
 
 
 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan deskripsi data dan yang terkait dengan rumusan masalah dan 

menganalisanya, maka kesimpulan  dari penelitian tentang “EVALUASI 

KOMUNIKASI ORGANISASI(Studi pada Organisasi Remaja Masjid Al-Falah 

Dsn. Mojosasntren Kel. Kemasan Kec. Krian Kab. Sidoarjo)”, diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Proses komunikasi interpersonal REMAS Al-Falah diawali dengan perkenalan 

anggota dengan organisasi dan perkenalan anggota dengan anggota kemudian 

dilanjutkan dengan berapa seringnya mereka bertemu dan ikut serta dalam 

kegiatan-kegiatan yang ada dalam organisasi. 

2. Komunikasi REMAS dengan kawulah remaja berjalan efektif, karena 

anggotanya menggunakan komunikasi sebaya, sehingga dengan mudah masuk 

dan melakukan komunikasi dengan mereka, komunikasi yang terjadi tidak 

hanya berlangsung secara langsung saja (face to face) namun juga melalui 

media seperti jejaring sosial, karena dengan melalui media, komunikasi yang 

terjalin akan lebih intens dari pada komunikasi secara langsung. Komunikasi 

REMAS dengan kaulah remaja melalui media ini terbukti dengan adanya 

acount groupfacebook yang diberi nama young generation from ARMOS. 

Selain dengan menggunakan group tersebut komunikasi melalui jejarng sosial 

juga dilakukan melalu account facebook masing-masing untuk komunikasi 

yang bersifat pribadi. 
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B. Rekomendasi 

Dari pemaparan kesimpulan diatas, peneliti berharap hasil penelitian ini 

dapat menjadi rekomendasi dan memberi manfaat untuk semua pihak, diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu 

komunikasi khususnya komunikasi interpersonal dan komunikasi organisasi 

secara teoritis dan sekaligus dapat menjadi acuan literatur untuk melanjutkan 

riset-riset berikutnya. 

2. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan agar dapat mengkaji dan meneliti 

lebih dalam lagi tentang bagaimana dan apa yang terjadi di organisasi 

REMAS AL-Falah, khususnya dari segi komunikasi. 

3. Bagi Fakultas Dakwah khususnya program studi ilmu komunikasi IAIN Sunan 

Ampel Surabaya, semoga penelitian ini dapat dijadikan literatur di 

perpustakaan bagi peneliti dalam penelitian selanjutnya. 

4. Hasil Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

organisasi REMAS Al-Falah untuk mendorong adanya perbaikan-perbaikan 

yang dilakukan baik dari dalam maupun dari luar. 

 

 

 

 

 

 


