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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan bahwa GMNI dinilai cukup berperan (66,15%) dalam 

melakukan pendidikan politik sebagai salah satu upaya  meningkatkan 

pemahaman politik mahasiswa. Peran GMNI dalam memahamkan mahasiswa 

terhadap politik dapat dijelaskan seperti berikut: 

GMNI sebagai organisasi kemahasiswaan melalui kegiatan yang dilakukan 

cukup berperan dalam proses pendidikan politik guna meningkatkan pemahaman 

politik bagi mahasiswa yaitu sebesar 72,70%. Dengan bergabung dalam 

organsisasi GMNI mahasiswa menjadi lebih aktif dalam mengikuti perkembangan 

isu-isu politik sehingga membuat mahasiswa lebih memahami politik. 

Kegiatan yang dilakukan dalam organisasi GMNI yang mengajarkan 

tentang politik seperti melalui seminar, pengkaderan, demonstrasi dan lainnya 

berlangsung dengan teratur dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa (51,51%). 

Selain itu dalam organisasi GMNI juga memberikan informasi-informasi yang 

dapat merangsang wawasan sosial, sehingga dapat membuka pola berfikir setiap 

mahasiswa.  

Usaha atau upaya yang dilakukan oleh organisasi GMNI cukup membantu 

dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa dilihat dari persentase responden 

yang menyatakan bahwa setelah bergabung dengan GMNI pemahamannya akan 

politik semakin menigkat yaitu sebesar 74,23%. 
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B. Saran  

1. GMNI sebagai organisasi kemahasiswaan diharapkan agar lebih 

meningkatkan perannya dalam melakukan pendidikan politik. Maka dari 

itu dibutuhkan sejumlah parisipasi politik yang berada di kampus 

sebagai ajang pembelajaran dan pendidikan politik bagi mahasiswa. 

Selain lewat mata kuliah pendidikan politik yang didapat di dalam kelas 

ialah adanya kegiatan mahasiswa dalam ormawa dan setiap mahasiswa 

dianjurkan mengikuti dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Karena hal 

ini menunjukkan bahwa kegiatan mahasiswa dalam ormawa juga 

merupakan bentuk partisipasi politik mahasiswa.  

2. Upaya yang dilakukan oleh GMNI dapat ditiru dan diterapkan oleh 

organisasi-organisasi lainnya. Dalam hal ini dibutuhkan pendidikan 

politik yang mampu menempa mahasiswa dalam berkarya. Dimana 

dengan berorganisasi mahasiswa mendapat pengetahuan dan menambah 

wawasannya mengenai masalah-masalah politik. 

3. Kepada Mahasiswa agar sebaiknya tidak takut untuk bergabung dalam 

organisasi kemahasiswaan, karena masuk dalam ormawa membawa 

banyak manfaat yaitu mendapatkan pembelajaran yang tidak didapatkan 

dari bangku perkuliahan. 

 


