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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

5.1. Kesimpulan   

Komunitas Drum United Bandung merupakan suatu perkumpulan individu-

individu dimana mereka memiliki suatu tujuan bersama. Terlahir sebagai wadah 

Drummer yang mengkedepankan hubungan antar anggotanya dan menjadi 

pemersatu Drummer.   

Dalam komunitas Drum United Bandung ini, memiliki struktur 

kepengurusan meskipun terstruktur layaknya organisasi namun komunitas ini tidak 

bisa mengatakan dirinya sebagai organisasi dikarenakan untuk kumpul bersama dan 

pembayaran uangkas kami juga tidak mengharuskan setiap anggotanya membayar 

dan datang dalam setiap agenda kumpulnya, atau bisa dikatakan fleksibel. Oleh 

karena itu dibutuhkan Pola komunikasi yang baik dari pengurus komunitas Drum 

United Bandung agar nyaman dan santai didalam komunitas dengan tujuan akhir 

bisa mengembangkan bakat anggotanya. Karena dengan kedekatan anggota proses 

transfer dan penggembangan bakat berlangsung baik. 

Berdasarkan Hasil Penelitian yang telah peneliti bahas mengenai “Pola 

komunikasi kelompok pengurus Drum United Bandung”. maka peneliti 

menyimpulkan sebagai berikut :   

1. Mengenai Proses Komunikasi Drum United Bandung 

Proses Komunikasi sangat berpengaruh pada pola komunikasi karena dalam 

proses komunikasi terdapat saluran komunikasi yang di pilih oleh pengurus 
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Drum United bandung yaitu menggunakan media dan tatap muka atau 

langsung, terdapat pula umpan balik yang diterima pengurus dari anggota 

atau sebaliknya, ada juga pengambilan keputusan yang ditentukan oleh 

pengurus terlebih dahulu lalu disampaikan dan dibicarakan bersama dengan 

anggota lainnya sehingga mencapai kesepakatan bersama dan terdapat pula 

hambatan komunikasi yang terjadi seperti hambatan media yang berkaitan 

dengan masalah teknis dari perangkat saluran komunikasinya dan hambatan 

dari penerima pesan atau informasi yang kurang memberi perhatian ketika 

ada yang sedang menyampaikan informasi atau pesan. 

2. Mengenai Intensitas Komunikasi Drum United Bandung 

Intensitas Komunikasi sangat berpengaruh pada pola komunikasi karena 

dalam Intensitas komunikasi terdapat durasi kumpul bersama dari 

komunitas Drum United Bandung sendiri yang dimana terbagi menjadi 2 

yaitu kumpul mingguan dan kuumpul bulanan. Dalam kegiatan kumpul 

bersama itu juga melihat leteraturan jumlah anggota yang hadir dalam 

kegiatan tersebut,  dalam sebuah kegiatan pasti ada topik pembicaraan yang 

dibicarakan para anggota Drum United Bandung, untuk bahasan utama 

biasanya akan membahas seputar drum namun terdapat bahasan diluar drum 

yang memang suka dibahas oleh para anggota. Selain itu terdapat pula 

kebiasaan khusus dari para anggota memanggil satu sama lain dengan nama 

panggilan yang disepakati bersama dikarenakan kedekatan dan seringnya 

interaksi satu dengan yang lainnya. 
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5.2 Saran  

Dalam sebuah penelitian, seorang peneliti harus mampu memberikan 

sesuatu yang berguna ataupun manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, 

instansi atau lembaga serta berbagai pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Setelah peneliti menyelesaikan pembahasan pada skripsi ini, maka pada bab 

penutup peneliti mengemukakan saran-saran sesuai dengan hasil pengamatan 

dalam pembahasan skripsi ini. Adapun saran-saran yang peneliti berikan setelah 

meneliti permasalahan ini adalah sebagai berikut:   

5.2.1   Saran untuk Pengurus Drum United Bandung  

1. Melakukan upaya perbaikan agar lebih baik lagi dalam menempuh 

setiap langkah proses komunikasi, demi mencapai komunikasi yang 

efektif sehingga terjalin hubungan yang lebih erat antar satu dengan 

yang lainnya. Sehingga proses transfer dan pengembangan bakat 

anggotanya dapat berjalan lebih baik lagi. 

2. Berkaitan dengan intensitas, Perlunya dilakukan kegiatan-kegiatan 

kebersamaan seperti Camping, Bakti Sosial dan kegiatan positif yang 

dapat mengikat lebih erat anggota yang lain. Teruskan pengaplikasian 

obrolan diluar drum sehingga para anggota tidak bosan dengan 

lingkungan komunitas yang selalu membahas tentang drum.  
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5.2.2  Saran Untuk Peneliti Selanjutnya   

Adapun saran-saran bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut :   

1. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat 

mengembangkan penelitian tujuan yang ingin diteliti dan lebih 

memfokuskan terhadap apa yang diteliti.   

2. Bagi peneliti selanjutnya dengan fokus penelitian Pola komunikasi 

dapat menggunakan tipe dan jenis-jenis Pola komunikasi yang lain.   

3. Untuk para peneliti selanjutnya, disarankan agar meningkatkan lagi 

ketelitian baik dalam segi kelengkapan data yang diperoleh dari 

komunitas dan data penelitian yang telah dilakukan. Sehingga 

penelitian  

tersebut dapat berjalan dengan lebih baik lagi dan lancar.   

4. Mengetahui fokus objek penelitian secara dasar. Mengenai komunitas, 

kebiasaan, dan tingkah lakunya.  

  


