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BAB V 

KESIMPULAN, LIMITASI DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Demonstrasi adalah tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang 

untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait dengan hal-hal yang terjadi di 

lingkungan tempat mereka berada. Di IAIN Kendari, selama rentang waktu tahun 

2017-2019 telah terjadi beberapa aksi demonstrasi, dan beberapa di antaranya 

adalah demonstrasi yang dilakukan secara anarkis. Tindakan yang dilakukan oleh 

para demonstran diantaranya ada yang melakukan pemukulan terhadapa 

mahasiswa lainnya, perusakan, pembakaran ban di lingkungan kampus, dan 

pencoretan pintu rektorat. Aksi demonstrasi yang terjadi sebenarnya bukan 

masalah karena itu adalah bentuk dari upaya mahasiswa untuk menyampaikan 

aspirasi mereka, asal dilakukan dengan cara yang damai dan tidak anarkis apalagi 

sampai merugikan kampus bahkan mencoreng nama baik IAIN Kendari.  

Aksi demonstrasi yang terjadi di IAIN Kendari, pada dasarnya sudah 

mengikuti aturan yang sesuai dengan UU. Nomor 9 tahun 1998, seperti tidak 

melakukan demonstrasi di hari tertentu, aksi mereka di kawal pihak yang 

berwajib, menyampaikan aspirasi secara damai, dan lain sebagainya. Namun, ada 

juga demonstran yang melakukan aksi demonstrasi  secara anarkis, sehingga 

merugikan pihak kampus. 

Demonstrasi yang anarkis dilakukan oleh segelintir orang saja IAIN 

Kendari memiliki kode etik yang mengatur tentang tata tertib mahasiswa. Kode 

etik tersebut tertuang dalam beberapa lembaran yang dibagikan di setiap prodi. 
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Dalam Kode etik tersebut, mahasiswa dituntut untuk mengerti peraturan-peraturan 

yang ada dalam kode etik tersebut sehingga tidak ada lagi namanya anarkis dalam 

menyuarakan pendapat mereka. Bagi mahasiswa yang melakukan demonstrasi 

secara anarkis akan diberikan sanksi tegas mulai dari sanksi yang ringan berupa 

peringatan agar tidak melakukan lagi pelanggaran sampai sanksi yang berat yaitu 

di skors. 

5.2 Limitasi Penelitian 

  Limitasi dalam penelitian ini adalah terletak pada pelaksanaan penelitian. 

Peneliti menyadari ada beberapa hambatan yang ditemui dalam melakukan 

penelitian, yaitu situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan 

pengambilan data secara langsung kepada informan karena adanya wabah Covid-

19, keterbatasan pengambilan dokumentasi penelitian, sulitnya mencari informan 

di tengah wabah seperti ini, serta keterbatasan literatur yang mendukung proses 

pengerjaan skripsi. 

5.3 Rekomendasi 

             Rekomendasi yang dapat diberikan peneliti adalah perlu adanya 

sosialisasi terkait kode etik yang berlaku  kepada para mahasiswa agar mereka 

paham isi dari kode etik IAIN Kendari, perlu adanya sosialisasi kembali UU. 

Nomor 9 tahun 1998. Selain itu, agar para mahasiswa selalu mencari tahu 

informasi terbaru yang bermanfaat untuk penyusunan skripsinya kelak. Oleh 

karena itu, perlu adanya kerjasama berbagai pihak yang terkait agar dapat dicapai 

kesepakatan yang baik untuk semua orang yang berada di lingkungan kampus 

IAIN Kendari. 


