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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat dsimpulkan bahwa perubahan interaksi 

sosial di Desa Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang 

Bawang Barat Tahun 1973-2014 adalah sebagai berikut : 

1. Perubahan interaksi antara Individu dengan Individu 

Perubahan interaksi antara individu dengan individu dilihat dari kontak sosial serta 

komunikasi warganya yang berubah jika tahun 1973 hingga tahun 1990-an jika ada 

informasi cukup dari mulut ke mulut, tetapi sekarang tidak hanya dari mulut ke 

mulut, bisa melalui telepon seluler, pesan singkat atau sms, dan melalui surat edaran 

atau undangan resmi seperti untuk acara hajatan.  

2. Individu dengan kelompok 

Bentuk interaksi antara individu dengan kelompok pada tahun 1973 hanya 

hubungan Kepala Desa dengan warganya, atau ketua PKK dengan anggotanya, 

setelah melalui beberapa proses dari tahun ke tahun muncul organisasi-organisasi 

yang menimbulkan bentuk interaksi antara individu dengan kelompok. Seperti 

adanya organisasi Karang Taruna, kelompok pengajian, kelompok arisan, dan 
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paguyuban daerah asal. Interaksi individu dengan kelompok itu lebih sering terjadi 

dan biasanya komunikasinya saat melakukan musyawarah atau pertemuan anggota 

organisasi masing-masing. 

3. Kelompok dengan kelompok 

Interaksi antara kelompok dengan kelompok pada tahun 1973 belum terjadi namun 

seiring perkembangan desa muncul beberapa kelompok kemasyarakatan dan 

keagamaan. Sehingga terjadi interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok 

pada waktu-waktu tertentu seperti pada kelompok pengajian dari masing-masing 

dusun yg mengikuti lomba tingkat desa pada hari kemerdekaan sehingga terjadilah 

interaksi antara kelompok dengan kelompok dan pada kegiatan tolong menolong, 

kerja bakti juga terjadi interaksi antar kelompok kelompok masyarakat. 

Dari ketiga interaksi ini yaitu interaksi individu dengan individu, individu dengan 

kelompok, dan kelompok dengan kelompok memang sudah mengalami perubahan baik itu 

dari kontak sosialnya maupun komunikasinya. Kontaknya yang berubah jika tahun 1973 

hingga tahun 1990-an masih secara langsung, tahun 2000-an hingga sekarang bisa melalui 

alat komunikasi seperti telepon seluler, atau handpone. Untuk komunikasinya lebih banyak 

menimbulkan kerjasama seperti munculnya kelompok-kelompok sosial yang sebelumnya 

belum ada tujuannya unuk kepentingan bersama dan menumbuhkan rasa kebersamaan antar 

warga yang mulai memudar. 

B. SARAN 
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Kepada masyarakat Candra Kencana mohon kerjasamanya untuk tetap mempertahankan 

dan menjaga keharmonisan yang sudah ada dan menumbuhkan kembali rasa kebersamaan 

atar warga masyarakat meskipun di Desa Candra sudah banyak mengalami perubahan baik 

dari beberapa faktor. Keharmonisan ini akan tercipta apabila generasi muda di Desa Candra 

Kencana sejak dini ditanamkan rasa saling menghormati. Kemudian agar desa Candra 

Kencana lebih baik lagi nantinya diharapkan antara pemimpin pemerintahan desa dapat 

terbuka mengenai hal-hal yang menyangkut dengan kepentingan-kepentingan yang ada di 

desa, supaya nantinya tidak ada prasangka antara masyarakat dengan pemimpin 

pemerintahan. 

 


