
BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Eksistensi 

Organisasi Internal Kampus  maka dapat ditarik kesimpulan yaitu: 

Eksistensi Organisasi Internal kampus dalam hal ini Himpunan Mahasiswa 

Sosiologi memiliki nama yang baik dan cukup aktif, organisasi ini di kenal oleh 

mahasiswa lain atau Himpunan lain di Universitas Negeri Gorontalo, eksisnya 

organisasi ini tidak luput dari beberapa program yang di jalankan oleh pengurus 

Himpunan Mahasiswa Sosiologi, di mana di setiap departemen memiliki satu 

sampai tiga program kerja yang di jalankan, namun beberapa program yang belum 

terlaksana karena minimnya anggaran dari lembaga, Tujuan organisasi kampus 

ini(himpunan mahasiswa sosiologi) untuk meningkatkan hubungan interaksi 

dalam membentuk kesepakatan bersama terhadap suatu kepentingan yang dapat 

memberi manfaat pada mahasiswa secara bersama pula. 

5.2 Saran 

Hendaknya mahasiswa lebih meningkatkan akivititas dalam berorganisasi 

khususnya Mahasiswa Sosiologi untuk melatih sifat kepemimpinan dalam 

organisasi dan menambah wawasan ilmu pengetahuan yang lebih luas sebab 

dengan mengikuti kegiatan organisasi Himpunan Mahasiswa Sosiologi akan 

merubah karakter mahasiswa menjadi lebih berani dan bertanggung jawab. 

(Himpunan Mahasiswa Sosiologi) sering melakukan kegiatan yang berhubungan 

langsung dengan mahasiswa maupun masyarakat. 



Banyak manfaat yang akan didapatkan dalam berorganisasi yang dapat 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari khusunya pada lingkungan kampus 

maupun di luar kampus, oleh karena itu jangan bermalas-malasan dalam 

mengikuti organisasi kemahasiswaan. Selain itu jangan selalu berfikiran bahwa 

aktif dalam organisasi dapat mengganggu waktu perkuliahan atau membuang-

buangwaktu saja, karena mengikuti organisasi kemahasiswaan akan dapat 

mengatur waktu dan banyak pengetahuan atau ilmu baru yang akan didapatkan 

dan masih banyak manfaat-manfaat lain dalam mengikuti organisasi 

kemahasiswaan. 
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