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VI.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A.  KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan 

Komunikasi antarpribad manager dengan anggota masing-masing personil dalam 

peranan komunikasi antarpribadi dalam membangun hubungan yang harmonis  

terbentuk dengan baik. Melalui komunikasi antarpribadi, juga dapat dibina 

hubungan yang baik dimana antar anggota personil dan manager terjalin 

komunikasi yang seimbang dengan intensitas yang cukup, sehingga dapat 

menghindari dan mengatasi terjadinya konflik-konflik diantara anggota personil. 

Selain itu hasil penelitian yang peniliti lakukan menunjukkan terdapat aspek 

hubungan yang harmonis dalam Band Brother Oi! hal ini dibuktikan dengan  

komunikasi antarpribadi yang terjalin berpengaruh terhadap teamwork sehingga 

terdapat unsur keterbukaan dalam mengungkapkan identitas diri, empati dengan 

sikap saling membantu, dukungan dengan cara memberikan semangat, kepositifan 

dengan cara memberikan nasehat, dan kesetaraan dalam visi dan misi band 

Brother Oi!. 
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B.  SARAN 

 

Berdasar hasil penelitian dan analisis serta kesimpulan data-data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini, maka peneliti mengajukan saran-saran sebagai 

berikut : 

 

1. Bagi Anggota dan Manajer Group Band 

 

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa komunikasi antarpribadi memiliki 

hubungan positif dengan teamwork pada anggota band, oleh karena itu anggota 

band yang berperan dalam dunia hiburan diharapkan dapat menguatkan 

komunikasi antarpribadinya untuk teamwork dalam segala kegiatan yang 

berkaitan dengan entertaintment di mana pun ia berada. Untuk mengatasi 

terjadinya konflik-konflik di dalam group band  khususnya pada anggota personil, 

dengan mempertahankan rasa positif (positivnes) dan kesamaan (Equality), seperti 

kesamaan visi dan misi, sikap dan idiologi sehingga akan memberikan hasil 

komunikasi yang baik dalam group band. Selain itu para manajer group band 

dapat memfasilitasi para anggota band dengan baik sehingga kerja tim di dalam 

group band tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Sehingga hubungan yang harmonis dalam sebuah grup band akan menimbulkan 

pendapat bahwa anak band bukanlah sekumpulan orang yang tidak mengerti 

bagaimana cara berkomunikasi yang baik dalam kesehariannya. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya 

 

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti selanjutnya adalah agar dapat menambah 

variasi lain yang mungkin dapat mempengaruhi komunikasi antar pribadi dalam 

grup band Selain itu perlu dikontrol lagi kelemahan kelemahan yang terdapat 

dalam penelitian ini dan penelitian mengenai hubungan antara komunikasi antar 

pribadi dalam membangun hubungan yang harmonis pada manager band dan 

personilnya  


