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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan servant leadership 

dari Ketua Senat Mahasiswa berdasarkan Fakultas di Unika Soegijapranata 

mempunyai skala yang tinggi dan sangat tinggi, menurut penelitian Handoyo 

(2010) Semua dimensi servant leadership sangat penting untuk diterapkan. Pada 

penelitian tersebut menghasilkan beberapa dimensi yang paling tinggi tingkat 

pentingnya yaitu Tumbuh, Bijaksana, dan Melayani. Pada penelitian yang 

dilakukan terhadap Ketua Senat Mahasiswa berdasarkan Fakultas di Unika 

Soegijapranata, dimensi Tindakan yang mempunyai nilai paling tinggi, sedangkan 

Melayani mempunyai skala paling rendah dibanding dimensi yang lainnya, ini 

menunjukan bahwa Ketua Senat Mahasiswa berdasarkan Fakultas harus lebih 

melayani anggotanya, turun langsung pada permasalahan yang dihadapi 

anggotanya dan mengayomi anggotanya. 

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif dan one way ANOVA ada 

penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

Hasil analisis deskriptif menunjukan bahwa gaya kepemimpinan servant 

leadership ketua Senat Mahasiswa berdasarkan Fakultas di Unika Soegijapranata 

tertinggi diperoleh Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian dengan 

rentang skala sangat tinggi  di angka 4,16. Dan terendah diperoleh Ketua Senat 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan rentang skala tinggi di angka 3,4. 

Rata – Rata Gaya Kepemimpinan Servant Leadership Ketua Senat Mahasiswa 

berdasarkan fakultas di angka 3,88 maka gaya kepmimpinan servant leadership 

Ketua Senat Mahasiswa Fakultas di Unika Soegijapranata masuk ke rentang skala 

Tinggi.   
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Selanjutnya yakni hasil uji hipotesis dengan one way ANOVA memberikan 

kesimpulan ada perbedaan gaya kepemimpinan servant leadership Ketua Senat 

Mahasiswa Berdasarkan Fakultas di Unika Soegijapranata. 

Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima yaitu terdapat perbedaan gaya 

kepemimpinan servant leadership Ketua Senat Mahasiswa Berdasarkan Fakultas di 

Unika Soegijapranata. 

5.2. Saran 

Dari hasil analisis Gaya Kepemimpinan Ketua Senat Mahasiswa 

berdasarkan Fakultas di Unika Soegijapranata Semarang menunjukan hasil ada 

perbedaan gaya kepemimpinan Servant Leadership pada Ketua Senat Mahasiswa 

Berdasarkan Fakultas di Unika Soegijapranata, oleh karena itu ada beberapa saran 

untuk Dekanat yang berhubungan langsung dengan Senat Mahasiswa Fakultas, 

seperti yang tertulis pada Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Unika 

Soegijapranata Pasal 24 ayat 3(c) yang menunjukan tugas dari Senat Mahasiswa 

Fakultas yaitu memberikan laporan pertanggung jawaban kepada pimpinan 

Fakultas, yang berarti Dekanat lah yang bertanggung jawab akan kepengurusan 

Senat Mahasiswa Fakultas. Dari hasil analisis tersebut menunjukan bahwa  Gaya 

Kepemimpinan Servant Leadership Senat Mahasiswa Fakultas pada dimensi 

Tindakan skala sangat tinggi dengan point 4,15 , tetapi mempunyai dimensi 

Melayani memiliki point paling rendah dibanding dimensi lainnya, dengan point 

3,52. Yang berarti rasa melayani dari ketua senat fakultas masih perlu ditingkatkan, 

alangkah baiknya jajaran dekanat memberikan kriteria ketua Senat Mahasiswa 

Fakultas periode selanjutnya lebih spesifik lagi, dengan beberapa pertanyaan 

tentang cara mendengarkan keluh kesah anggotanya, apa yang akan diberikan 

ketika anggotanya melakukan program kerja dengan baik, dan siapkah memberikan 

waktu untuk mendengarkan masukan dari anggotanya. 

  


