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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai 

konsep Pancasila dalam pemikiran Mohammad Yamin 1945 sebagai berikut: 

1. Kondisi sebelum terbentuknya konsep Pancasila dimulai pada saat Jepang 

mengalami kekalahan dalam perang dunia II, kekalahan tersebut memaksa 

Jepang membentuk Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia (BPUPKI). Sidang pertama BPUPKI menghasilkan usulan-usulan 

mengenai dasar negara Indonesia yang dikemukakan oleh 3 anggota BPUPKI, 

usulan tersebut dinamakan sebagai Pancasila. Mohammad Yamin merupakan 

salah satu tokoh penting yang berjasa dalam pembentukan dasar negara 

Indonesia.  

2. Konsep Pancasila dalam pemikiran Mohammad Yamin tertuang dalam suatu 

karya perenungan dan pemikiran yang berjudul asas dan dasar negara 

Indonesia yang dibagi ke dalam lima hal pokok yang tertera yaitu mengenai 

peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan dan 

kesejahteraan rakyat. Menurut Yamin pokok-pokok aturan dasar negara 

Indonesia hendaknya bermuara pada dasar kebangsaan dan ketuhanan yang 

disesuaikan dengan adat, agama dan otak bangsa Indonesia itu sendiri tanpa 

harus meniru dan menyalin kontruksi negara lain.  Mohammad Yamin juga 

memberikan lampiran mengenai rancangan sementra yang berisi rumusan 
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Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang di dalamnya terdapat lima 

dasar negara. 

3. Implementasi Pancasila dalam pemikiran Mohamamd Yamin memiliki tujuan 

sebagai dasar negara Indonesia dari perwujudan kemerdekaan politik yang 

menuju kepada kemerdekaan ekonomi, sosial dan juga kebudayaan. Pancasila 

sebagai landasan hukum negara Indonesia yang mengatur setiap tatanan 

masyarakat baik dalam kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap tuhan 

yang maha esa, sikap kemanusiaan yang adil dan beradab, menegakkan rasa 

persatuan dan kesatuan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan 

dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial untuk seluruh rakyat 

indonesia. Oleh karena itu proses integrasi nilai-nilai Pancasila dalam 

masyarakat menjadi hal yang penting sebagai langkah dalam membangun 

bangsa Indonesia yang lebih baik. 

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan 

beberapa saran-saran sebagai berikut: 

1. Penulis berharap agar peneliti lain dapat memperluas objek penelitian 

mengenai tokoh Mohamamad Yamin, mengingat permasalahan konsep 

Pancasila dalam pemikiran Mohammad Yamin hanyalah sebagian dari 

permasalahan yang ada dari seluruh bagian mengenai tokoh Mohammad 

Yamin. 
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2. Penulis berharap agar masyarakat Indonesia dapat mengamalkan dengan baik 

setiap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai acuan perilaku 

hidup berbangsa dan bernegara.  

3. Harapan dari penulis agar karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan 

dapat digunakan sebagai bahan referensi dan rujukan. 


