BAB V
PENUTUP
5.1.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian pada BAB IV telah diangkat sub fokus yang

menjelaskan Strategi Humas Badan Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah VI
Bengkulu-Lampung Dalam Pemberian Informasi Lalu Lintas kepada Masyarakat
Kota Bengkulu-Lampung, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pendefinisian Masalah yang dilakukan Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah VI Bengkulu-Lampung adalah dilakukan dengan cara koordinasi
pada setiap seksi/satpel sesuai dengan arahan kepala Balai. Sebelum informasi
diberikan pada bagian humas perlu dilakukan koordinasi terlebih dahulu
dengan bagian yang berterkaitan dengan hal tersebut. Pengolahan data
dilakukan oleh bagian staff publikasi untuk di edit sesuai dengan keterangan
yang didapatkan dari kepala humas dan balai kemudian baru dapat
dipublikasikan.
2. Perencanaan Program dilakukan dengan staff bagian lain nya agar kegiatan
perencanaan sebuah program dapat dikaji lebih lanjut. Proses pengumpulan
data di ambil dari tiap-tiap staff bagian atau melakukan dokumentasi secara
langsung.
3. Aksi dan Komunikasi untuk penyebaran informasi bisa dilakukan dengan
cara terjun kelapangan untuk melakukan dokumentasi dan monitoring terkait
informasi yang akan di publikasikan.

96

4. Evaluasi Program dilakukan dengan identifikasi dari setiap pelaksaan
kegiatan, dimana pada saat pengumpulan data ada beberapa hal yang harus
diperhatikan yaitu konsep pengukuran kevalidan data yang nanti akan di
proses pada tahap evaluasi.
5.2.

Saran
Setelah peneliti menyelesaikan pembahasan pada skripsi ini, pada bab

penutup ini peneliti akan menyampaikan saran-saran sesuai dengan hasil
pengamatan selama penelitian ini berlangsung.
5.2.1. Saran Bagi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI
Bengkulu-Lampung
Adapun saran yang akan peneliti sampaikan yaitu:
1. Balai Pengelola Transportasi Darat dapat meningkatkan jumlah SDM
pada humas untuk meminimalisir kesalahan informasi.
2.

Membangun hubungan yang sinergis sesama anggota bagian agar
memudahkan setiap proses pelaksanaan kegiatan.

5.2.2. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya
Adapun saran yang akan peneliti sampaikan yaitu:
1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih baik lagi dalam
melakukan penelitian khususnya penelitian dengan studi deskriptif
2.

Merencanakan penelitian sebaik-baiknya, supaya bisa mencapai
target dalam sebuah penelitian

kepada peneliti selanjutnya agar lebih memperbanyak bahan referensi
sehingga penelitian yang akan dilakuakan selanjutnya dapat
menghasilkan yang lebih baik dari penelitian sebelumnya.

