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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisa data penelitian, dapat disimpulkan bahwa rhitung =0,799 

lebih besar daripada rtabel yaitu sebesar 0,128. Dengan demikian rhitung =0,799, p= 

0,000, taraf signifikan p<0,005 dan df=n-2 =233-2 =231 dengan pengujian 2 arah 

dapat diperoleh harga rtabel =0,128 hasil tersebut menggambarkan bahwa rhitung lebih 

besar daripada rtabel (0,799>0,128), maka Ho ditolak dan sebaliknya Ha diterima. 

Artinya “Ada hubungan yang signifikan antara persepsi terhadap organisasi 

kemahasiswaan (ormawa) dengan minat terhadap organisasi kemahasiswaan 

(ormawa) pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik”.     

Hasil perhitungan nilai korelasi memperlihatkan r= 0,799 menunjukkan 

hubungan positif antara persepsi terhadap organisasi kemahasiswaan (ormawa) 

dengan minat terhadap organisasi kemahasiswaan (ormawa) pada mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Gresik. Koefisien determinasi (r
2
) dari r = 0,799

2 
= 

0,6384. Artinya r
2 

= 0,6384 (berarti 63,84%) menginformasikan bahwa sumbangan 

variabel persepsi terhadap organisasi kemahasiswaan (ormawa) dengan minat 

terhadap organisasi kemahasiswaan (ormawa) pada mahasiswa sebesar 63,84%. 

Sedangkan sisanya 36,16% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti.  
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B. Saran 

Saran yang diberikan dalam penelitian ini berdasarkan pada data yang diperoleh 

dari frekuensi jawaban responden terhadap item-item pernyataan dalam variabel 

persepsi terhadap organisasi kemahasiswaan (ormawa) dengan minat terhadap 

organisasi kemahasiswaan (ormawa). Beberapa saran yang dapat diberikan 

sehubungan penelitian ini adalah:  

1. Bagi Mahasiswa yang mengikuti UKM/HMJ  

a. Mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan keaktifan dalam kegiatan-kegiatan 

yang diselenggarakan oleh UKM/HMJ agar mampu memberikan kontribusi 

bagi kemajuan ormawa yang diikuti. 

b. Mahasiswa supaya lebih meningkatkan kemampuan leadership dengan 

mengikuti pelatihan atau seminar tentang kepemimpinan dalam kegiatan 

organisasi kemahasiswaan 

c. Mahasiswa diharapkan melakukan studi banding dengan kampus lain supaya 

bisa sharring tentang manajemen strategi agar visi dan misi yang dibuat setiap 

UKM/HMJ dapat dijalankan oleh semua anggota. 

2. Bagi Universitas 

a. Universitas supaya memberikan sosialisasi tentang manfaat jika bergabung di 

setiap UKM/HMJ 

b. Universitas juga diharapkan dapat memberikan pelatihan atau seminar 

leadership untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan pada mahasiswa 
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c. Universitas supaya memfasilitasi dalam bentuk saran dan prasarana yang lebih 

memadahi agar dalam pengembangan potensi mahasiswa melalui kegiatan 

ormawa bisa lebih optimal. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan lebih menyempurnakan lagi beberapa 

kelemahan dalam penelitian ini. Kelemahan tersebut antara lain dalam 

mendeskripsikan hasil penelitian serta keterbatasan kemampuan dalam membuat 

dan mengolah instrument, atau pun dalam perluasan populasi dan jumlah sampel 

agar hasil penelitian yang dilakukan akan semakin baik lagi. Peneliti selanjutnya 

juga bisa meneliti topik penelitian yang sama dengan menggunakan variabel yang 

berbeda. 

 


