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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis regresi untuk mengetahui 

pengaruh antara dua variabel yaitu intensitas mengikuti organisasi 

dan kecemasan mahasiswa dalam menghadapi lapangan pekerjaan 

pada mahasiswa fakultas dakwah dan komunikasi UIN Walisongo 

Semarang, didasarkan pada analisis uji hipotesis yang dihitung 

menggunakan analisis regresi linier sederhana program SPSS.16.0 

diperoleh hasil perhitungan F hitung sebesar 9,303. Hasil ini 

kemudian dikonsultasikan dengan F tabel=3,93. Karena F hitung 

9,303 > F tabel 3,93 maka terdapat pengaruh antara variabel X 

dengan variabel Y. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa ada pengaruh antara intensitas mengikuti organisasi 

terhadap kecemasan mahasiswa dalam menghadapi lapangan 

pekerjaan. 

 

B. Limitasi  

Hasil penelitian ini tidak lepas dari beberapa keterbatasan, 

akan tetapi dapat dijadikan acuan awal bagi penelitian selanjutnya. 

Adapun keterbatasan tersebut adalah: 

1. Data penelitian dari instrumen berdasarkan persepsi 

responden. Hal ini dapat menimbulkan masalah jika terdapat 

perbedaan antara persepsi responden dengan keadaan 

responden sesungguhnya. 
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2. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ada pengaruh 

intensitas mengikuti organisasi terhadap kecemasan 

menghadapi pekerjaan pada mahasiswa fakultas dakwah dan 

komunikasi UIN Walisongo Semarang. Hasil ini tidak bisa 

mewakili pada fakultas dan atau universitas lain. 

3. Penelitian ini hanya mengambil intensitas mengikuti 

organisasi sebagai prediktor yang dapat mempengaruhi 

kecemasan. Jika dilakukan pengkajian lebih dalam diduga 

masih banyak faktor yang mempengaruhi kecemasan dalam 

menghadapi lapangan pekerjaan. 

 

C. Saran 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan 

pemikiran dalam upaya meminimalisir tingkat kecemasan 

mahasiswa dalam menghadapi lapangan pekerjaan, dalam hal ini 

peneliti akan memberikan saran antara lain: 

1. Bagi mahasiswa 

Bagi mahasiswa diharapkan mampu lebih aktif 

mengikuti organisasi guna mengembangkan bakat, minat serta 

keterampilan yang akan dapat digunakan sebagai bekal setelah 

lulus nanti. Mahasiswa diharapkan mampu memanfaatkan 

organisasi dengan baik agar potensi yang ada di dalam diri 

mahasiswa dapat tersalurkan secara optimal. 
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2. Bagi organisasi kemahasiswaan 

Organisasi kemahasiswaan diharapkan mampu lebih 

menarik minat mahasiswa untuk mengikuti organisasi dengan 

cara yang lebih menarik lagi, agar lebih banyak mahasiswa 

yang mengikuti dan aktif di organisasi kampus khususnya 

organisasi di tingkat fakultas.  

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan lebih menggali 

faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan menghadapi 

pekerjaan, karena selain dipengaruhi oleh faktor eksternal 

kecemasan juga dipengaruhi oleh faktor internal.  

 

D. Kata Penutup 

Puji syukur alhamdulillah, dengan rahmat dan hidayah 

Allah, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Masukan, 

saran, dan kritikan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi penulis serta dapat memberikan sumbangan 

positif bagi khazanah ilmu pengetahuan. 

 


