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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, berdasarkan seluruh analisis dan 

pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimplkan sebagai berikut: 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable pengaruh pengetahuan siswa 

MAN 1 Tapin tentang Perbankan Syariah (X) berpengaruh terhadap minat 

memilih Produk Bank Syariah di Kabupaten Tapin. Hal tersebut dapat dibuktikan 

dengan hasil pengujian secara parsial atau uji-t.  Berdasarkan tabel output SPSS di 

atas diketahui bahwa nilai Sig variabel pengetahuan (X) sebesar 0,036 < 0,05 dan 

t hitung sebesar 21.936 > 2,032 dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan H0 

ditolak yang berarti secara parsial variabel Pengetahuan Siswa Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Tapin tentang Perbankan Syariah berpengaruh terhadap minat memilih 

produk Bank Syariah di Kabupaten Tapin (Y). kemudian hasil penelitian SMAN 1 

Rantau menunjukkan bahwa variable pengaruh pengetahuan siswa SMAN 1 

Tapin tentang Perbankan Syariah (X) tidak berpengaruh terhadap minat memilih 

Produk Bank Syariah di Kabupaten Tapin. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan 

hasil tabel output SPSS di atas diketahui bahwa nilai Sig variabel pengetahuan (X) 

sebesar 0,000 < 0,05 dan t hitung sebesar 23.379 > 2,032 dapat disimpulkan 

bahwa H1 diterima dan H0 ditolak yang berarti secara parsial variabel 

Pengetahuan Siswa Sekolah Menengah Atas 1 Rantau tentang Perbankan Syariah 



107 
 

 
 

juga berpengaruh terhadap minat memilih produk Bank Syariah di Kabupaten 

Tapin (Y). 

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tidak adanya perbedaan pengetahuan 

tentang Perbankan Syariah antara siswa MAN 1 Tapin dan SMAN 1 Rantau, 

sehingga juga tidak menimbulkan perbedaan antara minat memilih Produk Bank 

Syariah di dua sekolah tersebut. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh pengetahuan 

siswa tentang Perbankan Syariah terhadap minat memilih Produk Bank Syariah, 

maka penulis memberikan saran: 

1. Untuk MAN 1 Tapin, terkait pengetahuan siswa tentang Perbankan 

Syariah sudah bagus, karena rata-rata siswa sudah memahami dan memakai 

produk Bank Syariah untuk masadepannya. 

2. Untuk SMAN 1 Rantau, terkait pengetahuan siswa tentang 

Perbankan Syariah juga sudah bagus, akan tetapi bias lebih lagi mempelajari 

tentang perbankan syariah. 

3. Untuk Peneliti Selanjutnya: Agar kiranya dapat membantu sebagai 

bahan acuan dan sebagai bahan bacaan dalam rangka pengembangan. 

 

  


