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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Adapun kesimpulan terhadap hasil penelitian yang diteliti, maka ditarik 

beberapa kesimpulan, sebagai berikut: 

5.1.1  Persepsi driver srikandi grab terhadap nilai-nilaiIslam dilihat dari defenisi 

diatas bahwa persepsi dapat diartikan sebagai kemampuan membedakan, 

mengelompokkan memfokuskan  perhatian terhadap suatu objek rangsangan atau 

pengamatan. 

5.1.2 Dalam pengamalan nilai-nilai Islam, para driver srikandi grab memiliki 

pernyataan mereka masing-masing bahwa pengamalan nilai-nilai Islam sangat 

penting dalam kehidupan sehari-hari terutama disaat kita melakukan pekerjaan, 

pengamalan nilai-nilai Islam yang dapat kita tanamkan pada diri adalah pengamalan, 

amalan, atau implikasi ajaran agama Islam yang mempengaruhi seseorang dalam 

kehidupan sosial. Serta dalam nilai-nilai Islam membahas tentang nilai-nilai Ilahi 

yang dimana sumber utama bagi para penganutnya, dari agama, menyebarkan nilai-

nilai kebajikan untuk diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-sehari seperti 

keimanan, ketaqwaan, adil, sabar, dan ikhlas yang diabadikan dalam wahyu Ilahi. 

5.1.3    Dalam dampak aktivitas driver srikandi grab, para driver melakukan pekerjaan 

dengan ajaran agama Islam akan tetapi disaat melakukan aktivitas mereka melakukan 

pekerjaan dengan cara menunggu orderan di resto bahkan melakukan pelantunan 

sholawat kepada Nabi. Mengantarkan orderan dengan hati yang senang bahkan 

memiliki kesabaran yang tinggi serta keimanan dan ketaqwaan kepada Allah.bersabar 

ketika mendapatkan orderan fiktif/tidak jelas dari costumer itu adalah satu sikap yang 

di lakukan disaat melakukan aktivitas diluar rumah. 
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5.1.3   Dalam pengamalan Nilai-Nilai Islam terhadap driver srikandi grab dapat 

disimpukan bahwa agama dalam masnyarakat manusia bukan hanya sebagai 

fenomena sosial melainkan lebih dari itu yaitu daya dorong kehidupan (motivator), 

sebagai pater reference manusi dalam kehidupan individula dan sosial. Hal yang 

perlu dipahami bahwa Islam memang penuh dengan nilai, namun nilai-nilai dalam 

Islam itu tidak ada yang berdiri sendiri semua terkait satu dengan yang lainnya, 

didalam kehidupan sehari-hari seseorang harus melandasi aktivitasnya dengan 

landasan teori yang mantap, teori yang dimaksud adalah prinsip untuk suatu 

permasalahan tertentu. Jadi para driver srikandi grab telah mengamalkan nilai-nilai 

Islam di dalam kehidupan sehari-hari meskipun terkadang banyak ujian yang 

dihadapi disaat melakukan aktivitas. 

5.2 Saran  

 Setelah peneliti mengemukakan kesimpulan di atas maka berikutnya peneliti 

mengemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat mencapai lebih lagi tentang 

pengamalan nilai-nilai Islam: 

5.2.1  Kepada driver srikandi grab di Kota Parepare agar tetap mengamalkan nilai-

nilai Islam dikehidupan sehari-hari karena terkadang ujian yang sering dialami saat 

bekerja adalah kasisayang Allah kepada kita, selalu berzikir serta slalu bersabar disaat 

menjalankan orderan, sholat lima waktu dengan tepat waktu serta memberikan akhlak 

yang baik kepada sesama driver baik dari driver laki-laki maupun perempuan.  

5.2.2 kepada para driver srikandi grab ketika melakukan aktivitas alangkah baiknya 

memeriksa terlebih dahulu orderan yang didapat memberikan konfirmasi kepada yang 

memesan grab agar tidak terjadi orderan fiktif/ tidak jelas,serta melakukan 

konfirmasih terlebih dahulu ketika mendapat orderan yang dibatalkan oleh costumer. 
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5.2.3  kepada masnyarakat khususnya yang slalu menggunakan aplikasi grab agar 

tidak semenah-menah dalam menggunkan aplikasi, apalagi disaat melakukan 

pemesanan kemudian di cancel serta melakukan pembuatan orderan fiktif yang 

membuat para driver susah karna yang dapat imbasnya adalah driver itu sendiri. Dan 

juga kepada masnyarakat yang melakukan pemesanan agar selalu mengontrol hpnya 

agar driver mudah untuk menghungi atau mengkonfirmasih kepada costumer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


