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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab 

IV, maka pada bab V ini penulis akan merumuskan beberapa kesimpulan dari 

pembahasan hasil penelitian. Selanjutnya, pada bagian akhir penulis mengajukan 

beberapa saran atau rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait. 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat mengambil 

kesimpulan umum dan kesimpulan khusus mengenai “Pengembangan Civic 

Disposition Warga Negara di Posdaya Plamboyan Desa Kayuambon Kecamatan 

Lembang Kabupaten Bandung Barat” sebagai berikut: 

1. Simpulan Umum 

Dari penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti mendapatkan simpulan 

umum bahwa pengembangan civic disposition warga negara di Posdaya 

Plamboyan Desa Kayuambon melalui kegiatan Posdaya mampu menggerakkan 

warga Kayuambon peduli pada lingkungan dan peduli terhadap sesama, rasa 

gotong royong menjadi lebih kental, dan warga Kayuambon menjadi mandiri. 

Kegiatan Posdaya Plamboyan terbagi menjadi beberapa jadwal kegiatan yaitu 

bidang pendidikan seperti PAUD hari senin, selasa, kamis dan jum’at, bidang 

kesehatan seperti Posyandu dan Posbindu hari rabu pertama dalam setiap 

bulannya, bidang ekonomi seperti warung binaan dilaksanakan setiap hari, bidang 

lingkungan seperti kerja bakti dilakukan pada hari jum’at dan bidang agama 

seperti pengajian ibu-ibu pada hari kamis dan pengajian bapak-bapak pada malam 

sabtu. Dampak yang terjadi pada warga setelah bergabung di Posdaya Plamboyan 

adalah menjadikan warganya yang produktif, ulet, rajin, disiplin, peduli dan 

gotong royong antar warga mulai bangkit kembali. 

2. Simpulan Khusus 

Disamping simpulan umum di atas, simpulan khusus dari hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  
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a. Bentuk pengembangan civic disposition warga negara di Posdaya Plamboyan 

melalui program kegiatan Posdaya yaitu 1) Bidang pendidikan seperti PAUD 

ini anak memiliki sikap sopan dan hormat pada siapa pun; 2) Bidang kesehatan 

seperti Posyandu dan Posbindu, warga menjadi mandiri dalam memelihara dan 

melindungi kesehatan dirinya; 3) Bidang ekonomi seperti simpan pinjam dan 

warung binaan, warga mampu memenuhi kebutuhan modal usahanya dan siap 

mengembangkan usahanya; 4) Bidang lingkungan seperti kerja bakti ini rasa 

gotong royong menjadi lebih kental, menambah keakraban sesama warga dan 

lingkungan menjadi bersih; 5) Bidang agama seperti pengajian rutin, warga 

menjadi semakin kuat keyakinannya kepada Allah SWT. 

b. Proses pengembangan civic disposition warga negara di Posdaya Plamboyan 

Desa Kayuambon, memperoleh temuan jadwal kegiatan Posdaya Plamboyan 

yaitu 1) PAUD dilaksanakan setiap hari senin, selasa, kamis dan jum’at; 2) 

Posyandu seperti penimbangan dan pengukuran tinggi balita pada hari rabu 

minggu pertama setiap bulannya serta pemberian vitamin A untuk balita pada 

setiap enam bulan sekali dan pemberian zat besi pada ibu hamil. Posbindu 

seperti penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan dan pengukuran 

tekanan darah pada hari rabu pertama dalam setiap bulannya; 3) Warung 

binaan dilaksanakan setiap hari; 4) Kerja bakti dilakukan pada hari jum’at. 

Adapun kegiatannya membersihkan pekarangan, jalan, lorong, saluran air dan 

lainnya; 5) Pengajian ibu-ibu pada hari kamis di masjid hubbul wathon, 

pengajian bapak-bapak pada malam sabtu di masjid at-taqwa setelah shalat 

magrib berjamaah dan pengajian remaja hari sabtu. 

c. Dampak yang sebenarnya terjadi pada warga yaitu 1) Kepedulian antar warga 

dan kepedulian terhadap lingkungan mulai muncul; 2) Gotong royong antar 

warga mulai bangkit kembali; 3) Adanya program bidang ekonomi dan 

program bidang kesehatan, ekonomi warga mulai berkembang dan kesehatan 

warga pun semakin membaik; 4) Warga dapat merasakan dampaknya termasuk 

sampah kalau warga tampung itu kebersihan pun terjaga dan disamping itu 

menghasilkan, karena dengan warga menampung sampah bisa menukar 

sampah dengan beras miskin (raskin). 5) Warga yang tergabung dalam Posdaya 

Plamboyan kini sudah menanam tanaman kebun bergizi di pekarangan 
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rumahnya. Perubahan warga setelah bergabung dengan Posdaya Plamboyan 

adalah warga mulai pro aktif dalam program kegiatan Posdaya Plamboyan. 

 

B. Implikasi  

Mengembangkan civic disposition warga dalam kegiatan Posdaya adalah hal 

yang sangat penting karena civic disposition merupakan watak atau sifat-sifat 

yang harus dimiliki setiap warga negara yang mencakup karakter privat dan 

karakter publik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Branson (dalam Ambarsari, 

2012, hlm. 42-43) menjelaskan bahwa karakter publik dan privat adalah menjadi 

anggota masyarakat yang independen, memenuhi tanggung jawab personal 

kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik, menghormati harkat dan 

martabat kemanusiaan tiap individu, berpartisipasi dalam urusan-urusan 

kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana juga mengembangkan berfungsinya 

demokrasi konstitusional secara sehat. 

Penelitian ini merupakan deskripsi mengenai pengembangan civic 

disposition warga negara di Posdaya Plamboyan Desa Kayuambon. Diharapkan 

dengan Posdaya Plamboyan tersebut dapat mengembangkan warga Kayuambon 

ke arah yang lebih baik. Program kegiatan Posdaya sangat besar kontribusinya 

dalam merubah dari segi keterampilan, pengetahuan, sikap dan perilaku sehingga 

mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu perubahan yang 

berkaitan dengan perilaku adalah kegotong-royongan. Gotong royong menjadikan 

kehidupan warga Kayuambon lebih sejahtera dan berbagai permasalahan 

kehidupan bersama bisa terpecahkan secara mudah. 

Berdasarkan hal tersebut, maka pengembangan civic disposition melalui 

program kegiatan Posdaya Plamboyan seperti bidang pendidikan, bidang 

kesehatan, bidang ekonomi dan bidang lingkungan ini membawa dampak yang 

baik bagi warga Kayuambon. Dampak dari hasil penelitian bisa dijadikan acuan 

untuk mengetahui pengembangan civic disposition warga negara di Posdaya 

Plamboyan Desa Kayuambon dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan 

program Posdaya Plamboyan. 

Dengan demikian, penelitian ini menggambarkan bagaimana bentuk 

pengembangan civic disposition warga negara di Posdaya Plamboyan, bagaimana 
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proses pengembangan civic disposition warga negara dan bagaimana dampak dari 

pengembangan civic disposition warga negara di Posdaya Plamboyan. Selain itu 

penelitian ini memberikan saran bagi Posdaya lainnya, Posdaya lain menjadikan 

Posdaya Plamboyan sebagai contoh dalam mengembangkan civic disposition 

warga negara di Program kegiatan Posdayanya. 

 

C. Rekomendasi 

Penulis mengajukan beberapa rekomendasi berupa saran kepada pihak-

pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini. Setelah mengkaji 

berbagai permasalahan yang dimunculkan dalam penelitian ini, maka penulis 

memiliki pemahaman dan rekomendasi. Adapun rekomendasi yang dapat penulis 

berikan diantaranya: 

1. Bagi Pemerintah Desa Kayuambon 

a. Perlu adanya pengembangan dan penguatan kegiatan Posdaya dalam 

meningkatkan civic disposition warga di bidang pendidikan, kesehatan, 

ekonomi, lingkungan dan agama. 

b. Pemerintah Desa sebaiknya melakukan tinjauan secara kontinyu dengan 

melakukan evaluasi sesuai dengan program kegiatan Posdaya Plamboyan 

yang dicanangkan. 

2. Bagi Posdaya Plamboyan 

a. Posdaya Plamboyan dapat mempertahankan kegiatan yang menunjang 

pengembangan civic disposition warga seperti kerja bakti, pemanfaatan 

pekarangan rumah, manajemen pengelolaan sampah, pos pelayanan 

terpadu, pos pembinaan terpadu, pendidikan anak usia dini dan pengajian di 

masjid. 

b. Posdaya Plamboyan diharapkan selalu mengevaluasi program kerja 

Posdaya semua bidang agar meningkatkan kualitas pengembangan civic 

disposition warga dan dalam usaha memberdayakan warga guna 

mengembangkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan 

hidupnya. 
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3. Bagi Ketua Posdaya Plamboyan 

a. Ketua Posdaya diharapkan selalu mengawasi semua kegiatan yang 

dilakukan oleh anggotanya dalam pengembangan civic disposition. 

b. Ketua Posdaya diharapkan selalu memberikan motivasi kepada anggota-

anggotanya dalam menjalankan program kerja yang sudah dicanangkan. 

4. Bagi Warga Desa Kayuambon 

a. Warga diharapkan berpartisipasi dalam setiap kegiatan Posdaya untuk 

mengembangkan civic disposition warga. 

b. Warga memberikan dukungan baik secara materil maupun moril melalui 

Posdaya Plamboyan untuk mengembangkan civic disposition. 

5. Bagi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan 

a. Penelitian ini diharapkan mahasiswa mampu meningkatkan salah satu 

kompetensi kewarganegaraan yakni civic disposition atau watak 

kewarganegaraan yang sering disebut dengan karakter kewarganegaraan 

sehingga mahasiswa dapat berpikir serta menerapkannya di Posdaya. 

b. Departemen Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat melakukan 

pengembangan civic disposition tidak hanya di kampus saja. Akan tetapi 

harus memberikan pengembangan di Posdaya dengan melibatkan kegiatan 

mahasiswa yang secara langsung melakukan studi di Posdaya. 

6. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber 

maupun referensi yang terkait dengan pengembangan civic disposition agar 

hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi. 

b. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut dan 

lebih mendalam, bukan hanya di Posdaya akan tetapi dilembaga lain yang 

juga menyelenggarakan program kerja Posdaya dalam pengembangan civic 

disposition.  

 

 

 


