.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai makna diri anggota
Byson Ryder Independent Bekasi, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan
yaitu dari ketiga informan BRIB menyadari betul bahwa makna diri yang muncul
dari anggota BRIB yaitu
1.Manusia yang ingin bersosialisasi dan berkomunitas
2.Manusia yang mengedepankan kesetiakawanan.
3.Manusia yang ingin melakukan kegiatan positif.
4.Manusia yang ingin berbuat sesuatu untuk masyarakat.
Mereka dapat mengenal dirinya dengan baik dengan pengalaman-pengalaman
yang didapatkan selama mengikuti kegiatan komunitas BRIB. Pengetahuan yang
dimiliki oleh individu tersebut dapat berubah-ubah atau berkembang sejalan
dengan pengalaman yang dialaminya.
Anggota BRIB rata-rata memiliki harapan yang tidak terlepas dari
keaktifannya menjadi anggota komunitas BRIB. Dari visi dan misi yang dimiliki
oleh BRIB, maka ketiga informan berharap ilmu yang telah mereka terima dari
kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama BRB dapat terealisasikan di masa
depan. Disamping itu mereka berharap BRIB dapat menjadi komunitas yang
digandrungi oleh semua orang dan tentunya semakin membesarkan nama BRIB.
Dan dari ketiga informan tersebut satu di antara ketiga informan tersebut
merupakan orang yang sudah saat komunitas BRIB dibentuk. Karena dia
mengganggap keikutsertaanya menjadi anggota BRIB merupakan keharusan
baginya. Sedangkan dua informan memandang BRIB sebagai salah satu usaha
untuk mengekspresikan diri, dia berorganisasi otommatis dia harus mengikuti
kegiatan dan aturan-aturan yang berlaku dalam komunitas. Menjadikannya tertata
rapi dan disiplin, melakukan semua dengan bersama-sama dan kekeluargaan
5.2 Saran
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Peneliti telah menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan identifikasi masalah
terlebih dahulu. Selanjutnya peneliti membuat beberapa saran yang diharapkan
dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi “ keilmuan komunikasi” khususnya
dalam rangka membangun makna diri anggota Byson Ryder Independent Bekasi.
Berikut saran-saran tersebut :
5.2.1 Saran Teoritis


Penelitian ini berkaitan antara komunitas motor dengan geng motor.
diharapkan penelitian selanjutnya untuk lebih banyak sumber tentang
komunitas motor dan geng motor. Terkait maraknya kasus yang
melibatkan geng motor di kota besar. Sehingga masyarakat beranggapan
komunitas motor dan geng motor itu tidak sama.

5.2.2 Saran Praktis


Komunitas BRIB agar membuat pertemuan rutin untuk sebagai ajang
diskusi dalam mempertahankan eksistensi komunitas BRIB.



Agar komunikasi kelompok tidak hanya dilakukan oleh anggota BRIB saja
akan tetapi oleh komunitas byson lainnya agar semakin kompak



Agar lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi mengenai kenyamanan
berkendara kepada masyarakat luas agar masyarkat lebih mengerti dalam
safety riding



Menyarankan agar komunitas BRIB lebih melibatkan anggota-anggotanya
dalam kegiatan-kegiatan komunitas termasuk dalam komunikasinya agar
lebih

banyak

anggota

yang

mampu

memahami

dirinya

dalam

berkomunitas
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