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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa: 

 
1. Sikap Organisasi HTI Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia 

dikategorikan netral, dalam artian organisasi HTI tidak berada di posisi yang 

secara ekstrim menolak tetapi juga tidak berada di posisi yang secara tegas 

mendukung. 

 
2. Pancasila Sebagai Landasan Berpikir Bangsa Indonesia  

a. Indikator kognisi atau tingkat pengetahuan Organisasi Islam Hizbut Tahrir 

Indonesia terhadap Pancasila sebagai landasan berpikir bagi Bangsa Indonesia 

dapat dikategorikan baik dengan perolehan  20 responden atau 80% dari 25 

orang responden. Hal ini disebabkan karena organisasi ini bergerak di dalam 

hal perpolitikan, sehingga kajian tentang ideologi bangsa sering dilakukan.  

 
b. Indikator afeksi atau kecenderungan emosional Organisasi Islam Hizbut 

Tahrir Indonesia terhadap Pancasila yang dijadikan sebagai landasan berpikir 

oleh Bangsa Indonesia dapat dikategorikan tidak setuju, dengan perolehan 
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data 20 responden atau 80% dari 25 orang responden. Pernyataan tidak setuju 

ini merupakan salah satu sikap tegas mereka dalam menolak Pancasila yang 

dinilai sebagai sebuah selogan semata. 

 
c. Indiktor konasi atau kecenderungan bertindak Organisasi Islam HTI terhadap 

Pancasila yang dijadikan sebagai landasan berpikir oleh Bangsa Indonesia 

dapat dikategorikan cenderung tidak mendukung,  dengan perolehan data 

sebesar 22 dari 25 orang responden atau sekitar  88% dari responden. Hal ini 

dikarenakan Pancasila tidak sejalan dengan ideologi yang mereka anut di 

dalam organisasi HTI ini. 

 
3. Pancasila Sebagai Landasan Bersikap Dan Berperilaku Bangsa Indoneisa 

a. Indikator kognisi atau tingkat pengetahuan Organisasi Islam Hizbut Tahrir 

Indonesia terhadap Pancasila sebagai landasan bersikap dan berperilaku 

Bangsa Indoneisa dapat dikategorikan baik dengan perolehan  21 responden 

atau 84% dari 25 orang responden. Hal ini disebabkan karena organisasi ini 

seringkali membahas ideologi Pancasila Bangsa Indoneis. 

 
b. Indikator afeksi atau kecenderungan emosional Organisasi Islam Hizbut 

Tahrir Indonesia terhadap Pancasila yang dijadikan sebagai landasan bersikap 

dan berperilaku Bangsa Indoneisa dapat dikategorikan tidak setuju, dengan 

perolehan data 24 responden atau 96% dari 25 orang responden. Pernyataan 

tidak setuju ini merupakan salah satu sikap tegas mereka dalam menolak 

Pancasila yang dinilai sebagai sebuah selogan semata. 
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c. Indiktor konasi atau kecenderungan bertindak Organisasi Islam HTI terhadap 

Pancasila yang dijadikan sebagai landasan bersikap dan berperilaku Bangsa 

Indonesia dapat dikategorikan cenderung tidak mendukung,  dengan 

perolehan data sebesar 22 dari 25 orang responden atau sekitar  88% dari 

responden. Hal ini dikarenakan Pancasila bertola belakang dengan ideologi 

yang mereka anut di dalam organisasi HTI ini. 

 
4. Pancasila Sebagai Penjamin Keberadaan Semua Agama Di Indonesia Serta 

Menjamin Persatuan Dan Kesatauan Antar Para Pemeluknya 
 

a. Indikator kognisi atau tingkat pengetahuan Organisasi Islam Hizbut Tahrir 

Indonesia terhadap Pancasila sebagai penjamin keberadaan semua agama di 

Indonesia serta menjamin persatuan dan kesatauan antar para pemeluknya 

dapat dikategorikan baik dengan perolehan  21 responden atau 84% dari 25 

orang responden. Hal ini disebabkan karena organisasi ini seringkali 

membahas ideologi Pancasila Bangsa Indoneis. 

 
b. Indikator afeksi atau kecenderungan emosional Organisasi Islam Hizbut 

Tahrir Indonesia terhadap Pancasila Pancasila sebagai penjamin keberadaan 

semua agama di Indonesia serta menjamin persatuan dan kesatauan antar para 

pemeluknya dapat dikategorikan tidak setuju, dengan perolehan data 20 

responden atau 80% dari 25 orang responden. Pernyataan tidak setuju ini 

merupakan salah satu sikap tegas mereka dalam menolak Pancasila yang 

dinilai sebagai sebuah selogan semata. 
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c. Indiktor konasi atau kecenderungan bertindak Organisasi Islam HTI terhadap 

Pancasila sebagai penjamin keberadaan semua agama di Indonesia serta 

menjamin persatuan dan kesatauan antar para pemeluknya dapat dikategorikan 

cenderung tidak mendukung,  dengan perolehan data sebesar 22 dari 25 orang 

responden atau sekitar  88% dari responden. Hal ini dikarenakan Pancasila 

bertolak belakang dengan ideologi yang dianut oleh organisasi HTI ini. 

 
5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti mengajukan saran 

sebagai berikut: 

1. Kepada Organisasi Islam HTI (pengurus dan anggota) agar dapat memiliki 

kesadaran yang tinggi terhadap Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia. 

Karena dengan kesadaran akan pentingnya menjunjung tinggi pancasila maka 

persatuan, kesatuan dan kesejahteraan akan tercipta.  

 
2. Kepada Pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian lebih kepada 

masyarakat akan keberadaan Pancasila. Melalui pendidikan misalnya. 

Pemerintah diharapkan memberikan porsi yang lebih di dalam kurikulum 

berkaitan dengan keberadaan Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia.  

 
3. Kepada pihak sekolah diharapkan lebih memperhatikan pengetahuan para 

siswanya akan Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia. Dengan cara 

memperbanyak jam pelajaran, memperbaiki kualitas guru dan lebih 

mengintensifkan pelajaran PKn yang notabene merupakan sumber untuk 

mengetahui pentingnya Pancasila bagi Bangsa Indonesia. 
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4. Kepada para ormas atau aktivis diharapkan dapat melakukan pendekatan 

kepada organisasi HTI, bisa melalui diskusi, dan lain-lain, mengenai 

pentingnya menjaga keutuhan Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia. 

Dengan hal ini diharapkan bisa merubah pola pikir para pengurus dan anggota 

HTI yang sebelumnya tidak mendukung menjadi mendukung keberadaan 

Pancasila. 

 
5. Kepada pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat menjalankan Pancasila 

secara murni dan konsekuen. Dengan cara menaati semua nilai-nilai yang 

terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Maka kesadaran dari pemerintah dan 

rakyat secara bersama-sama ini nantinya akan mampu memperbaiki 

ketimpangan-ketimpangan di dalam berbagai bidang kehidupan. 


