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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pengetahuan perkoperasian 

dan sikap anggota tentang koperasi mahasiswa terhadap partisipasi anggota di 

Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (KOPMA UNJ) maka peneliti 

dapat mengambil kesimpulan bahwa : 

1. Pengetahuan Perkoperasian (X1) terhadap Partisipasi Anggota (Y) memiliki 

pengaruh langsung terhadap  tinggi rendahnya partisipasi anggota. besarnya 

kontribusi pengetahuan perkoperasian secara langsung berkontribusi terhadap 

partisipasi anggota sebesar 0,457. Artinya semakin kuat pengetahuan 

perkoperasian yang dimiliki anggota, maka partisipasi anggota akan 

meningkat. Berdasarkan hasil penelitian maka hipotesis pertama yang 

menyatakan bahwa pengetahuan perkoperasian berpengaruh langsung terhadap 

partisipasi anggota telah terbukti benar. 

2) Sikap Anggota Tentang Koperasi Mahasiswa (X2) terhadap Partisipasi Anggota 

(Y) memiliki pengaruh langsung terhadap  tinggi rendahnya partisipasi 

anggota. besarnya kontribusi sikap anggota tentang koperasi mahasiswa secara 

langsung berkontribusi terhadap partisipasi anggota sebesar 0,422. Artinya 

semakin kuat sikap anggota tentang koperasi mahasiswa yang dimiliki anggota 

maka partisipasi anggota akan meningkat. Berdasarkan hasil penelitian maka 
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hipotesis kedua yang menyatakan bahwa sikap anggota tentang koperasi 

berpengaruh langsung terhadap partisipasi anggota telah terbukti benar. 

3) Pengetahuan Perkoperasian (X1) terhadap Sikap Anggota Tentang Koperasi 

mahasiswa (X2) memiliki kontribusi langsung dan signifikan terhadap tinggi 

rendahnya sikap anggota tentang koperasi mahasiswa. Besarnya kontribusi 

pengetahuan perkoperasian secara langsung berkontribusi terhadap sikap 

anggota tentang koperasi mahasiswa sebesar 0,356. Artinya semakin kuat 

pengetahuan perkoperasian yang dimiliki anggota maka sikap anggota tentang 

koperasi mahasiswa akan meningkat. Berdasarkan hasil penelitian maka 

hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa pengetahuan perkoperasian 

berpengaruh langsung terhadap sikap anggota tentang koperasi mahasiswa 

telah terbukti benar. 

B. Implikasi 

  Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, bahwa terdapat 

Pengaruh Antara Pengetahuan Perkoperasian dan Sikap Anggota tentang Koperasi 

Mahasiswa Terhadap Partisipasi Anggota di Koperasi Mahasiswa Universita 

Negeri Jakarta (KOPMA UNJ), diketahui bahwa implikasinya adalah sebagai 

berikut : 

1. Dalam penelitian ini partisipasi anggota sudah tergolong baik, namun harus 

tetap ditingkatkan. Hal ini dikarenakan kurangnya tanggung jawab anggota 

terhadap kewajiban membayar simpanan, padahal pengetahuan perkoperasian 

anggota cukup baik tentang kewajiban anggota. Oleh karena itu diharapkan 
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kedepannya anggota memiliki kesadaran akan kewajibannya sebagai anggota 

koperasi sehingga partisipasi anggota akan meningkat. 

2. Dalam penelitian ini sikap anggota tentang koperasi mahasiswa dapat dikatakan 

cukup baik, namun harus tetap ditingkatkan lagi. Hal ini dikarenakan sikap 

anggota tentang koperasi mahasiswa memiliki kecenderungan ke arah negatif 

sehingga anggota berpartisipasi rendah. Diharapkan kedepannya pengurus 

koperasi mahasiswa mampu untuk menjalinhubungan yang baik dengan angota 

sehingga anggota memiliki arah sikap yang positif dan melakukan tindakan 

atau berpartisipasi aktif.  

3. Dalam penelitian ini pengetahuan perkoperasian yang dimiliki oleh anggota 

dikatakan cukup baik, namun harus tetap ditingkatkan lagi. Hal ini dikarenakan 

kurangnya pengetahuan anggota tentang perkoperasian, sehingga membuat 

anggota memiliki kecenderungan sikap tentang koperasi mahasiswa kearah 

negatif. Diharapkan kedepannya pengurus lebih peduli terhadap anggota 

dengan cara meningkatkan pengetahuan anggota melalui pelatihan dan 

pendidikan perkoperasian sehingga anggota akan memiliki sikap anggota 

tentang koperasi mahasiswa yang positif. 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang dikemukakan diatas, maka 

peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan Pengetahuan anggota terhadap partisipasi anggota, 

Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (KOPMA UNJ) disarankan 
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untuk lebih meningkatkan kesadaran dan pemahaman anggota dalam 

berkoperasi dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan baik didalam 

koperasi maupun diluar koperasi untuk menambah pengetahuan perkoperasiaan 

anggota sehingga anggota dapat menjalankan kewajibanya dengan bertanggung 

jawab serta berpartisipasi secara aktif terhadap kegiatan perkoperasian di 

Koperasi Mahasiswa. Diharapkan KOPMA memberikan hadiah atau 

penghargaan kepada anggota yang melakukan partisipasi paling aktif, sehingga 

akan membuat anggota lain untuk ikut berpartisipasi secara aktif.  

2. Untuk meningkatkan sikap anggota tentang koperasi mahasiswa terhadap 

partisipasi anggota, KOPMA UNJ disarankan untuk selalu menampilkan 

koperasi secara baik  dan menyeluruh terutama pada saat merekrut anggota 

baru serta berusaha menjalin hubungan baik dengan para anggotanya, agar 

anggota memiliki pandangan dan penilaian yang positif terhadap koperasi 

maka anggota akan bersikap positif sehingga anggota akan berpartisipasi aktif 

sehingga koperasi dapat berkembang dan mencapai tujuan organisasinya. 

3. Untuk meningkatkan pengetahuan perkoperasian terhadap sikap anggota 

tentang koperasi mahasiswa, disarankan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan  

yang bertujuan untuk mempererat talisilahturahmi antar sesama anggota dan 

pengurus koperasi yang didalam kegitan tersebut terdapat sesi tukarpikiran 

tentang pengetahuan perkoperasian yang dimiliki anggota serta kesan-kesan 

menjadi anggota KOPMA UNJ, hal ini bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan perkoperasian yang dimiliki anggota sehingga memberikan kesan 
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positif kepada anggota dan membuat sikap anggota tentang koperasi 

mahasiswa akan memiliki kecenderungan positif. 

 


