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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan uraian diatas dan hasil pengolahan data yang telah dilakukan 

maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bidang kehidupan sosial politik yang disampaikan dalam sosialisasi politik 

organisasi intra kampus adalah sebagai berikut: 

a. Penyampaian visi dan misi organisias yang berbeda-bedai  mengalami 

proses sosialisasi politik belum mencapai hasil yang maksimal dan 

organisasi sebagai wadah aspirasi mahasiswa mengalami proses 

peningkatan yang lebih baik dari pada sebelumnya dengan adanya 

sosialisasi sebagai media penyampaian kepada mahasiswa. 

b. Dengan berbagai media sosialisasi politik yang berjalan dengan proses 

lebih baik media dengan diadakannya kegiatan seperti seminar dan  

diskusi publik lainnya sebagai media pengantar dan pendukung yaitu 

adanya  media sosialisasi seperti media brosur, spanduk dan internet 

lebih mempermudah sosialisasi politik pada organisasi mahasiswa 

tersampaikan kepada mahasiswa. 

c. Organisasi mahasiswa mempelajari pendidikan politik yang 

disampaikan kepada teman sebaya (mahasiswa) yang mempelajari 

politik  dapat mempengaruhi pola pikir dan tindakan seseorang dalam 
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menyampaikan sosialisasi dan mengambil suatu kebijakan dalam 

menyampaikan aspirasi mahasiswa. 

d. Serta sebagian organisasi mahasiswa intra kampus di Universitas 

Negeri Medan sebagian bergerak dalam kegiatan sosial politik baik itu 

didalam kampus. 

e. Berbagai kendala yang terjadi di organisasi intra kampus tidak 

menjadi kendala penyampaian sosialisasi kepada mahasiswa, serta 

pengantian kepengurusan dengan diadakannya pemilihan raya 

merupakan penyampian sosialisasi antar organisasi lebih baik dari 

pada sebelumnya. 

f. Bidang yang paling dominan disampaikan  kepada organisasi 

mahasiswa adalah sosial sebagai bidang yang memiliki peranan dalam 

mewujudkan aspirasi, namun politik juga memberikan kontribusi 

besar terhadap kemajuan organisasi mahasiswa intra kampus di 

Universitas Negeri Medan. 

2. Proses pelaksanaan sosialisasi politik dalam organisasi intra kampus 

adalah mengalami proses pencapaian lebih baik dari pada sebelumya, 

dengan adanya media dan kegiatan yang mendukung sosialisasi politik 

serta para agen-agen politik dapat membantu organisasi mahasiswa intra 

kampus dalam menjalankan kegiatan serta mewujudkan visi dan misi 

organisasi yang berada dilingkungan Universitas Negeri Medan. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang akan ditunjukan 

kepada Organisasi Mahasiswa Intra Kampus yaitu: 

1. Organisasi Mahasiswa Intra Kampus hendaknya dapat menjalankan dengan 

semaksimal mungki sesuai dengan visi dan misi yang akan dijalankan. 

2. Suatu sosialisasi yang baik adalah dengan musyawarah yang baik, dan 

kegiatan yang hendak direncanakan hendaknya dimusyawarahkan. 

3. Denagn menjalankan sosialisasi politik dengan berbagai media-media 

sosialisasi politik dapat menjadi tolak ukur wadah organisasi mahasiswa 

sesuai dengan visi dan misi yang dicapai. 

4. Berbagai kendala yang terjadi dalam organisasi jagan dijadikan suatu kendala 

hal yang besar. Selain di dalam kampus bisa mencari alternative di luar 

kampus sebagai pemecahan solusi organisasi. 

 


