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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil temuan, analisis dan pembahasan dalam 

penelitian ini maka perilaku prososial subjek scooterist VESPA 

ekstrim dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Peran sebagai scooterist VESPA ekstrim di Semarang 

menghasilkan pemaknaan perilaku prososial, yaitu scooterist 

ekstrim mendapatkan banyak persaudaraan melalui kendaraan 

VESPAnya. Persaudaraan yang terjalin tersebut membuat 

scooterist ekstrim saling berperilaku prososial terhadap 

sesamanya, seperti saling bermurah hati, bekerjasama, 

menolong dan melakukan penyelamatan. 

 

2. Aspek perilaku prososial yang menonjol pada scooterist 

ekstrim di Semarang adalah persahabatan. Para scooterist 

menjaga persahabatannya dengan orang lain khususnya sesama 

scooterist seperti rutin untuk melakukan kopdar setiap hari 

sabtu dan minggu, tetap berkomunikasi dan mengunjungi 

sesama scooterist yang berada diluar daerah serta mendatangi 

suatu event sehingga dapat bertemu dan berkenalan dengan 

orang baru. Intensitas kedua dengan kategori tinggi adalah 
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aspek murah hati dan menolong. Para scooterist bersedia untuk 

memberikan bantuan terhadap orang lain secara maksimal 

seperti memberikan bensin, memberikan onderdil tanpa 

meminta imbalan ketika ada orang lain yang sedang 

membutuhkan, menyediakan perjamuan terhadap tamu 

scooterist yang datang dan memberikan sedikit uang kepada 

pengemis.  

Aspek kerjasama, mereka bekerjasama dalam membangun 

suatu kendaraan VESPA esktrim dan membantu orang lain 

seperti menghubungi teman sesama scooteristnya ketika salah 

satu dari mereka tidak bisa membantu kendaraan orang lain 

yang mogok serta dalam aspek penyelamatan mereka 

melakukan penyelamatan menolong temannya yang sedang 

mengalami musibah, seperti contoh saat salah satu dari mereka 

mengalami kecelakaan pada saat melakukan touring. 

 

3. Perilaku prososial pada scooterist VESPA Ekstrim di 

Semarang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:  

a. Faktor Pendukung 

1) Faktor Internal: Adanya motivasi ‘Satu VESPA Sejuta 

Saudara’, percaya adanya timbal balik, mempunyai 

kehalian tentang tentang mesin VESPA, pengalaman 

yang sama, ajaran orang tua untuk menolong keluarga 

atau saudara, adanya motivasi ‘Hidup adalah 
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Pemberian’, takut namanya jelek, ingin dihargai dan 

suasana hati yang jelek 

2) Faktor Eksternal: Orang yang menggunakan kendaraan 

VESPA. 

b. Faktor Penghambat 

1) Faktor Internal: Sedang terburu-buru, tidak memiliki 

keahlian mesin motor selain VESPA dan hanya 

menolong yang dikenal. 

2) Faktor Eksternal: Jumlah pengamat yang banyak dan 

hanya menolong kendaraan VESPA. 

 

B. Saran  

Saran yang dapat diberikan setelah melihat hasil penelitian, 

pembahasan dan simpulan yang telah dikemukakan di atas adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Scooterist VESPA Ekstrim 

Berdasar hasil penelitian diketahui bahwa scooterist 

ekstrim menunjukkan perilaku prososial yang baik terlihat dari 

bentuk-bentuk perilaku prososial yang dimunculkan subjek. 

Selain itu, diharapkan subjek juga tidak hanya terjebak dalam 

kehidupan komunitasnya saja, hendaknya subjek membuka 

diri pada pergaulan meskipun memiliki penampilan yang 

berbeda. 
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2. Bagi masyarakat umum 

Masyarakat diharapkan dapat melihat secara mendalam 

scooterist ekstrim sebagai pribadi yang memiliki kelebihan 

dan kekurangan. Komunitas ini dapat menghasilkan perilaku 

positif yaitu perilaku prososial sehingga komunitas VESPA 

ekstrim ini dapat menjadi contoh modelling dalam perilaku 

sosial. Masyarakat juga diharapkan dapat semakin menerima 

keberdaan scooterist VESPA ekstrim sebagai keanekaragaman 

sosial yang ada di dalam masyarakat. 

 

3. Bagi peneliti lain 

Peneliti lain diharapkan dapat melanjutkan penelitian 

dengan mengungkapkan variabel-variabel lain terkait dengan 

scooterist VESPA ekstrim, misalnya pengambilan keputusan 

untuk menjadi scooterist VESPA ekstrim.  

 

 

 

 

 

 

 




