lokasi dan Promosi secara simultan berpengaruh terhadap 

Pengambilan Keputusan Orangtua murid memilih jasa pendidikan di MAM 

09 Lamongan. 
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5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan kesimpulan penelitian, maka saran-

saran dari peneliti yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : 

 

5.2.1 Bagi Aspek Manajerial 

1. Manajemen MAM 09 Lamongan harus bisa menangkap bahwa lokasi sekolah 

yang sangat strategis berada di pinggiran kota Lamongan sehingga dengan 

mudah untuk menuju kota Lamongan dan juga lokasi MAM 09 Lamongan 

berada di jalur transportasi nasional, sehingga orangtua murid lebih mudah 

untuk berkunjung ke pada anaknya, berpengaruh terhadap pengambilan 

keputusan orangtua murid dalam mengambil keputusan memilih sekolah 

untuk ananknya.  

2. Manajemen MAM 09 Lamongan harus mampu meningkatkan penyampaian 

media promosi, keefektifan (brosur, sepanduk dan bener), melalui LKL 

(Latihan Kerja Lapangan) yang mana para peserta didik langsung berada di 

daerah-daerah untuk mengimplementasikan hasil belajarnya, sehingga calon 

orang tua murid mudah mendapatkan informasi tentang sekolah untuk 

mempengaruhi pengambilan keputusan orangtua murid dalam dalam memilih 

sekolah di MAM 09 Lamongan. 
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5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 

1. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

referensi bagi peneliti selanjutnya dengan memperbanyak jumlah-jumlah 

variabel-variabelnya dan menggunakan teknik analisis yang berbeda. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan peneliti menambah jumlah indikator 

dari variabel Fasilitas dan Biaya supaya variabel Fasilitas dan Biaya ada 

pengaruh terhadap keputusan memilih sekolah. 


