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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Kontruksi Makna 

kegiatan edukasi Bagi komunitas pets family cimahi, maka kesimpulan yang peneliti 

dapatkan adalah sebagai berikut : 

1. Nilai kegiatan edukasi bagi komunitas pets family yaitu edukasi dinilai sebagai 

sesuatu yang memberikan manfaat tersediri bagi komunitas maupun 

masyarakat, dari segi kekeluargaan dan informasi mengenai kelestarian hewan 

2. Motif kegiatan edukasi bagi komunitas pets family yaitu terbagi menjadi 2, 

motif ‘untuk’ serta motif ‘karena’. Motif ‘untuk’ bagi komunitas pets family 

yaitu untuk memberikan pemahaman dan informasi tentang hewan agar 

ekosistem dan keseimbangan antara hewan dan manusia terjaga. Sedangkan 

motif ‘Karena’, agar tidak terjadi kesalahan penanganan mengenai hewan yang 

bisa menyebabkan hal yang tidak di inginkan 

3. Pengalaman Kegiatan edukasi  bagi komunitas pets family yaitu kegiatan 

edukasi sebagai tempat untuk belajar dan bekerjasama dengan anggota lain 

dalam menyebarkan informasi mengenai hobi yang sama. 

Berdasarkan ketiga mikro yang sudah dijelaskan diatas, 
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 Maka Konstruksi Makna kegiatan edukasi Bagi komunitas pets family adalah 

kegiatan edukasi dinilai sebagai sesuatu yang bermanfaat baik dari internal 

komunitas maupun masyarakat dalam mengenal hewan lokal untuk menjaga 

ekosistem dan kelestarian hewan. Dimana hal tersebut timbul karena melihat 

motif  masalalu yaitu banyaknya ketidaktahuan mengenai penanganan hewan 

dan kurang nya informasi mengenai hewan yang mereka rasakan,dimana itu 

dilakukan demi kebaikan komunitas dan kemajuan komunitas dalam bidang 

memberikan informasi selain itu, meningkatkan rasa kekeluargaan karena dari 

hewan yang berbeda timbul rasa kedekatan karena banyak kegiatan yang 

dirasakan memberikan pengalaman baru yaitu berbagi seputar perawatan dan 

penanganan hewan yang dirasakan sebagai proses belajar dan berkolaborasi 

antara anggota yang menghasilkan berbagai manfaat diantaranya kedekatan 

,penambahan informasi mengenai hewan serta kemampuan berbicara yang 

meningkat. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang sudah diperoleh, maka peneliti memiliki saran-

saran sebagai berikut : 
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5.2.1 Saran Bagi Komunitas Pets Family 

1. Sebaiknya dalam hal pelaksanaan kegiatan edukasi sistem kategori hewan yang 

di edukasikan lebih terorganisir agar masyarakat yang menyimak edukasinya 

bisa dengan mudah memahami, tidak semua hewan berlangsung di edukasikan.  

2. Mempersiapkan penjaminan keamanan bagi masyarakat saat masyarakat diberi 

pengalaman langsung untuk memegang hewan, agar tidak terjadi hal hal yang 

tidak di inginkan, serta penanggung jawab dalam komunitas jelas adanya, untuk 

meangani hal hal yang tidak di inginkan. 

3. Meningkatkan regulasi bagi perekrutan anggota baru, agar keanggotaan 

terorganisir yang masukn dan keluarnya, bukan hanya bergabung karena ingin 

mengikuti kegiatan saat itu saja melainkan bisa dalam jangka panjang. 

 

1.2.2 Saran Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti ingin memberikan saran kepada mahasiswa yang akan melakukan 

penelitian selanjutnya, berikut saran yang akan peneliti berikan : 

1. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan 

kajian yang sama, sebaiknya melakukan servey atau penelitian 

terlebih dahuli ke lapangan, karena masih banyak fenomena-

fenomena di komunitas pets family Cimahi yang dapat dijadikan 
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penelitian yang sangat menarik karena tidak hanya komunikasi 

kelompok saja yang di teliti. 

2. Untuk peneliti berikutnya, disarankan untuk meningkatkan ketelitian 

baik dari pengumpulan data maupun dari segi kelengkapan data yang 

diperoleh dari penelitian, agar lebih lengkap dan memperoleh hasil 

penelitian yang benar dan sesuai dengan keinginan. 

3. Menjaga sikap ketika melakukan penelitian, dan menjaga nama baik 

almamater, dengan menjaga tutur kata, sikap dan tingkah laku, agar 

mecerminkan sikap positif pada diri kita, agar kita pun disambut baik. 

4. Disiplin dalam melakukan penelitian, memanfaatkan waktu yang 

tersedia ubntuk meningkatkan kualitas penelitian 

5. Penelitian yang telah dilakukan bisa menjadi bahan pengalaman dan 

pengetahuan dalam bidang Ilmu Komunikasi, Khususnya penelitian 

mengenai “ Konstruksi Makna Kegiatan Edukasi Bagi Komunitas 

Pets Family Di Kota Cimahi” sehingga penelitian ini bisa bermanfaat 

di masa yang akan datang. 

 

 


