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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan 

dalam penelitian ini, maka peneliti menyimpulkan bahwa  

1. Terdapat hubungan yang sangat signifikan hubungan antara 

dukungan sosial dan persepsi terhadap terorisme dengan 

kecemasan dalam melaksanakan tugas pengamanan markas. 

Kedua variabel bebas menyumbang nilai sebesar  18,2% terhadap 

kecemasan dalam melaksanakan tugas pengamanan markas, 

sementara 81,8% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

diteliti pada penelitian ini. 

2. Terdapat hubungan negatif yang sangat signifikan antara 

dukungan sosial dengan kecemasan dalam melaksanakan tugas 

pengamanan markas pada anggota Polri di Akademi Kepolisian.  

3. Terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara persepsi 

terhadap terorisme dengan kecemasan dalam melaksanakan tugas 

pengamanan markas pada anggota Polri di Akademi Kepolisian. 

 
 

B. Saran 

Adapun beberapa saran yang diajukan oleh peneliti berdasarkan 

hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini :  
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1. Bagi Instansi Akademi Kepolisian  

Akademi Kepolisian diharapkan untuk terus meningkatkan 

sumber daya manusia dan dukungan terhadap personel yaitu 

dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan terkait pengamanan 

dan penanganan terorisme secara rutin untuk para personel. Selain 

itu, Akpol diharapkan juga terus mengevaluasi sistem pengamanan 

markas yang telah ada, meningkatkan dan memeliharaan fasilitas-

fasilitas penunjang keamanan, serta memperhatikan kesejahteraan 

personel yang bertugas di pengamanan markas.  

2. Bagi anggota Polri di Akademi Kepolisian 

Anggota Polri diharapkan dapat selalu berfikir positif, tenang, 

dan siap terhadap resiko tugas agar dapat menciptakan persepsi-

persepsi yang baik terhadap tantangan tugas yang aktual dan 

semakin kompleks. Hal ini diharapkan dapat mengurangi 

kecemasaan yang berlebih saat melaksanakan tugas. 

3. Bagi peneliti selanjutnya  

Penelitian ini hanya dilakukan di satu tempat yaitu Akademi 

Kepolisian dan hanya mengunakan  faktor sosial dan faktor kognitif 

sebagai faktor penyebab kecemasan pada anggota polri yang 

bertugas. Jika peneliti lain ingin mengadakan penelitian yang 

sejenis, peneliti dapat: 

a. Lebih teliti dan memperhatikan setiap item pertanyaan atau 

pernyataan yang digunakan dalam penyusunan skala 

penelitian, sebagai alat ukur penelitian. 
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b. Melakukan penelitian dibeberapa markas Kepolisian yang 

bersentuhan langsung dengan masyarakat atau masalah 

penanganan terhadap terorisme yang ada di Indonesia. 

c. Melakukan penelitian dengan meneliti tiga faktor lain yang 

mempengaruhi kecemasan yaitu faktor emosional, faktor 

biologis, dan faktor behavioral. 


