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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diberikan pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Karakteristik komitmen organisasional anggota organisasi kemahasiswaan di 

UNIKA Soegijapranata periode kepengurusan 2009/2010 masuk dalam 

kategori sedang dan bisa dikatakan komitmen organisasional yang dimiliki 

anggota organisasi kemahasiswaan masih belum maksimal.  Jika dilihat dari 

karakteristik masing-masing komitmen, komitmen normatif memiliki skor 

yang paling tinggi.  Hal ini mengidentifikasikan bahwa mahasiswa yang 

menjadi anggota organisai kemahasiswaan dalam berkomitmen terhadap 

organisasi kemahasiswaan yang diikutinya karena anggota merasa 

bertanggungjawab terhadap organisasi kemahasiswaan yang diikuti dan 

merupakan suatu konsekuensi yang harus diterima dan dilaksanakan atas 

komitmen yang telah mereka tetapkan. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasional anggota 

organisasi kemahasiswaan di UNIKA Soegijapranata periode kepengurusan 

2009/2010 masuk dalam kategori sedang.  Artinya semua aspek dalam 

faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasional anggota 
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organisasi kemahasiswaan mempengaruhi komitmen organisasional dari 

anggota organisasi kemahasiswaan itu sendiri, sehingga semua faktor-faktor 

yang mempengaruhi komitmen organisasional anggota organisasi 

kemahasiswaan bisa dikatakan memiliki porsi yang sama.  Jika dilihat dari 

karakteristik masing-masing faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen 

organisasional, faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen afektif 

memiliki skor yang paling tinggi.  Hal ini bisa diartikan bahwa   mahasiswa 

dalam mengikuti organisasi kemahasiswaan dipengaruhi oleh karakteristik 

pribadi dari anggota organisasi kemahasiswaan, karakteristik jabatan yang 

ada dalam organisasi kemahasiswaan itu sendiri, karakteristik struktural  

mengenai luasnya kontrol dan sentralisasi otoritas dari organisasi 

kemahasiswaan yang diikuti, kemudian yang terakhir pengalaman kerja 

dalam organisasai kemahasiswaan sebelumnya, baik di organisasi 

kemahasiswaan yang sama atau di organisasi kemahasiswaan lain. 

 

5.2. SARAN 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat 

diberikan oleh peneliti : 

1. Bagi organisasi kemahasiswaan di UNIKA Soegijapranata, meskipun 

organisasi kemahasiswaan memiliki masa jabatan yang singkat dan berbeda 

dengan organisasi di dunia kerja tetapi  komitmen tetap dibutuhkan.  Peran 

pemimpin organisasi kemahasiswaan sangat dibutuhkan dalam suatu 
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organisasi kemahasiswaan dalam memilih dan memimpin anggotanya untuk 

kemudian dapat menganalisa serta peka terhadap masing-masing 

anggotanya.  Pemimpin dari organisasi kemahasiswaan juga harus dapat 

memahami dari masing-masing karakteristik komitmen dan memperhatikan 

faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi komitmen dari masing-masing 

anggotanya.  Dengan demikian pemimpin harus lebih membuka komunikasi 

kepada semua anggotanya agar dapat mengetahui hal-hal yang menghambat 

komitmen anggota organisasi kemahasiswaan terhadap organisasi 

kemahasiswaan yang diikutinya.  Kemudian pemimpin bisa lebih 

memotivasi anggotanya untuk lebih berkomitmen terhadap organisasi 

kemahasiswaan yang diikutinya dengan menciptakan rasa kekeluargaan 

antar anggota dan menekankan kerjasama tim untuk menjalankan tugas 

dengan baik hingga akhir masa jabatan.  Kemudian untuk semua anggota 

organisasi kemahasiswaan dalam berkomitmen kepada organisasi 

kemahasiswaan yang diikutinya, jangan melihat dan bertanya apa yang telah 

diberikan  oleh Jurusan, Fakultas, Universitas dan mahasiswa kepada kita 

sebagai anggota organisasi kemahasiswaan, tetapi lihat dan bertanyalah kita 

selaku anggota organisasi kemahasiswaan telah memberikan apa kepada 

Jurusan, Fakultas, Universitas dan mahasiswa.  Loyalitas dan totalitas dalam 

berkomitmen dan menjalankan tugas dengan baik.  Dengan demikian kita 

akan banyak mendapatkan manfaat yang besar atas apa yang telah kita 

lakukan, karena pengalaman yang sama tidak akan datang untuk kedua 

kalinya. 
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2. Bagi pihak pengelola.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen 

organisasional anggota organisasi kemahasiswaan di UNIKA Soegijapranta 

periode kepengurusan 2009/2010 adalah termasuk dalam kategori sedang, 

begitu pula dengan anteseden komitmen organisasional anggota ormawa 

juga masuk dalam kategori sedang.  Hal ini yang perlu diperhatikan oleh 

pihak Jurusan, Fakultas dan Universitas dimana selaku pengelola yang 

mengawasi, membimbing dan membina organisasi kemahasiswaan.  Dari 

hasil penelitian tersebut, diharapkan pihak pengelola untuk lebih mengawasi, 

membimbing dan membina organisasi kemahasiswaan yang berada dibawah 

naungannya, lebih terbuka untuk menjalin komunikasi dan mendiskusikan 

segala sesuatu baik itu  hal-hal yang terjadi dalam organisasi kemahasiswaan 

ataupun berdiskusi mengenai langkah-langkah untuk membuat suatu 

kegiatan yang bisa mencetak calon penerus organisasi kemahasiswaan yang 

lebih berkualitas.  Dengan adanya komunikasi yang baik, maka anggota 

organisasi kemahasiswaan pun akan merasa nyaman dan merasakan 

kekeluargaan antara organisasi kemahasiswaan dan pihak pengelola.  

Sehingga semua anggota organisasi kemahasiswaan dapat lebih memiliki  

loyalitas kepada organisasi kemahasiswaan yang diikutinya dan totalitas 

dalam melaksanakan tugas, berjalan bersama-sama untuk mengembangkan 

dan membawa Jurusan, Fakultas dan Universitas menuju yang terbaik. 

3. Bagi Kalangan Akademis.  Hasil penelitian ini bisa dijadikan acauan bagi 

penelitian yang sama mengenai komitmen organisasional. 
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