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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. KESIMPULAN 

  Berdasarkan  uraian diatas dapat disimpulkan beberapa hal penting 

yang menyangkut kehidupan yang majemuk, khususnya daam Model 

komunikasi karang taruna di Dusun Kedung Ploso antara lain: 

1.  Proses komunikasi organisasi karang taruna dalam partisipasi 

pembangunan Dusun Kedung Ploso dalam menyampaikan pesan yang 

dilakukan oleh pengurus terutama ketua kepada para anggota karang 

taruna dalam meningkatkan kekompakan dan menumbuhkan solidaritas 

yang tinggi untuk mengembangkan organisasi karang taruna  dapat 

diklasifikasikan dengan melalui tahapan- tahapan sebagai berikut: Adanya 

rapat karang taruna,  Adanya  sosialisasi dalam kegiatan karang taruna, 

Adanya kerjasama dengan masyarakat Dusun Kedung Ploso dan adanya 

evaluasi karang taruna 

2.  Karang taruna meerupakan wadah yang tepat buntuk para pemuda- 

pemudi menjadi lebih kreatif, memiliki pengalaman serta aktif dalam 

karang taruna, memilki pengetahuan dan keterampilan dalam 

berorganisasi, kemauan  serta kemampuan dan pengabdian dibidang 

kesejahteraan sosial. Adanya model komunikasi organisasi karang taruna 

menjadikan karang taruna lebih maju dan mempunyai semangat yang 

tnggi untuk berorganisasi, yang menanut model Shannon maka, karang 
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taruna mempunyai tingkat keaktifan yang baik. Dan anggota karang taruna 

mulai mempunyai keinginan untuk melancarkan organisasi dan ikt serta 

berpartisipasi dalam pembangunan dusun. 

3.  Faktor penghambat yang dialami karang taruna adalah masih adanya 

egoisme antar individu kurang kompaknya antar anggoata mempunyai 

kegiatan apabila terdapat anak KKN, yang lebih pentingnya mereka 

mempunyai kesibukan masing- masing. Adapun faktor penunjang yang 

ada di karang taruna Dusun Kedung Ploso yakni, dengan diadakannya 

kegiatan Korcam di Kecamatan, yang memberikan pembekalan untuk para 

anggota karang taruna agar menjadi organisasi yan lebih baik, dan 

memberikan penjelasan tentang kegiatan- kegiatan ya ng akan dilakukan 

oleh aggota karang taruna.   

B. SARAN 

  Setelah menyelesaikan proses penelitian ini, terdapat beberapa saran 

dan rekomendasi dari peneliti sebagai masukan bagi karang taruna dusun 

kedung ploso di masa yang akan datang. Diantaranya : 

1.  Didalam organisasi karang taruna, hendaknya menerapkan model yang 

telah ada dan menjadikan suatu pedoman untuk alasan agar tetap maju dan 

berkembang. Disini peran pemimpin tentunya sebagai ketua karang taruna 

sangat penting untuk memberikan semangat agar lebih aktif lagi dalam 

berorganisasi agar dusun ploso lebih maju lagi. 
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2.  Upaya dalam menciptakan kerukunan dan menjaga kekompakan antar 

anggota didalam organisasi karang taruna dan sehingga tidak terjadi suatu 

hambatan yang menyulitkan,dan  menjadikan para anggota karang taruna 

menjadi tidak fakum sampai kapanpun tetap exsis dimasa yang akan 

datang.  




