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BAB V 

PENUTUP 

 

Pada bagian akhir penelitian ini akan disajikan simpulan atas riset yang dilakukan 

tentang pengaruh intensitas periklanan,citra pendidikan terhadap sikap siswa SMA Di 

Kota Ambon untuk mendaftar kuliah pada Prodi Administrasi Niaga Politeknik Negeri 

Ambon yang dimediasi oleh tingkat motivasi siswa. 

5.1 Simpulan 

Hasil penelitian dan pengolahan data yang telah dilakukan dari penelitian yang 

dilakukan terhadap siswa SMA kelas XII maka dapat ditarik kesimpulan  

1. Terdapat pengaruh positif antara intensitas periklanan terhadap sikap siswa 

sebesar 23,3 persen. Dengan demikian Prodi Administrasi Niaga harus semakin 

meningkatkan iklan pada media iklan yang telah ditentukan untuk 

menampilkan iklan tersebut. Agar para siswa lebih tertarik untuk lebih untuk 

mendaftar kuliah pada  Administrasi Niaga  Politeknik Negeri Ambon.  

2. Terdapat pengaruh positif citra pendidikan Politeknik terhadap sikap siswa 

sebesar 18,1 persen. Dengan adanya pengaruh positif terhadap citra pendidikan 

Politeknik maka Politeknik harus semakin menumbuhkan kepercayaan para 

siswa tentang pendidikan yang diterapkan pada Politeknik khususnya Prodi 

Administrasi Niaga. 
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3. Terdapat pengaruh positif intensitas periklanan, citra pendidikan Politeknik 

terhadap sikap siswa sebesar 33,5 persen. Secara bersamaan kedua variabel ini 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap sikap siswa untuk itu semakin 

sering promosi yang dilakukan maka tingkat kepercayaan dari para siswa akan 

semakin tinggi kepada Politeknik khususnya Prodi Administrasi Niaga. 

4. Terdapat pengaruh positif intensitas periklanan terhadap sikap siswa setelah 

dimediasi oleh tingkat motivasi sebesar 48.0 persen.  dan setelah dilakukan uji 

sobel terbukti mediasi secara parsial dengan nilai statistik 5.36045945. dengan 

demikian Prodi Administrasi Niaga semakin memperbaiki dan mengevaluasi 

iklan yang ditayangkan pada media iklan maka tingkat motivasi siswa semakin 

baik. 

5. Terdapat pengaruh positif citra pendidikan terhadap sikap siswa setelah 

dimediasi oleh tingkat motivasi sebesar 44,5persen dan setelah dilakukan uji 

sobel terbukti mediasi secara parsial dengan nilai statitik 5.96931448. dengan 

adanya hubungan yang kuat maka dapat disimpulkan bahwa citra pendidikan 

Politeknik apabila semakin sering promosi yang dilakukan pada media iklan 

maupun melalui sosialiasi yang dilakukan maka semakin tinggi tingkat 

motivasi siswa. 

6. Terdapat pengaruh positif intensitas periklanan,citra pendidikan dan tingkat 

motivasi terhadap sikap siswa sebesar 49.5 persen. Artinya adalah mempunyai 

pengaruh yang kuat. untuk itu semakin tinggi iklan yang dilakukan maka 

tingkat kepercayaan kepada citra pendidikan Politeknik semakin baik dan 
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semakin tinggi tingkat motivasi siswa terhadap Prodi Administrasi Niaga 

Politeknik Negeri Ambon. 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Akademis 

1. Penelitian ini menggunakan dua jalur yang ada pada teori Elaboration Likelihood 

Model yaitu jalur central route dan peripheral route untuk menguji keempat variabel. 

Keempat variabel terdiri dari intensitas periklanan termasuk peripheral route, dimana 

para siswa atau calon mahasiswa tanpa berpikir secara kritis untuk memutuskan 

melihat pada media iklan yang menayangkan iklan dari Prodi Administrasi Niaga 

Politeknik Negeri Ambon. citra pendidikan Politeknik termasuk central route dimana 

para siswa atau calon mahasiswa dengan sendirinya akan berpikir secara kritis terhadap 

pesan-pesan yang disampaikan tentang citra pendidikan Politeknik. Demikian juga 

dengan tingkat motivasi yang menjadi variabel mediasi termasuk central route yang 

mana para siswa mempunyai beberapa tahap untuk berpikir secara kritis terhadap 

pesan-pesan yang disampaikan sehingga mempunyai sikap yang positif terhadap Prodi 

Administrasi Niaga Politeknik Negeri Ambon. 

2.  Untuk peneliti selanjutnya dapat menerapkan pengujian sampai kepada tingkat 

pengambilan keputusan siswa dan minat dari para siswa untuk memilih tempat belajar. 
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5.2.2 Praktis 

Politeknik Negeri Ambon disarankan untuk menyusun strategi komunikasi yang lebih 

baik lagi dalam penyampaian pesan iklan bagi masyarakat maupun secara khusus bagi 

para calon mahsiswa. Dalam hal ini para siswa sangat membutuhkan informasi yang 

tepat bagi pengembangan studi mereka. Dengan hasil penelitian yang membuktikan 

bahwa intensitas periklanan mempunyai pengaruh  secara langsung sangat besar 

kepada sikap siswa untuk melihat iklan yang disampaikan pada media iklan. Maka 

Politeknik Negeri Ambon harus menata pesan dan lebih sering dalam penyampaian 

informasi melalui media iklan yang sudah ditentukan, baik pada media konvensional 

maupun media digital.  

5.2.3 Sosial 

 Dari penelitian ini masyrakat atau para calon mahasiswa lebih tahu akan Pesan yang 

disampaikan kepada para siswa secara umum mempunyai kebaruan dan kejelasan 

sehingga para siswa mampu untuk mengerti tentang apa yang disampaikan tentang 

Prodi - Prodi yang ada pada lembaga pendidikan Politeknik khususnya Prodi 

Administrasi Niaga.  

Dari penelitian ini juga maka konsumen yang dalam hal ini para calon mahasiswa akan 

lebih kritis lagi dalam mengolah pesan yang disajikan dalam suatu iklan. Oleh sebab 

itu para siswa harus memahami jelas pesan-pesan yang disampaikan melalui media 

iklan yang menanyangkan iklan Prodi  Admkinistrasi Niaga Politeknik Negeri Ambon.  


