
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Kesimpulan dan saran ini merupakan hasil dari penelitian untuk mengetahui 

Pengaruh tingkat exposure pada aktivitas marketing communication UAJY 

terhadap minat memilih UAJY pada siswa SMA Stella Duce 1, SMA Kolese De 

Britto, SMA Stella Duce 2 dan SMA BOPKRI 1 di Yogyakarta. Kesimpulan yang 

diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran akan diuraikan sebagai 

berikut : 

A. Kesimpulan 

1. Hasil analisis regresi linier sederhana menunjukkan bahwa tingkat 

exposure pada aktivitas marketing communication UAJY  berpengaruh 

secara signifikan terhadap minat memilih UAJY. Hal ini didukung dengan 

besarnya nilai r (koefisien korelasi) yang menunjukkan 0,480 dimana 

kekuatan hubungan yang cukup kuat dan bernilai positif. 

2. Hasil uji interaksi dari aplikasi linier berganda menunjukkan bahwa 

tingkat exposure pada aktivitas marketing communication UAJY  

berpengaruh secara signifikan terhadap minat memilih UAJY jika 

dimoderasikan dengan faktor yang dapat menimbulkan minat memiliki 

 

 



 

 
pengaruh yang signifikan. Hal ini didukung dengan besarnya nilai r 

(koefisien korelasi) yang menunjukkan 0,580 dimana kekuatan hubungan 

yang cukup kuat dan bernilai positif. 

 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan 

hasil di lapangan bahwa tingkat exposure pada aktivitas marketing communication 

UAJY memperoleh hasil yang kurang dibandingkan minat memilih UAJY yang 

tinggi. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang muncul 

seperti word of mouth dan kakak tingkat yang terlebih dahulu menempuh 

pendidikan tinggi di UAJY. 

Penulis menyarankan bagi instansi UAJY untuk konsisten dalam 

meningkatkan promosi ke sekolah agar UAJY semakin dikenal dan dapat menarik 

lebih banyak lagi calon mahasiswa di setiap tahunnya tidak hanya di Yogyakarta 

akan tetapi di luar Yogyakarta. 

Bagi penelitian selanjutnya, jika akan dilakukan penelitian sejenis tentang 

tingkat exposure aktivitas marketing communication, diharapkan untuk membuat 

kuesioner yang lebih detail terutama pertanyaan yang mengukur tingkat exposure 

pada aktivitas marketing communication seperti frekuensi, intensitas dan perhatian 

(dapat dilakukan wawancara dengan pihak terkait seperti siswa SMA atau pihak 

instansi pendidikan yang bertanggung jawab atas aktivitas marketing 

communication) sehingga dapat memberikan manfaat bagi instansi pendidikan 

untuk dapat bersaing dengan perguruan tinggi lainnya. 
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KUESIONER 

Pengantar 

Berkenaan dengan studi yang sedang saya tempuh pada Program Sarjana  

Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta, sebagai 

tugas akhir tersebut saya hendak melakukan penelitian skripsi. Sehubungan dengan hal 

tersebut, saya mohon bantuan saudara-saudara agar berkenan mengisi lembar kuesioner 

yang saya ajukan. Saya berharap saudara-saudara mengisi sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. Atas perhatian dan kesediaan saudara-saudara saya ucapkan terimakasih. 

 

No responden:……………….(diisi oleh peneliti) 

 

Petunjuk: Untuk menjawab pertanyaan yang diberikan, anda hanya cukup memberikan 

tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan keadaan diri anda yang 

sebenarnya. 

 

A. Pertanyaan berikut berkaitan dengan aktivitas marketing communication. 

1. Apakah Anda pernah mengikuti aktivitas marketing communication (event, 

pameran, promosi, presentasi) UAJY yang diadakan di sekolah? 

a. pernah  b. tidak pernah 

Jika Anda menjawab pernah, berapa lama waktu yang anda gunakan untuk 

mengikuti aktivitas marketing communication (event, promosi, pameran, presentasi) 

UAJY di sekolah? 

Jawab:…………………………………………………………………………... 

2. Apakah Anda tahu iklan/billboard/spanduk UAJY? 

a. ya  b.  tidak 

3. Apakah Anda aktif dalam mengikuti aktivitas marketing communication (event,  

promosi, iklan, pameran) UAJY di sekolah? 

a. ya   b. tidak  

Jika Anda menjawab ya, apakah yang anda lakukan dalam mengikuti aktivitas 

marketing communication? 

………………………………………………………………………………..... 

 

 

 



 

 
B. Pernyataan berikut berkaitan dengan minat dalam memilih UAJY. 

4. UAJY memiliki program sarjana (S1) dan program magister (S2) 

a. ya   b. tidak  

5. UAJY memiliki fasilitas pembelajaran pada setiap fakultas dan pelayanan 

mahasiswa yang memadai 

a. ya   b. tidak  

6. UAJY memiliki berbagai program beasiswa yang ditawarkan 

a. ya   b. tidak  

7. Program studi UAJY tidak hanya memiliki program kelas regular akan tetapi juga 

program kelas internasional  

a. ya   b. tidak  

8. UAJY menawarkan fasilitas pembelajaran hampir pada setiap fakultas seperti 

laboratorium dan pelayanan mahasiswa seperti perpustakaan yang memadai untuk 

proses belajar mengajar 

a. ya   b. tidak  

9. UAJY memberikan banyak alternatif beasiswa yang memberikan tunjangan 

pendidikan baik dari universitas, pemerintah, perusahaan maupun instansi swasta 

lainnya 

a. ya   b. tidak  

10. Senang dengan berbagai program studi UAJY yang telah mendapat akreditasi 

dengan baik 

a. ya   b. tidak  

11. Senang dengan fasilitas pembelajaran dan pelayanan mahasiswa yang menunjang 

proses belajar mengajar  

a. ya   b. tidak  

12. Senang dengan program beasiswa yang ditawarkan UAJY karena member manfaat 

dalam pendidikan 

a. ya   b. tidak  

13. Pilihan program studi UAJY memiliki keunggulan daripada dengan universitas lain  

a.  ya   b. tidak  

 

 

 



 

 
14. Fasilitas pembelajaran dan pelayanan mahasiswa UAJY yang memadai untuk 

proses belajar mengajar memiliki keunggulan yang berbeda dengan universitas lain 

a. ya   b. tidak 

15. Program beasiswa UAJY memberikan alternatif untuk menunjang pendidikan 

dibandingkan dengan universitas lain 

a. ya   b. tidak 

16. Yakin dengan UAJY karena program studi yang ada telah mendapat 

akreditasi dengan baik 

a. ya   b. tidak 

17. Yakin dengan UAJY karena fasilitas pembelajaran dan pelayanan mahasiswa yang 

dimiliki UAJY dapat menunjang proses belajar mengajar 

a. ya  b. tidak  

18. Yakin dengan UAJY karena program beasiswa yang ada memberikan alternatif 

untuk menunjang pendidikan  

a. ya  b. tidak  

19. Saya akan memilih UAJY karena program studi yang ada sesuai dengan 

minat saya 

a. ya  b. tidak  

20. Saya akan memilih UAJY karena fasilitas pembelajaran dan pelayanan 

mahasiswa memadai dan menunjang proses belajar mengajar 

a. ya  b. tidak  

21. Saya akan memilih UAJY karena program beasiswa yang ditawarkan dapat 

menunjang pendidikan 

a. ya  b. tidak  

 

C. Pertanyaan berikut berkaitan dengan faktor yang dapat menimbulkan minat. 

22. Apakah Anda merasa UAJY bisa mewujudkan cita-cita/impian untuk masa depan? 

a.   ya   b. tidak 

23. Apakah Anda merasa UAJY merupakan perguruan tinggi swasta dengan biaya 

pendidikan yang sesuai dengan mutu dan fasilitas yang dimiliki? 

a. ya   b. tidak 

 

 

 



 

 
24. Apakah Anda memilih UAJY karena ada pengaruh seperti keluarga, teman maupun 

saudara? 

a. ya   b. tidak 

25. Apakah Anda memilih UAJY karena ingin masuk dalam salah satu Unit Kegiatan 

Mahasiswa (UKM) yang ada? 

a. ya   b. tidak 

26. Apakah Anda merasa UAJY merupakan perguruan tinggi swasta yang sesuai dengan 

keyakinan anda? 

a. ya   b. tidak 

27. Apakah Anda merasa UAJY mempunyai prestise? 

a. ya   b. tidak 

28. Apakah Anda akan merasa bangga menjadi bagian dari UAJY? 

a. ya   b. tidak 

 

---Terimakasih--- 

 

 

 

 




