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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

      Berdasarkan hasil analisa data penelitian, dapat disimpulkan bahwa r = 0,797, 

p = 0,000; p < 0,05. Taraf signifikan  p < 0,05, dan df =  n - 2 = 70 - 2 = 68 

dengan pengujian dua arah dapat diperoleh harga r tabel = 0,235. Hasil tersebut 

menggambarkan bahwa r hitung > r tabel (0,797 > 0,235) maka Ho ditolak dan 

sebaliknya Ha diterima. Artinya ”ada hubungan yang signifikan antara tingkat 

kebutuhan aktualisasi diri dengan tingkat minat berorganisasi pada pengurus HMJ 

di Universitas Muhammadiyah Gresik”. 

      Dari data diatas dapat diketahui jiki sumbangan tingkat kebutuhan aktualisasi 

diri terhadap tingkat minat berorganisasi sebesar 63,5%. Sedangkan sisanya 

36,5% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti. 

B. Saran 

      Saran yang diberikan dalam penelitian ini berdasarkan data yang diperoleh 

dari frekuensi jawaban responden terhadap item-item pernyataan dalam variabel 

tingkat kebutuhan aktualisasi diri dan tingkat minat berorganisasi. Beberapa saran 

yang dapat diberikan bagi pihak yang terkait dan sehubungan penelitian ini 

adalah: 

A. Mahasiswa 

Untuk menghadapi dunia kerja mahasiswa tidak hanya mengandalkan ilmu 

pengetahuan atau nilai akademiknya saja, tetapi juga dibutuhkan soft skill seperti 

mampu berinteraksi baik dengan orang lain, mampu menyampaikan pendapat di 
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depan banyak orang dan sebagainya. Maka dari itu, setiap mahasiswa memerlukan 

soft skill yang hanya bisa diperoleh melalui organisasi.   

B. Pengurus Harian HMJ 

      Suatu organisasi tidak akan berjalan apabila didalamnya anggota tidak 

memiliki tanggung jawab sebagai pengurus harian HMJ. Maka dari itu untuk 

meningkatkan minat mahasiswa dalam berorganisasi maka peneliti menyarankan 

diadakan peningkatan manajemen sumberdaya manusia. Seperti manajemen 

waktu dan rapat sehingga dengan adanya pelatihan ini mahasiswa pengurus harian 

HMJ lebih bertanggung jawab terhadap waktu dan tugas yang diberikan. 

C. Organisasi  

Organisasi memiliki peranan penting sebagai wadah dalam menyalurkan 

aspirasi mahasiswa. Selain itu organisasi yang maju adalah organisasi yang  

mampu menunjukkan kualitas dan kuantitasnya di dalam berorganisasi. Sehingga 

dalam hal ini HMJ tidak hanya terlihat sebagai ruang tetapi juga diharapkan 

mampu memperlihatkan kontribusi nyata terhadap mahasiswa melalui eksistensi 

berorganisasi, seperti aktif dalam memperlihatkan program-program kerja yang 

telah disusun.  

 

 

 


