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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada sub bab sebelumnya, 

ditemukan bagaimana gambaran mengenai tindakan kerelawanan yang dilakukan 

oleh anggota kepolisian yang masih berdinas aktif. 

Kegiatan kerelawanan yang dilakukan oleh anggota kepolisian diatas memiliki 

kesamaan dalam hal motivasi melakukan kegiatan kerelawanan yaitu mendapat 

wejangan ataupun nasihat dari tokoh ataupun orang yang dianggap penting dalam 

masa lalunya. Dalam melakukan kegiatan kerelawanan kedua partisipan merasa 

bahagia karena dapat membantu sesama umat manusia dan kedua partisipan merasa 

mendapat kemudahan ketika melakukan kegaitan kerelawanan terbukti dengan 

dapat diselesaikannya masalah yang dihadapi oleh kedua partisipan. Misalnya dari 

yang tidak memiliki gedung sekarang dengan berjalannya waktu partisipan 

memiliki gedung yayasan dan cabang untuk mengelola kegiatan kerelawanannya. 

Serta kedua partisipan dapat melaksanakan amanah yang telah diberikan tokoh pada 

waktu lampau, yaitu bisa bermanfaat bagi sesame manusia. Kedua partisipan 

memulai kegiatan kerelawanan dari hal sederhana hingga berkembang menjadi 

kegiatan kerelawanan yang cukup komplek. Kedua partisipan juga merasa bangga 

ketika dapat membantu sesame karena melihat orang yang dibantu bisa tersenyum 

dan mendapat pendidikan yang baik. 
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Dari wawancara dan observasi yang telah dilakukan peneliti terhadap dua 

partisipan dapat disimpulkan mengenai factor-faktor yang mempengaruhi 

kerelawanan kedua partisipan adalah sebagai berikut: 

1. Memiliki perasaan senang ketika melihat orang yang dibantu dapat tersenyum 

dan bahagia akan bantuan yang diberikan. 

2. Menolong orang lain sesuai kemampuan dan kapasitas yang dapat dilakukan. 

3. Berkumpul dengan orang yang memiliki visi yang sama untuk membantu 

sesama. 

4. Mengelola organisasi yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain. 

5. Kepuasan ketika melihat kegiatan yang dilakukan dapat berdampak kepada 

orang lain. 

6. Memiliki figur/sosok yang memberikan nasehat ketika masih muda untuk 

berjuang dijalan kebaikan. 

7. Memiliki komitmen yang tinggi karena jenjang waktu yang relatif lama. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, peneliti 

menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalamnya. Untuk itu, peneliti 

memberikan beberapa saran untuk bahan pertimbangan sebagai penyempurnaan 

penelitian selanjutnya: 
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1. Saran praktis 

a. Bagi partisipan  

Bagi partisipan PR hendaknya dapat melakukan kunjungan kerja 

kepada takmir yang cukup maju misalnya dikota Yogyakarta yang 

menjadi pusat pembelajaran Muhammadiyah dan dapat 

diimplementasikan dalam pengelolaan lembaga belajar Al-Quran 

didaerahnya serta anak didik tidak merasa bosan dengan metode 

pendidikan yang diberikan karena sudah dilakukan kunjungan kerja.  

Bagi partisipan BA selalu meningkatkan kapasitas diyayasan dan 

agar partisipan mulai membuka di media sosial agar yayasan yang 

diasuh oleh BA dapat terekspos. Dan yayasan BA juga sudah cukup 

besar, agar dapat berjalan sebagaimana mestinya karena yayasan 

tersebut membutuhkan dana untuk operasional kegiatan yayasan. 

b. Bagi anggota kepolisian yang lain 

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anggota kepolisian 

ternyata dapat melakukan kegiatan kerelawanan dan tidak menggangu 

mengenai kegiatan kedinasan. Diharapkan anggota kepolisian yang 

lain dapat mencontoh mengenai kerelawanan yang dilakukan oleh 

partisipan dengan caranya sendiri dan semampunya. Dan agar anggota 

kepolisian yang lain dapat mendukung mengenai kegiatan kerelawan 

yang dilakukan oleh rekan sejawatnya baik dukungan materiil ataupun 

moral. Anggota kepolisian yang lain juga dapat mencontoh, supaya 
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dapat memberikan kesan positif kepada masyarakat mengenai anggota 

kepolisian yang melakukan kegiatan kerelawanan diluar kedinasan. 

2. Saran teoritis 

a. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tema yang sama, diharapkan 

agar dapat melakukan profesional judgment terlebih dahulu untuk guide 

wawancara dan juga guide observasi. 


