
135 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari rangkaian keterangan yang sudah menjelaskan mengenai kesenjangan 

Citra UKM Taekwondo dan Pengetahuan mahasiswa dalam menentukan Minat 

aktif kedalam UKM Taekwondo Universitas Widyatama dapat disimpulkan pada 

kesimpulan dibawah ini; 

1. Citra UKM Taekwondo Universitas Widyatama menunjukan citra organisasi 

yang baik, dikarenakan pencapaian prestasi yang sangat membanggakan telah 

ditorehkan oleh UKM Taekwondo di Universitas Widyatama. Dari hasil 

torehan prestasi tersebut, mayoritas mahasiswa Universitas Widyatama 

tentunya mengetahui adanya kegiatan Taekwondo di Universitas Widyatama. 

UKM Taekwondo Universitas Widyatama tentunya terfasilitasi dengan fasilitas 

latihan yang didukung oleh Universitas Widyatama dan Swadaya dari UKM 

Taekwondo itu sendiri. Oleh karena itu, UKM Taekwondo kegiatan-kegiatan 

yang diselenggarakan secara konsisten oleh para pengurus UKM Taekwondo 

dan anggota-anggota yang dimilikinya. Mahasiswa-mahasiswa Universitas 

Widyatama juga memberikan pengakuan bahwa UKM Taekwondo Universitas 

Widyatama memiliki kompetensi untuk membantu mahasiswa mendapatkan 

prestasi di bidang Olahraga Seni Bela Diri Taekwondo. 

2. Mahasiswa-mahasiswa Universitas Widyatama mengetahui adanya kegiatan 

yang dilaksanakan oleh UKM Taekwondo Universitas Widyatama, hal ini juga 
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dapat dikarenakan intensitas informasi yang sering diterima oleh mahasiswa 

mengenai kegiatan yang dilakukan oleh UKM Taekwondo Universitas 

Widyatama. Disamping itu, mahasiswa-mahasiswa Universitas Widyatama 

juga sering melihat latihan rutin yang dilaksanakan oleh UKM Taekwondo 

Universitas Widyatama ditempat yang menjadi lokasi latihan UKM Taekwondo 

Universitas Widyatama. Mayoritas mahasiswa-mahasiswa Universitas 

Widyatama juga mengetahui bahwa mengikuti kegiatan Olahraga Bela Diri 

dapat menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh seorang individu apabila 

dilakukan secara rutin. Mahasiswa-mahasiswa Universitas Widyatama juga 

memberikan pengakuan bahwa saat ini setiap individu membutuhkan untuk 

memiliki kemampuan bela diri. Oleh karena itu dengan kemudahan yang 

diberikan oleh Universitas Widyatama khususnya pada kegiatan UKM 

Taekwondo, maka mahasiswa-mahasiswa memiliki inisiatif untuk mencari tahu 

tentang informasi kegiatan UKM Taekwondo Universitas Widyatama. 

3. Mahasiswa-mahasiswa Universitas Widyatama memiliki perhatian apabila 

UKM Taekwondo Universitas Widyatama melaksanakan kegiatan latihan rutin 

yang dilaksanakan setiap minggunya. Pandangan mereka dapat teralihkan 

dikarenakan memiliki ketertarikan terhadap kegiatan UKM Taekwondo 

Universitas Widyatama pada saat melakukan aktivitas latihan rutin. 

Ketertarikan mereka seiring timbul dan beranjak sedikit demi sedikit tertarik 

dengan Olahraga Seni Bela Diri Taekwondo. Mahasiswa-mahasiswa 

Universitas Widyatama memiliki keinginan untuk mencoba kegiatan Olahraga 

Seni Bela Diri Taekwondo karena terkesan melihat kegiatan-kegiatan yang 
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dilakukan oleh UKM Taekwondo di Universitas Widyatama. Didalam benak 

mahasiswa-mahasiswa tersebut, tersimpan keinginan yang kuat bahwa mereka 

menginginkan untuk dapat mahir didalam Olahraga Seni Bela Diri Taekwondo. 

Minat mahasiswa tersebut timbul dikarenakan melihat kegiatan UKM 

Taekwondo secara langsung, oleh karena itu mereka memiliki kesungguhan 

untuk dapat aktif kedalam UKM Taekwondo di Universitas Widyatama. 

4. Hubungan Citra UKM Taekwondo dalam mempengaruhi Minat mahasiswa 

untuk aktif kedalam UKM Taekwondo memiliki hubungan yang kurang erat. 

Hal ini menunjukan bahwa mahasiswa-mahasiswa Universitas Widyatama 

sudah mengenal prestasi-prestasi yang diraih oleh UKM Taekwondo 

Universitas Widyatama. 

5. Hubungan Pengetahuan mahasiswa dalam mempengaruhi Minat mahasiswa 

untuk aktif kedalam UKM Taekwondo memiliki hubungan yang tidak erat atau 

rendah. Hal ini dapat menerangkan bahwa mahasiswa-mahasiswa Universitas 

Widyatama mengetahui adanya kegiatan Taekwondo di Universitas 

Widyatama. 

6. Hubungan Citra UKM Taekwondo dan Pengetahuan mahasiswa dalam 

mempengaruhi Minat mahasiswa untuk aktif kedalam UKM Taekwondo 

Universitas Widyatama memiliki hubungan yang sangat erat. Hal ini dapat 

menunjukan apabila UKM Taekwondo dapat meningkatkan prestasi dan 

mahasiswa memiliki mendapatkan informasi mengenai UKM Taekwondo 

secara lengkap, maka minat mahasiswa-mahasiswa Universitas Widyatama 

untuk secara aktif akan meningkat pula. 
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5.2. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan didalam penelitian ini harus yang 

memiliki kegunaan secara aplikatif. Dibawah ini menerangkan mengenai Citra 

UKM Taekwondo dan Pengetahuan mahasiswa dalam menentukan Minat aktif 

kedalam UKM Taekwondo Universitas Widyatama. 

1. UKM Taekwondo Universitas Widyatama dapat memperkenalkan Olahraga 

Bela Diri Taekwondo melalui media-media sosial yang sedang trend dikalangan 

mahasiswa-mahasiswa Universitas Widyatama saat ini. Oleh karena itu perlu 

melakukan pembahasan mengenai pembentukan tim khusus untuk menentukan 

tema dan media sosial yang akan digunakan, guna memperkenalkan Olahraga 

Seni Bela Diri Taekwondo kepada mahasiswa-mahasiswa Universitas 

Widyatama. Kegiatan ini perlu diawasi dan di evaluasi secara periodik minimal 

satu bulan satu kali, oleh jajarang kepengurusan UKM Taekwondo Universitas 

Widyatama dan para senior-senior yang masih aktif. 

2. Jajaran kepengurusan UKM Taekwondo Universitas Widyatama perlu 

memiliki jadwal tersendiri dan menugaskan anggota-anggotanya untuk berjaga 

di ruangan kesekretariatan UKM Taekwondo Universitas Widyatama. Hal ini 

dapat memberikan ruang bagi mahasiswa-mahasiswa lainnya yang ingin aktif 

dan mendapatkan informasi mengenai UKM Taekwondo Universitas 

Widyatama. Disamping itu, para anggota-anggota baru tersebut dapat memiliki 

pengalaman dan menimbulkan rasa memiliki antar anggota UKM Taekwondo 
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Universitas Widyatama. Jadwal piket tersebut dapat difasilitasi dan dimediasi 

oleh jajaran kepengurusan UKM Taekwondo Universitas Widyatama. 

3. Selain daripada membentuk tim untuk memperkenalkan Olahraga Bela Diri 

kepada mahasiswa-mahasiswa Universitas Widyatama, UKM Taekwondo 

Universitas Widyatama perlu membuat tim kreatif tersendiri untuk membuat 

flyer, poster maupun media konvensional lainnya untuk dapat melakukan 

kegiatan promosi dilingkungan Universitas Widyatama. Hal ini perlu dilakukan 

karena media sosial Instagram UKM Taekwondo masih sedikit sekali 

followers-nya, dan perlu melakukan kegiatan promosi melalui media 

konvensional. 

4. Biro Kemahasiswaan dapat berkoordinasi dengan Pemerintahan Mahasiswa 

Universitas Widyatama, untuk menyusun aturan mengenai tata cara 

kelengkapan pengajuan proposal, perizinan, dan lain-lain yang dapat digunakan 

dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Selain itu, Biro Kemahasiswaan juga 

dapat menentukan kriteria apa saja yang dapat diikuti oleh mahasiswa-

mahasiswa Universitas Widyatama untuk dapat mewakili Organisasi dan 

Lembaga Kemahasiswaannya untuk mendapatkan prestasi. Biro 

Kemahasiswaan dan Pemerintahan Mahasiswa harus dapat menjadi mediator 

antar Organisasi dan Lembaga Kemahasiswaan, karena dalam beberapa kasus 

perlu dilakukan mediasi dikarenakan memiliki permasalahan yang sama. 

5. UKM Taekwondo Universitas Widyatama perlu membuat suatu draft profil 

UKM Taekwondo Universitas Widyatama secara lengkap, hal ini dikarenakan 

banyak dari mahasiswa-mahasiswa Universitas Widyatama belum 
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mendapatkan informasi mengenai manfaat apa saja apabila aktif kedalam UKM 

Taekwondo Universitas Widyatama. Manfaat seperti mendapatkan Sabuk 

Hitam Internasional, Prestasi dibidang Taekwondo, Mendapatkan Beasiswa dan 

manfaat-manfaat lainnya, dapat dimasukan kedalam draft profil UKM 

Taekwondo Universitas Widyatama untuk dibagikan kepada mahasiswa-

mahasiswa Universitas Widyatama yang mencari tahu tentang informasi 

mengenai UKM Taekwondo Universitas Widyatama. 

6. Kegiatan rutin maupun insidentil yang akan dilakukan oleh UKM Taekwondo 

Universitas Widyatama perlu menyesuaikan dengan jadwal perkuliahan 

mahasiswa-mahasiswa yang telah menjadi anggota UKM Taekwondo 

Universitas Widyatama. Disamping itu, UKM Taekwondo harus melonggarkan 

aturan yang dapat berpihak kepada mahasiswa-mahasiswa Universitas 

Widyatama untuk dapat mengikuti UKM Taekwondo Universitas Widyatama. 

Biro Kemahasiswaan dapat membantu menjadi mediator apabila diperlukan 

untuk mengajukan izin kegiatan yang mewakili UKM Taekwondo maupun 

Lembaga Kemahasiswaan dan Organisasi Kemahasiswaan kepada Program 

Studi (Prodi) mahasiswa-mahasiswa terkait. 

7. UKM Taekwondo Universitas Widyatama perlu mengkaji ulang kegiatan-

kegiatan yang akan dilaksanakan, kegiatan-kegiatan tersebut harus memiliki 

manfaat, output dan menambah keakraban antar anggota UKM Taekwondo 

Universitas Widyatama. Kajian kegiatan tersebut harus didapatkan juga melalui 

apresiasi anggota-anggota baru untuk dapat direalisasikan oleh pengurus UKM 

Taekwondo Universitas Widyatama, dimana hal tersebut dapat meningkatkan 
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saling rasa memiliki dan menjaga kekompakan antar anggota di UKM 

Taekwondo Universitas Widyatama. 

8. Jajaran Kepengurusan UKM Taekwondo dan Pelatiha UKM Taekwondo perlu 

melakukan kajian ulang mengenai program latihan yang dijalankan secara rutin 

oleh UKM Taekwondo di Universitas Widyatama. Program-program tersebut 

dapat direalisasikan apabila seluruh komponen yang berada didalam UKM 

Taekwondo Universitas Widyatama menikmati proses dan hasil dari kegiatan 

latihan rutin tersebut. Pengemasan latihan rutin juga perlu diberikan evaluasi 

secara tertulis oleh Pelatih UKM Taekwondo Universitas Widyatama secara 

periodik. 

 

 

 


