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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa karateristik responden dan fakor yang mempengaruhi 

motivasi relawan PMI Kota Yogykarta dalam pemberian pertolongan 

pertama adalah: 

1. Karakteristik responden usia responden yang paling banyak yaitu ≤ 20 

dimana pada usia tersebut akan cenderung dimotivasi oleh fungsi 

sosial, jenis kelamin perempuan yang paling banyak, dimana sifat 

caring yang dimiliki perempuan, pendidikan yang paling banyak yaitu 

SMA dimana pendidikan berkaitan dengan fungsi pemahaman, status 

pernikahan yang paling banyak yaitu belum menikah, dimana status 

pernikahan berkaitan dengan kebebasan seseorang untuk menentukan 

sikap, dan pekerjaan yang paling banyak adalah mahasiswa, dimana 

mahasiswa belum memiliki pekerjaan untuk diprioritaskan.  

2. Faktor tanggung jawab dikategorikan cukup, dimana Tanggang jawab 

dapat mempengaruhi motivasi kinerja dari seseorang karena semakin 

diberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang sepenuhnya kepada 

seseorang maka hal tersebut akan meningkatkan kinerja dari 

seseorang,  

3. Faktor pencapaian dikategorikan cukup, berkaitan dengan faktor 

pencapaian keberhasilan adalah faktor ability (kemampuan) dimana 
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pengembangan potensi diri merupakan salah satu hal yang dapat 

meningkatkan kemampuan diri,  

4. Faktor hubungan lingkungan sosial dikategorikan cukup, dimana 

hubungan lingkungan sosial berkaitan dengan hubungan yang harmonis 

dan kerjasama yang baik  antar lingkungan sosial akan menciptakan 

suasana yang kondusif dan komunikatif,   

5. Faktor keamanan pekerjaan dikategorikan cukup, berkaitan dengan jika 

lingkungan kerja aman dan keselamatan kerja diutamakan maka akan 

menimbulkan motivasi pekerjaan yang dapat meningkatkan kualitas 

motivasi,  

6. Faktor insentif dikategorikan cukup, berkaitan dengan jika suatu tugas 

yang benar-benar memotivasi secara intrinsik maka penghargaan 

ekstrinsik akan menimbulkan sedikit efek pada motivasi berikutnya.  

Dan kesimpulan dari seluruhnya motivasi relawan PMI Kota Yogyakarta 

termasuk kedalam kategori cukup. 

B. Saran  

Saran-saran yang ingin disampaikan peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Relawan PMI Kota Yogyakarta  

Relawan PMI kota Yogyakarta dapat dijadikan informasi yang dapat 

meningkatkan dari masing-masing faktor agar dapat mencapai nilai yang baik 

lagi. Dan diharapkan tidak menurunkan motivasi relawan untuk terus 

memberikan pertolongan pertama.  



79 
 

 
 

 

2. Bagi Tempat Penelitian  

PMI kota Yogyakarta dapat memberikan informasi terkait dengan kegiatan 

yang dapat memotivasi Relawan untuk meningkatkan motivasi relawan 

terhadap pemberian pertolongan pertama.  

3. Bagi Ilmu Keperawatan  

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan gambaran atau informasi 

kepada program studi ilmu Keperawatan agar dapat meningkatkan 

motivasinya sebagai calon  perawat untuk memberikan pertolongan pertama.  

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini selanjutnya dapat dikembangkan dengan melakukan intervensi 

atau meneliti terkait hubungan dari tiap-tiap faktor terhadap motivasi.  

 

 


