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VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan di bab sebelumnya

tentang peran komunikasi antarpribadi dalam komunitas skinhead terhadap perubahan

gaya hidup remaja di Bandar Lampung dapat diambil beberapa kesimpulan antara

lain:

1. Peranan komunikasi antarpribadi berpengaruh besar terhadap perubahan gaya

hidup remaja di Bandar Lampung. Hal ini dapat dilihat dari perubahan gaya

berpenampilan dan selera musik pada remaja di Bandar Lampung. Unsur

keterbukaan, empati, dukungan, rasa positif, kesetaraan ada dalam proses

interaksi yang dilakukan oleh remaja yang sudah menganut dan yang baru

menganut. Intensitas pertemuan yang mereka lakukan, dan komunikasi

antarpribadi yang dilakukan, cukup untuk merubah gaya hidup para remaja
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yang melakukan komunikasi antarpribadi dengan remaja lainya yang

menganut sub-kultur Skinhead.

2. Komunikasi antarpribadi yang dilakukan para remaja secara berulang-ulang

memberikan beberapa manfaat, yaitu :

a. Sebagai media tukar menukar informasi khususnya hal-hal yang berkaitan

dengan sub-kultur Skinhead, sebagai media tukar menukar pengetahuan

dan pengalaman baru, musik, Style, dan berbagai hal lainnya.

b. Sebagai media untuk meningkatkan hubungan pertemanan dan

kekeluargaan. Komunikasi antarpribadi yang dilakukan remaja tersebut

membuat mereka menjadi lebih dekat dan akrab satu dengan yang lain.

c. Untuk mengatasi konflik-konflik pribadi yang dapat merusak hubungan

pertemanan. Beberapa cara yang dilakukan remaja dalam mencegah

timbulnya konflik diantaranya dengan saling menghormati dan

menghargai dan dapat menerima pendapat satu sama lain.
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B. SARAN

Berdasar hasil penelitian dan analisis serta kensimpulan data-data yang dipergunakan

dalam penelitian ini, maka peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Remaja dan Penganut Sub-kultur Skinhead.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa komunikasi antarpribadi memiliki

peranan penting dalam perubahan gaya hidup pada remaja. Untuk mengatasi

terjadinya konflik-konflik dikemudian hari pada masing-masing individu,

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

seperti kesamaan visi dan misi, sikap sehingga akan memberikan hasil

komunikasi yang baik kesesama penganut maupun bukan. Selain itu, dapat

berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sehingga hubungan yang

harmonis menimbulkan pendapat bahwa remaja yang menganut sub-kultur ini

bukanlah sekumpulan orang yang tidak mengerti bagaimana cara

berkomunikasi yang baik dalam kesehariannya.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya.

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti selanjutnya adalah agar dapat

menambah variasi lain yang mungkin dapat mempengaruhi komunikasi antar

pribadi dalam peran komunikasi antarpribadi antara penganut sub-kultur

Skinhead dengan remaja terhadap perubahan gaya hidup remaja di Bandar
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Lampung. Selain itu perlu dikontrol lagi kelemahan kelemahan yang terdapat

dalam penelitian ini.


