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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat
disimpulkan bahwa :
1.

Pengorganisasian yang dilakukan oleh GAMAN gerakan anak muda anti
narkoba di Manukan Lor kecamatan Tandes Surabaya adalah sebuah
sebuah strategi peengembangan masyarakat dengan upaya untuk
mengorganisir

para

pemuda

Manukan

Lor

Surabaya

dengan

menggunakan pendekatan pemetaan potensi pemuda yang ada, serta
melibatkan

sistem

yang

ada

pada

masyarakat,

mulai

dari

mengidentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat, memberikan
pelatihan keterampilan dan penyuluhan terhadap bahaya narkoba.
Selain itu organisasi GAMAN gerakan anak muda anti narkoba juga
menentukan berbagai macam program yang telah di rembug bersama dan
disepakati oleh anggota GAMAN gerakan anak muda anti narkoba,
kemudian melakukan tindakan dengan aksi nyata, yaitu mencetak
generasi penerus bangsa yang sehat, produktif, tangkas dan terampil.
2.

Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh GAMAN gerakan
anak muda anti narkoba dalam pengorganisasian pemuda di Manukan
Lor kecamatan Tandes Surabaya.
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Terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan
pengorganisasian pemuda Manukan Lor kecamatan Tandes Surabaya
sebagai strategi pengembangan masyarakat yang khususnya para pemuda,
yaitu faktor penghambat yang terdiri dari faktor internal berupa
keterbatasan dana dan kurangnya sarana prasarana. Adapun beberapa
faktor pendukung juga terdiri dari faktor internal yang berupa kekompakan
maupun adanya kerja sama antar anggota, kemudian motivasi dari
pengurus. Selanjutnya faktor pendukung eksternal yaitu berupa adanya
tuntutan untuk tampil sekaligus menciptakan prestasi, serta kepercayaan
masyarakat terhadap organisasi GAMAN rekan anak muda anti narkoba.

B. Rekomendasi
Belajar dari hasil penelitian beserta analisisnya dari karya tulis ini,
kiranya ada beberapa saran atau rekomendasi yang mungkin dipandang perlu
untuk disampaikan untuk semua pihak yang berkepentingan. Saran atau
rekomendasi yang dimaksud adalah meliputi beberapa hal sebagai berikut :
a. Kepada pengurus organisasi GAMAN gerakan anak muda anti narkoba
Untuk lebih mengembangkan potensi para pemuda dalam rangka
pengembangan masyarakat, kemudian sebaiknya pengurus senantiasa
mensosialisasikan dan meningkatkan jaringan organisasi GAMAN
gerakan anak muda anti narkoba kepada semua pihak agar dapat
memberikan dukungan akan keberadaan organisasi ini, serta meningkatkan
kualitas sumber daya manusia yang tergabung didalamnya.
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b. Kepada anggota organisasi GAMAN gerakan anak muda anti narkoba.
Demi tercapainya tujuan bersama organisasi GAMAN (gerakan anak
muda anti narkoba) yang bisa diterima masyarakat, professional dan
mampu bertahan serta melestarikan maupun mengimbangi berbagai
macam kesenian dan kebudayaan, maka wawasan yang luas dibarengi
dengan kebersamaan dan kerjasama yang baik antar anggota harus
dibangun dan senantiasa ditingkatkan.
c. Kepada masyarakat Manukan Lor kecamatan Tandes Surabaya
Peneliti berharap agar selalu turut mendukung berbagai macam
program kegiatan yang tentunya bertujuan demi kebaikan bersama akan
masa depan.

C. Penutup
Peneliti menganggap bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan,
oleh karena itu, peneliti mengharapkan kepada para ilmuwan atau para
peneliti selanjutnya untuk lebih menyempurnakan hasil penelitian. Tentunya
dengan merujuk pada hasil penelitian yang sudah ada, dengan harapan agar
penelitian yang dihasilkan dapat menjadi lebih baik.
Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahannya,
namun penulis tetap bersyukur karena dapat menyelesaikan tugas tersebut.
Mudah-mudahan tulisan yang sederhana ini membawa manfaat yang besar
bagi diri penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya.
Amin ya rabbal ‘aalamin.
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