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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian yang telah dilaksanakan ini berhasil memberikan kesimpulan 

secara empiris dan membuktikan bahwa hipotesis yang dikemukakan diawal 

adalah benar. Kesimpulan tersebut berupa : 

1. Terdapat pengaruh positif signifikan motivasi berkoperasi terhadap partisipasi 

anggota. Artinya apabila tingkat motivasi berkoperasi tinggi, maka partisipasi 

anggota yang didapat akan  tinggi. 

2. Terdapat pengaruh positif signifikan efektivitas komunikasi interpersonal 

terhadap partisipasi anggota. Artinya jika efektivitas komunikasi interpersonal 

yang terjadi tinggi, maka partisipasi anggota juga akan tinggi. 

3. Terdapat pengaruh positif signifikan motivasi berkoperasi dan efektivitas 

komunikasi interpersonal terhadap partisipasi anggota. Hal ini berarti bahwa 

jika tingkat motivasi berkoperasi dan efektivitas komunikasi interpersonal 

tinggi, maka tingkat partisipasi anggota juga akan tinggi. 
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B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka beberapa 

implikasi yang diperoleh dari hasil penelitian,antara lain : 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, bahwa terdapat 

pengaruh antara motivasi berkoperasi dan efektivitas komunikasi interpersonal 

terhadap partisipasi anggota koperasi Primkop Setjen Kementerian Pertahanan RI. 

Hal tersebut membuktikan bahwa motivasi berkoperasi dan efektivitas 

komunikasi interpersonal merupakan beberapa faktor yang menentukan 

partisispasi anggota. Implikasi dari penelitian ini adalah :  

1. Upaya meningkatkan partisipasi anggota melalui motivasi 

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi guna meningkatkan 

partisipasi anggota adalah dengan adanya dorongan baik dari luar maupun 

dalam diris seseorang. Dorongan atau motivasi itu bisa berasal dari 

ketertarikan dengan keuntungan yang diberikan dari koperasi. 

2. Upaya meningkatkan partisipasi anggota melalui komunikasi interpersonal 

Upaya yang dapat dilakukan untuk lebih meningkatkan efektivitas 

komunikasi interpersonal agar dapat meningkatkan partisipasi anggota 

adalah dengan menciptakan kondisi serta media yang dapat mendukung 

anggota untuk secara bersama sama membahas kemajuan serta 

permasalahan yang sedang dialami koperasi. 
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C.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang dikemukakan diatas, maka 

peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pengurus, pemberian system reward untuk meningkatkan partisipasi 

anggota. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan hadiah  terkait keaktifan 

anggota baik dalam penggunaan jasa koperasi maupun dalam kelancaran 

pengembalian kredit. 

2. Bagi anggota, diharapkan untuk meningkatkan keterlibatan aktif dalam 

kegiatan yang dilakukan koperasi. Selain sebagi bentuk tanggung jawab 

sebagai bagian dari pemilik koperasi, dengan aktif menjadi anggota, 

menunjukkan usaha dalam memajukan usaha koperasi tersebut. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, variabel-variabel yang mempengaruhi partisipasi 

anggota sebaiknya juga diteliti.  


