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BAB V 

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITAN 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang faktor faktor 

motivasi kader Muhammadiyah bergabung bersama organisasi 

Muhammadiyah ditinjau dari teori Federik Henzberg ,dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan penelitian yang dilakuakan diperoleh ada 6 faktor motivasi 

kader Muhammadiyah bergabung bersama Muhammadiyah, faktor 

tersebut adalah prestasi (achivment), pengakuan (recognition), 

pekerjaan itu sendiri (the work it self), tanggung jawab (responsibility), 

kemajuan (advancement), pengembangan potensi individu (the 

possibility of growt). 

2. Dari hasil pengolahan data maka data yang telah ada menunjukkan   

bahwa faktor motivasi Federik Henzbebrg pada kader persyarikatan 

Muhammadiyah untuk bergabung bersama Muhammadiyah 

menunjukkan nilai yang tinggi dengan dominan memilih setuju pada 

kuisioner penelitian. 

3. Hubungan faktor motivasi Frederik Henzberg terhadap karakteristik 

responden menunjukkan tidak ada perbedaan antar karakteristik dengan 

faktor motivasi.  
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B. KETERBATASAN PENELITAN 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan atau kelemahan antara lain: 

1. Penelitian ini dilakukan kepada responden yang berada pada satu wilayah 

Pimpinan Cabang Muahammadiyah Wirobrajan saja. Sehingga 

mengurangi kemampuan dalam  mengeneralisir hasil penelitian. 

2. Pada penyebaran kuisioner peneliti mengalami kesusahan karena dalam 

menyebar kuisioner dikarenakan kurang sumber informasi terkait data 

lengkap alamat warga Muhammadiyah, sehingga harus menunggu 

adanya pengajian warga Muhammadiyah berlangsung dan menyebar  

kuisioner di lokasi pengajian warga Muhammadiyah. 

3. Dalam mencari rujukan utama kuisioner, peneliti sangat kesulitan karena 

belum banyaknya yang mengangkat penelitian serupa. 

 

C. SARAN 

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu menambah variabel yang 

dapat mempengaruhi motivasi kader Muhammadiyah dalam bergabung 

bersama organisasi Muhammadiyah. 

2. Bagi peneliti yang akan mengangkat penelitian yang serupa diharapkan 

bisa mengangkat Pimpinan Cabang yang masih berkembang di bawah 

kualitas Pimpinan Cabang Muhammadiyah Wirobrajan.   
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3. Bagi peneliti yang akan mengangkat penelitian yang serupa diharapkan 

bisa mengangkat level pimpinan organisasi Muhammadiyah yang lebih 

tinggi semisal tingkatan Pimpinan Daerah, Pimpinan Wilayah,  dan 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, perlu dilakukan penelitian dengan melihat 

faktor motivasi dari pespektif teori motivasi yang lain dengan 

menggunakan obyek yang berbeda sehingga mendapatkan hasil yang 

lebih beragam. 

5. Bagi pihak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Wirobrajan, bisa 

mempublikasikan hasil dari penelitian ini untuk dapat menginformasikan 

kepada semua pimpinan organisasi Muhammadiyah bahwa beragam 

motivasi guna bergabung bersama Muhammadiyah. 

6. Bagi pihak organisasi  Muhammadiyah diharapkan mempertahankan hal 

hal yang positif agar menjadi teladan bagi organisasi yang serupa.  

 

 

 


