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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan  

Hasil analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah nilai Jhitung = 22 

dengan α = 0,05 dan N = 12 diperoleh nilai Jtabel = 14. Berdasarkan hasil uji 

wilcoxon diperoleh hasil Jhitung  > Jtabel  dimana 22 >14 artinya hipotesis diterima 

yaitu “terdapat pengaruh bimbingan kelompok teknik focus group discussion 

terhadap organizational citizenship behavior Mahasiswa UK-KMK St-Martinus 

UNIMED”. Data pre-test organizational citizenship behavior sebelum diberikan 

bimbingan kelompok teknik focus group discussion diperoleh skor  rata – rata  89 

sedangkan data post-test organizational citizenship behavior setelah diberikan 

bimbingan kelompok teknik focus group discussion diperoleh skor rata – rata 138. 

Artinya terjadi perubahan peningkatan organizational citizenship behavior 

sebesar 35.50%. Hal ini memperkuat adanya pengaruh bimbingan kelompok 

teknik focus group discussion terhadap organizational citizenship behavior 

mahasiswa UK-KMK St-Martinus UNIMED atau hipotesis dapat diterima.  

Dengan adanya pengaruh bimbingan kelompok teknik focus group discussion 

terhadap organizational citizenship behavior mahasiswa UK-KMK St-Martinus 

UNIMED, maka bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan dalam 

bimbingan dan konseling yang dapat meningkatkan organizational citizenship 

behavior yang berkaitan dengan dimensi alturisme, courtesy, sportmanship, civic 

virtue, conscientiousness, peacekeeping, dan cheerleading.  
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5.2 Saran  

 Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan peneliti selama pelaksanaan 

penelitian ini, maka ada beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Bagi Mahasiswa  

Kepada mahasiswa dapat mempertahankan kategori organizational 

citizenship behavior yang tinggi sehingga memajukan organisasi UK-

KMK St-Martinus UNIMED dalam menjalankan perannya dikampus.  

Jika mahasiswa memiliki organizational citizenship behavior  yang tinggi 

maka softskill ini dapat berdampak positif pada kehidupan dimasyarakat.  

2. Bagi Organisasi  

Organisasi UK-KMK St-Martinus diharapkan dapat melaksanakan dan  

memberikan pemahaman kepada anggota organisasi tentang perilaku 

organizational citizenship behavior melalui bimbingan kelompok teknik 

focus group discussion ataupun dengan cara/metode  yang lain.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat menjadikan penelitian 

ini sebagai bahan masukan dalam penelitian terkait dengan permasalahan 

yang sama, dengan adanya keterbatasan – keterbatasan dalam penelitian 

ini diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan 

lebih baik lagi khususnya pada pelaksanaan bimbingan kelompok teknik 

focus group discussion.  

 

 


