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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

Penelitian ini membahas tentang peranan Majlis Permusyawaratan Mahasiswa 

Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia atau disingkat menjadi MPM 

REMA UPI, dalam integrasi sosial organisasi kemahasiswaan di lingkup Universitas 

Pendidikan Indonesia, yang kemudian ditinjau dari peran ormawa-ormawa di lingkup 

REMA UPI, faktor yang menghambat peran MPM REMA UPI dalam meningkatkan 

integrasi sosial organisasi kemahasiswaan UPI, dan upaya yang dilakukan untuk 

mengatasi hambatan-hambatan dalam meningkatkan integrasi sosial organisasi 

kemahasiswaan UPI. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori struktural 

fungsional. Berikut ini peneliti memberikan simpulan dan rekomendasi kepada para 

mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, kepada organisasi kemahasiswaan, dan 

kepada pihak terkait lainnya, yaitu: 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil dari temuan dan analisis yang dilakukan oleh peneliti 

sebagaimana yang sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa: 

1. Peran  organisasi kemahasiswaan di lingkup REMA UPI termasuk dalam hal ini 

adalah MPM REMA UPI, memiliki peran yang sudah tercantum dalam UUD 

REMA UPI yakni berkewajiban untuk menjunjung tinggi UUD REMA UPI. 

Organisasi kemahasiswaan tingkat jurusan memiliki hak advokasi dari BEM 

REMA UPI dan mendapatkan dana Iuran Kemahasiswaan. Organisasi 

kemahasiswaan REMA UPI pun memiliki beragam kepentingan dan pendapat, 

yakni ingin mendirikan organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas dan ingin 

menyalurkan minat dan bakat. Oleh karenanya pimpinan MPM REMA UPI 

memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan tersebut 

agar tidak menimbulkan konflik bahkan disintegrasi sosial. Maka peran MPM 

REMA UPI dalam hal ini adalah sebagai wadah pemersatu, yakni dengan 

berperan sebagai mediator bukan sebagai pihak yang membawa kepentingan 

dari kubu yang berkonflik. MPM REMA UPI pun memiliki sebuah tujuan dan 

kepentingan yang harus di junjung tinggi, yakni sebagai majlis tertinggi yang 
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mengumpulkan unsur-unsur dari setiap organisasi kemahasiswaan dan sebagai 

forum penyampaian aspirasi ormawa-ormawa di Republik Mahasiswa 

Universitas Pendidikan Indonesia secara keseluruhan. Tujuan yang dimiliki oleh 

MPM REMA UPI ini diharapkan dapat mendorong para ormawa-ormawa di UPI 

untuk berkumpul dan saling bersinergis memusyawarahkan tujuan dan 

kepentingan bersama. 

2. Faktor yang menghambat peran MPM REMA UPI dalam meningkatkan 

integrasi sosial organisasi kemahasiswaan UPI adalah, adanya pendapat, 

kepentingan, dan tujuan yang berbeda-beda antar organisasi kemahasiswaan. 

Perbedaan-perbedaan ini yang kemudian menjadi penyebab timbulnya konflik 

atau disintegrasi sosial antar organisasi kemahasiswaan, sehingga pencapaian 

integrasi sosial organisasi kemahasiswaan UPI menjadi terhambat. Selain itu, 

Budaya ormawa UPI yang beragam dan keinginan masing-masing ormawa juga 

ternyata menjadi salah satu penyebab terjadinya disintegrasi sosial, terlebih lagi 

jika keinginan tersebut tidak dijalankan sesuai dengan konstitusi yang berlaku. 

Disintegrasi ini terjadi karena egoisme ormawa dalam mencapai kepentingannya 

masing-masing. Egoisme ini berasal dari transfer kepentingan masa lalu dan hal-

hal itu belum lahir dari kebutuhan dan analisis yang tajam sehingga 

menimbulkan disintegrasi sosial, karena pada akhirnya egoisme dengan egoisme 

yang dihadapkan. 

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam 

meningkatkan integrasi sosial organisasi kemahasiswaan UPI adalah, dengan 

cara menjalankan amanat UUD REMA UPI dengan sebaik-baiknya dan 

pimpinan MPM REMA UPI dalam menghadapi permasalahan ini berupaya 

untuk memediasi berbabagi permasalahan antar ormawa. Selain itu, upaya MPM 

REMA UPI dalam menghadapi perbedaan-perbedaan yang menjadi hambatan 

dalam meningkatkan integrasi sosial adalah dengan memberikan sikap yang adil 

dan bijaksana terhadap setiap organisasi kemahasiswaan, dan selalu melakukan 

pertemuan-pertemuan seperti sosialisasi dan pencerdasan Undang-Undang Dasar 

Republik Mahasiswa UPI, juga melakukan kerjasama antar organisasi 

kemahasiswaan untuk menciptakan suasana yang terintegrasi. 
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5.2 Implikasi dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dari peranan Majlis Permusyawaratan Mahasiswa 

Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dalam meningkatkan integrasi 

sosial organisasi kemahasiswaan Universitas Pendidikan Indonesia, maka peneliti 

memberikan rekomendasi, yaitu: 

1. Rekomendasi untuk MPM REMA UPI 

Peneliti memberikan rekomendasi kepada Majlis Permusyawaratan 

Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia untuk bisa 

saling bekerja sama antar organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam 

MPM REMA UPI. Selain itu, organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam 

MPM REMA UPI agar terus meningkatkan rasa kecintaan dan kepedulian 

kepada organisasi kemahasiswaan lainnya, dan mengurangi egoisme masing-

masing dalam berpendapat maupun berkepentingan. 

2. Rekomendasi untuk Mahasiswa/i 

Peneliti memberikan rekomendasi kepada Mahasiswa yang berada di 

Universitas Pendidikan Indonesia khususnya agar dapat mengambil pelajaran 

dan menjadikan penelitian ini sebagai wawasan dan pengetahuan baru dalam hal 

ilmu sosiologi, secara khusus mengenai integrasi sosial. 

3. Rekomendasi untuk Program Studi Pendidikan Sosiologi UPI 

Peneliti memberikan rekomendasi kepada Program Studi Pendidikan 

Sosiologi, agar mengembangkan lagi penelitian ini, khususnya kepada peneliti 

selanjutnya di lingkungan Program Studi Pendidikan Sosiologi UPI, karena 

penelitian ini memiliki kekurangan dari segi objek penelitian, yakni MPM 

REMA UPI yang memiliki keterbatasan dalam pergerakannya. Oleh karena itu, 

peneliti selanjutnya bisa melakukan penelitian dengan memfokuskan kepada 

organisasi kemahasiswaan yang memiliki pergerakan yang lebih luas, seperti 

Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa atau BEM REMA UPI. 

4. Rekomendasi untuk Pembina Kemahasisaan 

Peneliti memberi rekomendasi kepada Pembina Kemahasiswaan agar 

terus membimbing para mahasiswanya yang mana dalam hal ini adalah para 

aktifis yang menjadi penggerak organisasi kemahasiswaan di lingkup Republik 

Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia supaya para aktifis tersebut dapat 
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menjalankan organisasinya dengan baik dan tidak salah arah, karena bagaimana 

pun juga para mahasiswa yang aktif dalam orgaisasi pun sebenarnya sedang 

dalam proses pembelajaran. 

5. Rekomendasi Direktur Kemahasiswaan 

Peneliti memberikan rekomendasi kepada Direktur Kemahasiswaan 

selaku pelaksana operasional pengelolaan pembinaan kemahasiswaan UPI agar 

terus melakukan koordinasi dengan semua mahasiswa yang menjadi penggerak 

organisasi kemahasiswaan, begitu juga sebaliknya. Hal ini dilakukan agar tidak 

terjadi kesalah fahaman antar Dirmawa dengan para mahasiswa, begitu pula 

sebaliknya. 

 


