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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti 

kemukaan pada bab sebelumnya, mengenai kontribusi Sultra Island Care dalam 

meningkatkan perilaku prososial pada relawan dalam pembinaan di desa Wawatu 

Kecamatan Moramo Utara. Maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

a) Perilaku prososial sultra Island Care adanya tanggung jawab sosial, 

kerjasama antara sesama relawan, menolong dan mempertimbangkan hak 

dan kesejahteraan orang lain dalam melakukan  kebermanfaat dengan 

keinginan iklhas membantu sesama. Hal tersebut tergambar pada aktifnya 

relawan SIC dalam mengikuti kegiatan pembinaan di daerah binaan Sultra 

Island Care, seperti kegiatan program pendidikan kelas pengajaran, kelas 

motivasi, kelas computer, kelas kreasi dan kelas buta aksara. Program 

kesehatan dengan berkolaborasi berbagai komunitas maupaun organisasi 

pada bidang kesehatan. Program pengembangan potensi masyarakat 

pesisir, kegiatan berkah ramadhan pesisir dan kegiatan unity for inspire 

dan inspire on the island. Selain itu Perilaku prososial Sultra Island Care 

karena adanya kebutuhan psikolog seperti tempat bertukar pikiran, tempat 

menghilangkan stres yang dirasa relawan SIC sebagai bentuk 

penyemangat. 
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b) Upaya Sultra Island Care dalam meningkatkan perilaku prososial relawan 

yaitu dengan adanya program-program yang di realisasikan melalui divisi 

pengembangan sumber daya manusia Sultra Island Care dan Sultra Island 

Care, agar mampu meningkatkan perilaku prososial serta pengembangan 

pengetahuan relawan. Program yang khusus dirancang untuk relawan , 

seperti, briefing relawan, camping pesisir, family gartring, kegiatan 

pengembangan relawan.  Maupun kegiatan pembinaan yang mampu 

menjadi wadah meningkatkan prososial dan pengembangan pengetahuan 

relawan SIC seperti adanya kegiatan pengajaran rutin sebagai orientasi 

relawan maupun sebagai pengenalan kegiatan dari Sultra Island Care. 

c) Hambatan-hambatan Sultra Island Care dalam meningkatkan perilaku 

prososial pada relawan, terdapat dua hambatan yaitu pertama hambatan 

internal relawan SIC yaitu pengelolaan waktu dimana relawan SIC yang 

tergabung dari berbagai kalangan perlu adanya beberapa diskusi agar 

mampu relawan mengikuti kegiatan SIC, finansial relawan dan 

transportasi. Kedua, hambatan ekternal yaitu kurangnya kordinasi dan 

komunikasi antara sesama relawan menyebabkan kurang kepekaan antara 

sesama relawan akan tanggung jawab yang diberikan dalam hal ini 

relawan SIC yang di sebabkan oleh adanya sikap saling berharap antar 

sesama relawan yang melakukan tugas menyebabkan beberapa relawan 

menjadi kurang bertanggung jawab, jarak tempuh daerah binaan dan 

sekaretariat yang tidak memadai. 

  



91 
 

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, kiranya peneliti perlu 

memberikan saran yang bermanfaat untuk Sultra Island Care, relawan yang ada di 

dalamnnya untuk menigkatkan perilaku sosial relawan Sultra Island Care maupun 

program studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam,  adapun sarannya antara lain : 

b. Sultra Island Care   

Merancang program-program yang mampu membuat relawan lebih 

terbuka antara sesama relawan. Hal ini bertujuan agar kedepannya dapat 

melatih relawan lebih komunikasi dan peka antara sesama relawan.  

c. Relawan 

Relawan yang telah berkontibusi di dalam suatu organisasi ada baiknya 

lebih konsisten dengan tanggung jawab yang dilakukan, adanya rasa 

keterbukaan antara sesama relawan yang dapat meningkatkan 

kekompakkan antara relawan. 

d. Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam 

1. Melihat Organisasi Sultra Island Care secara tidak langsung 

memiliki program berbasis penyuluhan, untuk itu peneliti 

memberikan saran untuk calon penyuluh yang akan datang. Kegiatan 

yang dilaksanakan oleh Sultra Island Care dapat menjadi referensi 

model penyuluhan masyarakat kegiatan lebih inovasi yang dilakukan 

penyuluh agama kedepannya.  

2. Kemudian untuk program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, 

memberikan perkembangan kurikulum terkait kegiatan penyuluhan 



92 
 

yang bukan hanya di lakukan penyuluhan agama yang ada di Kota 

Kendari, memberikan pula kegiatan yang menyentuh masyarakat di 

berbagai plosok.  

3. Berkontribusi bersama organisasi kemanusiaan juga sebagai bentuk 

pembelajaran untuk melakukan kegiatan dari hati sehingga kegiatan 

yang kita laksanakan dapat menyentuh masyarakat dengan baik. 

 5.3 Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa, penelitian ini jauh dari kata sempurna untuk itu 

ada beberapa hal harusnya ada di penelitian tersebut. Maka dari itu, di bawah ini 

peneliti paparkan beberapa keterbatasan dalam penelitian ini : 

1. Keterbatasan penulis mencari referensi, dalam hal ini penelitian yang 

berfokus pada perilaku prososial relawan, hambatan dan upaya 

organisasi kemanusiaan dalam meningkatkan perilaku prososial kurang 

dapat mencari secara detail 

2. Beberapa partisipan kurang terbuka saat melakukan sesi wawancara, 

terdapat pula jawaban dari partisipan yang masih belum jelas menurut 

pengamatan peneliti. Untuk itu perlu adanya pendekatan secara 

personal agar lebih mendapat jawaban yang sesuai dengan fokus 

penelitian 

3. Keterbatasan waktu peneliti dalam menentukan sesi wawancara, yang 

dimana bukan saja sebagai seorang relawan para partisipan memiliki 

kesibukan yang lain 

  


