
BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada beberapa bab sebelumnya yang telah dijabarkan 

pada hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Penelitian mengenai hubungan antara kreativitas dengan orientasi 

belajar anggota Resimen Mahasiswa Satuan Universitas Negeri 

Jakarta telah berhasil menguji hipotesis penelitian yang diajukan. 

2. Galat taksiran regresi Y (variabel orientasi belajar) atas X (variabel 

kreativitas) berdistribusi normal dengan Lo = 0,056 < Lt = 0,116 

dengan taraf signifikan α = 0,05. 

3. Hasil perhitungan koefisien korelasi dengan menggunakan rumus 

Korelasi Product Moment menunjukkan bahwa r yang diperoleh 

adalah sebesar 0,505 yang dilanjutkan dengan uji t dengan thitung  > 

ttabel . Dengan demikian terbukti bahwa ada hubungan yang positif 

antara kreativitas dengan orientasi belajar. 

4. Besarnya variasi orientasi belajar ditentukan oleh kreativitas yang 

dirasakan oleh responden tersebut sebesar 25,55%. 

5. Semakin tinggi kreativitas maka akan semakin baik pula orientasi 

belajar. 
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6. Selain dipengaruhi oleh kreativitas, orientasi belajar juga dipengaruhi 

oleh faktor lainnya seperti bertambahnya pengetahuan, sarana 

prasarana yang tersedia, pemanfaatan teknologi, interaksi sosial, pola 

pikir yang terbentuk, motivasi diri. 

  

B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka implikasi 

yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian adalah:  

1. Terdapat hubungan yang positif  antara kreativitas dengan orientasi 

belajar anggota Resimen Mahasiswa Satuan Universitas Negeri 

Jakarta. Sehingga semakin  tinggi kreativitas maka akan semakin baik 

pula orientasi belajar. 

2. Untuk mendapatkan orientasi belajar yang baik, perlu adanya 

kreativitas yang tinggi. 

3. Anggota Resimen Mahasiswa harus dapat meningkatkan kreativitasnya 

sehingga kreativitas yang dimiliki oleh anggota Resimen Mahasiswa 

dapat meningkatkan orientasi belajar yang pada akhirnya akan 

meningkatlkan daya kreativitas secara keseluruhan. 

  

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang telah dikemukakan di atas, 

saran-saran yang kiranya dapat diberikan oleh peneliti: 
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1. Anggota Resimen Mahasiswa hendaknya dapat mengelola dan 

menciptakan kreativitas yang baik, dengan lebih banyak mencari 

berbagai macam solusi dari masalah atau pertanyaan yang ada. 

Kreativitas yang tumbuh dari dalam diri sendiri akan menimbulkan 

kebanggaan dan kepuasan tersendiri. 

2. Perlu mengikuti perkembangan teknologi terutama dalam bidang 

masing-masing untuk memenuhi dan melengkapi kebutuhan kreativitas 

yang dimiliki agar dapat lebih mengerti tentang orientasi belajar diri 

sendiri. 

3. Resimen Mahasiswa bekerjasama dengan pihak Universitas dan 

masyarakat sekitar sehingga terciptanya kreativitas dalam rangka 

meningkatkan orientasi belajar. 
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