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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian terdapat pengaruh antara partisipasi mahasiswa 

pengurus organisasi kemahasiswaan terhadap prestasi belajar mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan 

koefisien korelasi sebesar 0,477. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin baik 

dan kondusif partisipasi mahasiswa pengurus organisasi kemahasiswaan maka 

akan semakin tinggi pula prestasi belajar mahasiswa, 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (KD) maka didapat 0,2274 

yang artinya sebesar 22,74% prestasi belajar mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta ditentukan oleh partisipasi mahasiswa pada pengurus 

organisasi kemahasiswaan. Hal ini menunjukkkan bahwa prestasi belajar akan 

tinggi jika partisipasi mahasiswa yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan baik 

sehingga prestasi belajarnya dapat dipertahankan dan sisanya sebesar 77,26% 

ditentukan oleh faktor-faktor lain. 

 

B. Implikasi 

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah, bahwa: 

1. Hubungan yang harmonis antar pengurus dalam organisasi kemahasiswaan 

akan memberikan dampak positif dalam peningkatan partisipasi organisasi 

sehingga memengaruhi prestasi belajar pada mahasiswa pengurus organisasi. 
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2. Partisipasi dalam organisasi yang baik juga didukung oleh suasana yang 

nyaman dan sarana prasarana organisasi yang memadai. Dengan 

meningkatnya partisipasi organisasi, tentu hal ini juga akan meningkatkan 

motivasi belajar dan berpengaruh pada prestasi belajar mahasiswa pengurus 

organisasi kemahasiswaan. 

3. Hubungan positif ini berarti bahwa antara partisipasi organisasi prestasi 

belajar memiliki hubungan yang berbanding lurus, artinya semakin baik 

partisipasi organisasi maka semakin tinggi pula motivasi belajar dan 

berpengaruh pada prestasi belajar mahasiswa pengurus organisasi 

kemahasiswaan. 

 

C. Saran 

Sesuai hasil penelitian dan berdasarkan implikasi penelitian maka penulis 

menyarankan : 

1. Diharapkan mahasiswa lebih dapat memanfaatkan keberadaan organisasi 

kemahasiswaan yang ada, khususnya organisasi kemahasiswaan tingkat 

fakultas (BEMFE) dengan berpartisipasi di dalamnya karena dapat 

menambah wawasan dan pengetahuan melalui kegiatan yang dilaksanakan. 

2. Bagi mahasiswa yang berpartisipasi di dalam organisasi kemahasiswaan 

dengan menjadi pengurus organisasi, sebaiknya dapat benar-benar aktif 

dengan memberikan kontribusi nyata termasuk kontribusi pikiran, tenaga, 

harta benda dan keterampilan dan juga menyadari akan adanya tanggung 

jawab yang harus dipertanggungjawabkan atas partisipasinya dalam 
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organisasi kemahasiswaan, semua itu agar dapat meningkatkan motivasi diri 

untuk meraih prestasi belajar yang lebih baik lagi. 

3. Organisasi kemahasiswaan di Fakultas Ekonomi hendaknya lebih 

meningkatkan kegiatan yang sifatnya menambah wawasan di luar 

perkuliahan. 
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