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BAB V  

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan  

5.1.1 Simpulan Umum  

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian secara mendalam dan di dukung 

dengan berbagai teori sebagai penunjang dalam proses penelitian, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa secara umum, partisipasi Community Civic dalam hal ini adalah 

XTC Kota Bandung untuk mengembangkan tanggungjawab warga negara 

sepenuhnya berjalan dengan baik. hal tersebut dapat terlihat dari optimalnya 

keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pada program yang 

diselenggarakan oleh XTC Kota Bandung. Pelaksanaan Program yang dilaksanakan 

oleh XTC Kota Bandung ini masih belum mampu membangun atau merubah 

pandangan negatif kepada XTC Kota Bandung ini. Dan juga masih adanya oknum 

anggota XTC Kota Bandung yang melakukan kegiatan-kegiatan yang menyalahi 

norma dan aturan yang berlaku.  

5.1.2  Simpulan Khusus  

Setelah melakukan analisis yang mendalam, maka penulis akan 

memaparkan beberapa kesimpulan yang disesuaikan dengan rumusan masalah 

dalam penelitian ini. Kesimpulan khusus tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan dan pelaksanaan program exalt to creativity dalam 

mengembangkan tanggung jawab warga negera dilingkungan masyarakat ini 

dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:  (1) penampungan aspirasi 

masyarakat di berbagai kecamatan Kota Bandung. Perumusan dibahas pada saat 

rapat koordinasi cabang yang ditangani langsung oleh ketua dewan pimpinan 

cabang kota bandung; dan. (2) Dari hasil rapat koordinasi tersebut menghasilkan 

program-program apa saja  yang akan dilaksanakan dan hal tersebut harus 

disesuaikan dengan kultur dan keadaan sekitar di berbagai daerah; dan (3) 

Program-program tersebut dilaksanakan oleh Pimpinan Anak Cabang dan di 

kontrol langsung oleh Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Kota Bandung. 
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2. Kendala yang dihadapi exalt to creativity dalam mengembangkan tanggung jawab 

warga negera dilingkungan masyarakat yaitu: Faktor internal,  (1) Pola pikir anggota 

XTC Kota Bandung yang masih memiliki pemikiran yang menyimpanvisi misi XTC 

Kota Bandung; dan (2) Kurangnya sosialisai kepada anggota terkait dalam  

pemahaman  mengembangkan tanggungjawab warga negara; dan (3) Banyaknya 

anggota yang sulit diatur dan masih meresahkan masyarakat. sementara itu kendala 

yang muncul dari eksternal yaitu: (1) Masyarakat masih kurang percaya dengan 

organisasi XTC ini dikarenakan masih banyaknya penyimoangan sosial 

dilingkungan masyarakat; dan (2) Masih adanya stigma yang buruk dikalngan 

masyarakat terhadap XTC Kota Bandung/ 

3. Upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi exalt to creativity dalam 

mengembangkan tanggung jawab warga negera dilingkungan masyarakat yaitu: 

(1) para pengurus telah berupaya untuk terus memberikan edukasi kepada para 

anggotanya agar selalu menanamkan rasa tanggungjawab sebagai warga negara 

yang baik untuk tidak menyalahi norma serta aturan yang berlaku; dan (2) 

diadakannya program bela negara ini pengurus pun berharap agar nantinya kader-

kader dari XTC ini mampu untuk menjadi anggota yang mampu menampung 

aspirasi dari masyarakat serta mampu menjadi garda terdepan untuk melakukan 

kegiatan-kegiatan positif yang menjadi persoalan dilingkungan masyarakat; dan (3)  

XTC Kots Bsndung pun memberiksn sanksi yang tegas bagi anggotanya yang 

menyalahi aturan; (4) Selain itu, untuk membanguhn rasa kepercayaan dari 

masyarakat adalah dengan cara melakukan edukasi atau sosialisasai bahwasanya 

XTC Ini sudah bertransformasi menjadi organisasai kemasyarakatan dan akan terus 

berdampingan dengan masyarakat sehingga mampu menampung persoalan-

persoalan yang ada dimasyarakat; dan (5) XTC kota Bandung mengadakan 

kegiatan-kegiatan sosial untuk membantu permasalahan yanga da di masyarakat. 

4. Hasil dari program exalt to creativity dalam mengembangkan tanggung jawab warga 

negara di lingkungan masyarakat. Dari hasil pelaksanaan program-program XTC 

Kota Bandung masih belum terlihat secara maksimal, hal ini ditandai dengan adanya 

stigma-stigma buruk yang masih melekat pada masyarakat. Seharusnya XTC Kota 
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Bandung harus lebih memaksimalkan lagi dalam segi pengkaderan dan pembuatan 

program kegiatan agar masyarakat bisa terkena dampak positif dari kegiatan XTC 

Kota Bandung dan menghilangkan stigma buruk yang ada di masyarakat. Namun, 

dalam hal ini pastinnya akan ada sebuah proses untuk mendapat hasil yang 

maksimal. Meskipun pada awalnya tidak ada antusias dari para anggota untuk 

mengikuti program Bela Negara ini, tetapi setelah diadakannya sosialisasi dan 

pendekatan kepada setiap anggota bahwa kegiatan ini penting untuk diikuti oleh 

para anggota, muncul lah rasa antusias dari setiap anggota. Meskipun, hasil yang 

dicapai belum terlihat besar perubahannya, tetapi yang perlu dibanggakan adalah 

kesiapan, keinginan serta antusias dari para anggotanya untuk mengkuti program 

Bela Negara ini agar mampu menumbuhkan rasa tanggungjawab sebagai warga 

negara yang baik di lingkungan masyarakat. 

5.2   Implikasi  

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan, peneliti mengharapkan ada beberapa 

implikasi terhadap Stakeholder yang terlibat dalam penelitian ini serta pandangan 

masyarakat terhadap XTC Kota Bandung. Ada pun implikasi penelitian yang 

diharapkan adalah sebagai berikut: 

1. Strategi perencanaan dan pelaksanaan program exalt to creativity dalam 

mengembangkan tanggung jawab warga negara dilingkungan masyarakat ini 

bisa ditiru oleh organisasi-organisasi sejenins lainnya, hal ini karena kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh XTC ini dinilai terarah dan memiliki tujuan 

yang jelas dan memiliki sasaran yang dinilai mampu untuk mengembangkan 

tanggung jawab warga negara. 

2. Kendala dan upaya yang di temukan dalam penelitian ini dalam membangun 

tanggung jawab warga negara, diharapkan bisa dijadikan bahan masukan dan 

evaluasi, bagi ketua XTC, dan cabang-cabang organisasi khususnya yang 

berada di Kota Bandung itu sendiri, agar kedepannya stigma buruk tentang 

XTC perlahan memudar dan semakin membangun tanggung jawabnya 

sebagai warga negara. 
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3. Hasil dari program yang membangun tanggung jawab warga negara bisa 

dimaksimalkan berpacu pada kendala dan upaya yang ditemukan dalam 

penelitian ini untuk XTC yang lebih baik. 

5.3  Rekomendasi  

Berdasarkan kesimpulan yang telah disusun di atas, maka peneliti mengajukan 

beberapa rekomendasi yang kiranya dapat menjadi masukan ataupun saran yang 

bermanfaat terhadap pengembangan tanggugjawab warga negara, sebagai berikut: 

1. Bagi XTC Kota Bandung: 

a. XTC Kota Bandung hendaknya dalam mengadakan kegiatan lebih fokus, 

tematik dan bersifat kontinuitas (keberlanjutan) terhadap masyarakat agar 

dampak dari kegiatan yang dilakukan memberikan manfaat di lingkungan 

masyarakat. 

b. XTC Kota Bandung hendaknya lebih meningkatkan evaluasi dan controlling 

terhadapa anggotanya secara berkala mengenai tindakan-tindakan yang 

dilakukan oleh anggota agar tidak  menyimpang dari norma dan aturan. 

c. XTC Kota Bandung hendaknya perlu melakukan survei terkait oknum-

oknum yang meresahkan di lingkungan masyarakat agar diberikan sanksi 

yang tegas.  

d. XTC Kota Bandung untuk tidak bertingkah arogan terhadap siapapun, harus 

mampu merangkul masyarakat yang bukan anggota untuk bisa berbaur 

dengan anggota XTC disaat mengadakan acara maupun dilingkungan 

umum. Peneliti berharap bagi anggota untuk memahami dengan baik bahwa 

XTC menjadi ormas itu adalah keputusan yang sangat tepat dan jangan 

bersikap anarkis setelah semuanya berjalan dengan baik. 

e. XTC Kota Bandung hendaknya harus bisa memahami jika XTC yang dulu 

dan sekarang itu berbeda, dan harus menerima itu semua karena demi nama 

baik organisasi masyarakat XTC sendiri. Melihat banyaknya masalah yang 

disebabkan oleh kita sebagai anggota yang lupa menjaga sikap bahkan 

pembicaraan. Hal ini perlu diperbaiki agar terciptanya kenyamanan antar 

anggota maupun terhadap masyarakat 
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2. Bagi Masyarakat: 

a. Masyarakat hendaknya lebih proaktif terhadap informasi serta mengetahui 

dan memahami program yang dilaksanakan oleh XTC Kota Bandung. 

b. Masyarakat kota Bandung saling mendukung kepada hal yang positif yang 

telah di lakukan ormas XTC setelah bertransformasi. Maka dari itu 

masyarakat tidak usah cemas mengenai XTC karena kini XTC akan 

menyebarkan kebaikan dan merangkul masyarakat kota Bandung menjadi 

lebih baik.  

3. Bagi Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan 

a. Lebih meingkatkan intensitas tentang kajian peran community Civic guna 

membangun tanggung jawab warga negara terhadap negara atau lembaga 

negaranya. 

b. Lebih memberikan kepada mahasiswa untuk melakukan kajian tentang 

community civic dalam bentuk permasalahan-permasalahan yang muncul 

dimasyarakat yang berhubungan dengan penyimpangan tanggung jawab 

warga negara.Bagi Peneliti Selanjutnya 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Sebaiknya mengadakan penelitian yang mendalam perihal community 

civic dalam pembentukan karakter tanggung jawab yang ada di warga 

negara, yang befokus pada program yang menjadi pemecah permasalahan-

permasalah yang ada di masyarakat agar membantu dalam pembentukan 

karakter tanggung jawab 

 


