
 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

 
 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis data instrumen penelitian berupa angket, dapat 

disimpulkan bahwa : 

 

Persepsi masyarakat tentang fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa 

dan implementasinya dalam kegiatan kemasyarakatan di Desa Sudimoro 

Bangun Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus tahun 2011 berdasarkan 

indikator pengetahuan, sebanyak 25 (46,30%) dari 54 responden menyatakan 

bahwa persepsi masyarakat tentang fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup 

bangsa dan implementasinya dalam kegiatan kemasyarakatan di Desa 

Sudimoro Bangun dalam bentuk pengetahuan kurang diamalkan. 

Kecenderungan masyarakat berpendapat kurang diamalkan dikarenakan 

kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi Pancasila, sehingga 

masyarakat kurang peduli untuk mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam sila-

sila Pancasila.  

 
      Persepsi masyarakat tentang fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa 

dan implementasinya dalam kegiatan kemasyarakatan di Desa Sudimoro 
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Bangun Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus tahun 2011 berdasarkan 

indikator pengamalan, sebanyak 23 (42,59%) dari 54 responden menyatakan 

bahwa persepsi masyarakat tentang fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup 

bangsa dan implementasinya dalam kegiatan kemasyarakatan di Desa 

Sudimoro Bangun dalam bentuk pengamalan tidak diamalkan.  

Kecenderungan masyarakat berpendapat tidak diamalkan dikarenakan 

kurangnya pemahaman dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan 

masyarakat dan tingkat pendidikan yang rendah mempengaruhi persepsi 

masyarakat terhadap fungsi Pancasila dan pengamalannya, sehingga 

masyarakat kurang peduli untuk mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam sila-

sila Pancasila. Hal ini yang mengakibatkan masyarakat kurang mampu 

berpartisipasi aktif mengamalkan nilai yang terkandung dalam sila-sila 

Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dapat dikatakan bahwa tingkat 

partisipasi masyarakat Sudimoro Bangun Kecamatan Semaka Kabupaten 

Tanggamus dalam kegiatan kemasyarakatannya dan pengamalan nilai yang 

ada dalam sila-sila Pancasila kurang baik. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Kepada kepala desa Sudimoro Bangun diharapkan untuk berpartisipasi 

aktif dalam mengamalkan nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila 

dalam kehidupan sehari-hari, dan meningkatkan kegiatan partisipasi 



 81 

masyarakat, seperti kegiatan gotong-royong dan siskamling dilingkungan 

sekitar. 

 
2. Kepada masyarakat/orang tua diharapkan untuk meningkatkan pendidikan 

bagi anak-anaknya, sehingga anak-anak/generasi penerus bisa jauh lebih 

baik dari yang sebelumnya, yang memiliki pengetahuan, moral juga budi 

pekerti yang baik, dan memahami persepsi masyarakat tentang fungsi 

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan implementasinya dalam 

kegiatan kemasyarakatan, sehingga masyarakatnya mampu berpartisipasi 

aktif dalam melaksanakan kegiatan kemasyarakatan sebagai bentuk 

pengamalan Pancasila. 

 
3. Kepada aparatur desa diharapkan untuk meningkatkan pemahaman nilai-

nilai dalam sila Pancasila bagi masyarakat, karena ini merupakan aset 

bangsa, agar masyarakat memiliki pengetahuan, moral dan juga budi 

pekerti yang baik dan selaras dengan nilai-nilai yang ada. Sehingga tidak 

mengalami kesulitan berarti saat hendak mengamalkan nilai-nilai Pancasila 

itu sendiri dalam kehidupan bermasyarakat.  

 
 


