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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengambil 

kesimpulan yaitu dari uji hipotesis diketahui bahwa jika koefisien korelasi mendekati 

-1 maka maka kedua variabel yang diteliti mempunyai hubungan linier sempurna 

negative, Jika koefisien korelasi mendekati +1 maka maka kedua variabel yang 

diteliti mempunyai hubungan linier sempurna positif, jika menunjukkan angka 0 

maka tidak terdapat hubungan antara dua variabel yang dikaji. Dari hasil pengujian 

hipotesis, diketahui bahwa korelasi antara skala Pengalaman Optimal (Flow) dan 

Skala Komitmen Organisasi adalah sangat kuat karena nilai korelasi mendekati +1 

yaitu 0,935 dengan signifikansi > 0,01 sehingga ada hubungan antara variabel 

Pengalaman Optimal (Flow) dan Skala Komitmen Organisasi. Angka koefisien 

korelasi hasilnya positif yaitu 0,935 jadi semakin tinggi Pengalaman Optimal (Flow) 

maka semakin tinggi Komitmen Organisasi.Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

pada penelitian ini diterima dimana ada hubungan antara pengalaman optimal (Flow) 

terhadap komitmen organisasi. Semakin tinggi perilaku pengalaman optimal (Flow) 

semakin tinggi pula komitmen organisasi yang dimiliki oleh pengurus BEM & UKM 

periode 2015/2016 Universitas Katolik Widya Mandala Madiun.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian diajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi pengurus BEM & UKM 
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Pengurus BEM & UKM perlu memahami bahwa untuk tetap bertahan di 

organisasi hingga masa jabatan berakhir diperlukan perasaan menikmati 

yang muncul dari dalam diri sendiri saat melakukan kegiatan. Perasaan yang 

muncul dari dalam diri itulah yang nantinya akan membantu para pengurus 

BEM & UKM untuk menyelesaikan semua masalah yang muncul sepanjang 

periode jabatan hingga kepengurusan berakhir.  

2. Bagi Unika Widya Mandala Madiun 

Diharapkan penelitian ini dapat membantu Unika Widya Mandala Madiun 

sebagai refrensi untuk meningkatkan softskill para mahasiswa dalam bidang 

kegiatan ber-organisasi. Karena sebuah Civitas Akademika akan semakin 

berkembang jika Mahasiswanya aktif dalam berkegiatan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti 

selanjutnya. Peneliti selanjutnya diharapkan meneliti tentang 3 Dimensi 

komitmen organiasi yang mempengaruhi pengurus BEM & UKM periode 

2105/2016. Peneliti diharapkan melakukan penelitian tentang pengaruh 

pengalaman optimal (Flow) terhadap komitmen afektif, komitmen normative 

dan komitmen kontinuitas secara spesifik. Peneliti juga diharapkan 

mengungkap secara dalam alasan kenapa pengurus BEM  & UKM periode 

2015/2016 memiliki komitmen organisasi yang rendah dibandingkan dengan 

komitmen organisasi pengurus organisasi yang lainnya. 
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