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BAB V 

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN 

 

A. Simpulan 

Berdarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi mintat mahasiswa terhadap organisasi kamus di 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Minat mahasiswa dalam mengikuti organisasi sangat dipengaruhi oleh 

faktor internal yang di mana berasal dari dalam diri mahasiswa. Dalam hal 

ini, dari beberapa responden mahasiswa program studi manajemen yang 

mengikuti kegiatan organisasi dilingkungan kampus memiliki pandangan 

yang berbeda-beda mengenai alasan untuk ikut dalam organisasi. Sebagian 

besar mahasiswa memiliki minat berorganisasi atas dasar untuk 

memperluas relasi dan mempertajam pengalaman dalam berorganisasi. Hal 

ini membuktikan bahwa minat mahasiswa muncul sebagai hasil dari 

bentuk keadaan psikologis yang dimiliki 

2. Dorongan dari pihak keluarga sangat berpengaruh pada minat sesorang 

untuk ikut bergabung dalam suatu perkumpulan atau kelompok organisasi. 

Dari hasil survey pada penelitian ini, sebagain besar mahasiswa yang 

masuk kedalam kategori tidak berminat untuk ikut berorganisasi 

disebabkan karena tidak adanya dukungan dari keluarga khusnya orang tua 

mahasiswa. 
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3. Lingkungan sosial atau kampus sangat berpengaruh terhadap minat 

seseorang dalam mengikuti kegiatan organisasi. Kalau semakin banyak 

kegiatan diskusi yang dilaksanakan dilingkungan kampus dari berbagai 

organisasi kampus serta didukung oleh lingkungan kampus yang aktif 

dalam kegiatan-kegiatan organisasi maka akan semakin banyak mahasiswa 

yang tertarik untuk mengikuti kegiatn-kegiatan organisasi. 

4. Pergaulan atau teman adalah salah satu pengaruh di lingkungan kampus, 

oleh karena itu, pihak-pihak dari masing-masing organisasi menyarankan 

kepada semua kader agar ikut berpartisipasi dalam mengajak rekan-rekan 

mahasiswa yang belum terlibat dalam kegiatan organisasi untuk ikut 

mempengaruhi mahasiswa agar mereka tertarik untuk mengikuti kegiatan 

organisasi. Teman juga dapat merangsang diri seseorang untuk terlibat 

dalam kegiatan organisasi. Maksudnya teman juga dapat memberi 

pengaruh terhadap kondisi diri seseorang untuk berminat dalam mengikuti 

kegiatan organisasi. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian ini adalah dalam mengakses mahasiswa-mahasiswa 

Manajeman karena waktu yang tidak cocok antara peneliti dan partisipan.  

 

C. Saran 

1. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dilakukan perluasan terhadap 

penggunaan sampel yang tidak hanya terfokus pada satu institusi saja. 
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2. Diharapkan pada penelitian selanjutnya ditambah prodi/fakultas. 

3. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dilakukan penambahan terhadap 

item-item pertanyaan pada instrument untuk menghasilkan atau 

memberikan factor-faktor yang lebih kompleks sebagai pendorong minat 

mahasiswa untuk ikut bergabung dalam organisasi. 

 


