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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang 

telah dilakukan, kesimpulan dari penelitian ini adalah hipotesis yang 

diajukan diterima, yaitu terdapat hubungan negatif antara keaktifan 

mengikuti organisasi mahasiswa dengan kecemasan menghadapi 

dunia kerja. Semakin  tinggi  keaktifan mengikuti organisasi 

mahasiswa,   semakin    rendah    kecemasan menghadapi dunia kerja 

dan sebaliknya semakin  rendah keaktifan mengikuti organisasi 

mahasiswa, maka semakin tinggi kecemasan menghadapi dunia 

kerja. Sumbangan efektif keaktifan mengikuti organisasi mahasiswa 

organisasi pada mahasiswa tingkat akhir terhadap kecemasan 

menghadapi dunia kerja sebesar 19,8 %. 

B. Saran 

Saran yang diajukan berdasarkan hasil dari penelitian dan 

pembahasan yang telah dilakukan sebagai berikut:  

1. Bagi mahasiswa Unika Soegijapranata 

Mahasiswa Unika Soegijapranata hendaknya ikut 

turut serta dalam organisasi yang ada di kampus. Banyaknya 
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pilihan organisasi memudahkan mahasiswa dalam memilih 

organisasi yang sesuai minat dan bakat yang dimiliki masing – 

masing mahasiswa. Aktif dalam organisasi memberi nilai 

manfaat yang sangat baik untuk bekal mahasiswa menghadapi 

dunia kerja yang akan datang seperti manajemen diri yang baik, 

kepercayaan diri, kemampuan bekerja sama, intelegensi, dan 

kemampuan berorganisasi. Hasil partisipasi dalam organisasi 

kemahasiswaan membuat individu serta memiliki bekal 

kemampuan yang mempuni untuk mencapai keberhasilan dan 

mengurangi rasa kecemasan individu tentang dunia kerja yang 

akan dihadapi. Kemampuan tersebut berkembang seiring 

dengan keaktifan mahasiswa di dalam organisasi 

kemahasiswaan. 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Peneliti menyarankan agar Unika Soegijapranata 

Semarang, melalui rektor dan wakil rektor untuk dapat 

mengajak para mahasiswa supaya terlibat dalam organisasi 

kemahasiswaan. Dengan banyaknya mahasiswa yang ikut 

dalam organisasi kemahasiswaan, mahasiswa memperoleh nilai 

manfaat yang baik untuk bekal menghadapi dunia kerja yang 

akan datang. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya disarankan untuk 

memperhatikan faktor-faktor dari kecemasan menghadapi 

dunia kerja, seperti faktor internal (motivasi dari dalam diri 

individu) dan faktor eksternal (motivasi dari luar individu). 

Akan lebih baik kecemasan menghadapi dunia kerja dapat 

digali lagi dari dalam diri individu agar penelitian yang 

dilakukan di masa yang akan datang lebih akurat dalam 

menggambarkan fenomena kecemasan mahasiswa dalam 

menghadapi dunia kerja. 
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