
 

 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1.  Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pembahasan penelitian 

mengenai peran dan pola komunikasi kelompok dalam mensosialisasikan bahasa 

dan kesenian Batak di perkumpulan IMBK (ikatan muda-mudi Batak Kristen) 

Dosroha Bandarlampung, antara lain: 

1. Dalam proses sosialisasi bahasa dan kesenian Batak dilakukan oleh 

beberapa agen sosialisasi seperti keluarga, teman, sekolah, dan 

masyarakat. Namun peran mereka dalam proses sosialisasi tersebut masih 

minim sehingga ada organisasi terstuktur dalam masyarakat yakni 

perkumpulan IMBK Dosroha yang berperan dalam proses sosialisasi 

tersebut. Peranan Komunikasi kelompok yang terjadi di setiap kegiatan 

yang diadakan IMBK dosroha dalam memberikan sosialisasi bahasa dan 

kesenian Batak pada anggota dapat dinilai efektif karena melalui 

komunikasi kelompok yang terjadi dapat terlihat langsung reaksi/feedback 

dari setiap anggota saat proses komunikasi tersebut berlangsung juga 

komunikasi yang berlangsung dapat diketahui arah yang hendak dicapai.  

2. Terdapat tiga pola komunikasi temuan peneliti berdasarkan tipe relasi  

yaitu pola komunikasi dengan teman bermain yang berbentuk kupu-kupu, 
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pola komunikasi antar senior yang berbentuk kotak, dan pola komunikasi 

antar pengurus yang berbentuk segitiga. 

 

6.2.  Saran 

Beberapa saran dan pertimbangan peneliti dalam penelitian ini antara lain: 

1. Kepada seluruh keluarga besar IMBK Dosroha Bandar Lampung agar 

terus mempertahankan setiap kegiatan-kegiatan yang sudah ada, sehingga 

dengan semakin sering diadakan kegiatan-kegiatan IMBK Dosroha akan 

membuat anggota saling berinteraksi dengan anggota lainnya guna 

mensosialisasikan budaya Batak yakni bahasa dan kesenian. Lalu dengan 

sering diadakannya pertemuan, diharapkan budaya Batak dapat terus 

dijaga dan dipelihara. 

2. Kepada seluruh keluarga besar IMBK Dosroha Bandar Lampung agar 

dapat mengenalkan perkumpulan IMBK Dosroha ini dengan teman-teman 

atau saudara mereka, sehingga melalui cara tersebut dapat 

mempromosikan IMBK Dosroha sehingga nantinya perkumpulan IMBK 

Dosroha ini dapat lebih berkembang lagi dan memiliki anggota yang 

semakin bertambah banyak. 

3. Hasil penelitian ini tentunya masih belum mencapai kata sempurna dan 

masih dapat dikembangkan lagi. Untuk itu saran penulis terhadap peneliti 

lainnya agar karya tulis ini kiranya dapat menjadi acuan dalam mencari 

permasalahan lainnya yang berhubungan dengan perkumpulan Batak yang 

ada di Bandar Lampung. 


