
 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis dan dijelaskan pada 

bagian sebelumnya, maka kesimpulan yang diperoleh mengenai hasil penelitian 

gambaran personal value mahasiswa relawan adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran personal value mahasiswa 

relawan berdasarkan tipe nilai dasar (basic type of value) memiliki empat  

nilai tertinggi yaitu nilai universalism, nilai benevolence, nilai self-

direction, dan nilai conformity yang mengartikan bahwa empat nilai ini 

merupakan nilai yang paling penting bagi mahasiswa relawan yang 

mendorong mahasiwa menjadi relawan di organisasi volunteer.  

2. Berdasarkan gambaran personal value yang dilihat melalui faktor 

demografi, ditemukan bahwa mahasiswa relawan laki-laki memiliki 

personal value yang tidak jauh berbeda mahasiswa relawan perempuan. 

 

5.2. Saran 

5.2.1 Saran Metodologis 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, terdapat beberapa saran 

metodologis yang peneliti ajukan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian 

selanjutnya, yaitu: 

1. Penelitian ini merupakan penelitian awal dalam melihat gambaran 

personal value pada mahasiswa relawan. Dianjurkan bagi peneliti 



 

 

selanjutnya yang tertarik untuk meneliti topik ini untuk mengembangkan 

penelitian dengan metode penelitian yang lebih bervariasi dengan 

menyertakan variabel pembanding untuk mendapatkan hasil penelitian 

yang lebih variatif. 

2. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian dengan desain 

yang sama, dianjurkan untuk menggunakan instrument penelitian 

tambahan seperti skala terbuka atau pertanyaan wawancara sehingga bisa 

lebih detail dalam menggali dan memahami bagaimana mengembangkan 

dan menerapkan nilai-nilai yang ada pada mahasiswa relawan. 

5.2.2. Saran Praktis 

1.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa relawan 

memiliki personal value yang tinggi pada tipe nilai dasar di nilai 

universalism, nilai benevolence, nilai self-direction, dan nilai conformity. 

Sehingga dari hasil tersebut  dianjurkan bagi organisasi volunteer untuk 

dapat memberikan program penerimaan dan penyeleksian relawan yang 

sesuai dengan nilai universalism, nilai benevolence, nilai self-direction, 

dan nilai conformity.  

2.  Pada mahasiswa relawan yang memiliki nilai dalam kategori rendah pada 

nilai power, nilai tradition, dan nilai stimulation disarankan agar dapat 

mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kerelawanan yang ada disekitar 

kampus atau dilingkungannya berada. 

 


