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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penulisan dan pemabahasan yang diuraikan pada bab 

IV, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Komunitas adalah sekumpulan orang-orang yang memiliki hobi yang sama 

dan pemikiran yang sama untuk membentuk suatu wadah sebagai penyalur 

kegiatan sesuai dengan hobi yang dimiliki. 

2. Munculnya komunitas Ketimbang Ngemis Medan yang dijelaskan 

membawa rasa iba dan pola fikir masyarakat menjadi berubah sehingga 

terangkat bahwa masih ada orang-orang yang berada di bawah kita. 

Sehingga komunitas ini dibentuk untuk membantu para sosok yang 

modalnya terbatas, membantu menjualkan dagangan sosok lanjut usia dan 

penyandang cacat, serta pengemis yang akan diberdayakan hingga tidak 

menjadi pengemis lagi. 

3. Komunitas Ketimbang Ngemis Medan memiliki tujuan untuk membantu 

para sosok yang lebih memilih berdagang daripada meminta-minta, karena 

mereka mencari rezeki dengan jerih payah kerja keras mereka, bukan dari 

meminta-minta. Kemudian untuk menghimpun pedagang-pedagang kecil 

khususnya yang sudah lanjut usia dan cacat fisik, serta pengemis-pengemis 

yang diberdayakan agar menjadi sosok-sosok yang kuat dan mandiri agar 

tidak menjadi pengemis kembali. 
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4. Upaya serta target komunitas Ketimbang Ngemis Medan yaitu 

memberikan pedagang kecil dengan modal terbatas, membantu 

menjualkan dagangan pedagang kecil yang lanjut usia dan penyandang 

cacat, memberdayakan pengemis agar tidak menjadi pengemis kembali. 

5. Adanya strategi komunitas Ketimbang Ngemis Medan dalam mewujudkan 

program kerja yaitu Evaluasi, pada hal ini komunitas Ketimbang Ngemis 

Medan melakukan evaluasi dari program sebelumnya baik yang belum 

maupun sudah tercapai. Agar program kerja selanjutnya tercapai dengan 

baik dan maksimal sesuai yang diharapkan. Serta Pengembangan yang 

pada hal ini, komunitas Ketimbang Ngemis Medan melakukan 

pengembangan terhadap program kerja yang belum terlaksana agar 

tercapainya suatu program kerja dengan baik dan maksimal sesuai yang 

diharapkan. 

5.2. Saran 

1. Sebagai komunitas sosial yang membawa kebaikan untuk banyak orang harus 

lebih diperhatikan lagi dalam segi ketelitian yang menjadikan seseorang sebagai 

sosok. Pada saat ini sering terjadi kebohongan seperti memalsukan jalan cerita 

kehidupan sosok sebagai orang yang patut dikasihani oleh banyak orang padahal 

hidupnya mampu. Bisa kita hargai karena dia pekerja keras, tapi tidak dengan cara 

membohongi banyak orang. 
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2. Bagi Dinas Sosial harus lebih diperhatikan lagi bahwa banyak komunitas yang 

harus dibantu demi kebaikan orang lain seperti komunitas Ketimbang Ngemis 

Medan yang menjadi wadah tempat membantu orang lain sebagai pekerja keras. 

3. Bagi para relawan yang menjadi anggota komunitas Ketimbang Ngemis Medan 

untuk terus mengembangkan hal-hal yang positif demi memajukannya komunitas 

Ketimbang Ngemis Medan agar selalu menjadi wadah bagi setiap orang yang 

membutuhkan. 


