
BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan 

maka penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Proses komunikasi pembangunan yang dilaksanakanoleh GDM Lampung 

cukup efektif karena GDM Lampung tidak hanya menyampaikan pesan-pesan 

pembangunan tapi juga praktek langsung dalam merencanakan pembangunan 

kepada Pemerintah Desa Hanura, dengan membuat RPJMDES (Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan sekarang RPJMDES dihanura 

menjadi lebih terarah SID Hanura sudah diterapkan dalam setiap kegiatan desa 

dan tidak hanya pemerintah desanya yang melek IT tetapi masyarakatnya juga 

melek IT, yaitu dibuktikan dengan adanya Bimbingan Teknologi kepada 

semua warga Hanura dan anak-anak sekolah yang ingin belajar IT, dan 

pelatihan itu dilaksanakan dengan terjadwal. 

2. Peran komunikasi pembangunan dalam proses GDM Lampung di Desa Hanura 

adalah mendidik dan memotivasi masyarakat, bukan hanya memberi laporan 

yang tidak realistik dari fakta-fakta atau sekedar penonjolan diri. Tujuan 

komunikasi pembangunan adalah untuk menanamkan gagasan-gagasan, sikap 

mental, dan mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan audiens. Dalam 

kegiatan GDM komunikasi dipandang sebagai sarana, alat atau saluran 

penyampaian ide dan gagasan pembangunan.Tidak sedikit proses 
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pembangunan menghadapi kegagalan dalam menumbuhkan partisipasi 

masyarakat, hanya karena kurangnya aspek komunikasi dalam penerapannya. 

B. Saran 

Setelah penulis mengetahui bahwa upaya yang dilakukan oleh GDM 

Lampung dalam mendampingi desa di Desa Hanura, Kec. Teluk Pandan, Kab. 

Pesawaran, akhirnya penulis menganggap penting kiranya diizinkan, penulis 

memberikan saran. Diantarnya adalah: 

1. Hendaknya membangun komunikasi efektif antar anggota organisasi dan 

masyarakat desa. 

3. Hendaknya membangun komitmen antar anggota GDM kepada masyarakat. 

Untuk memaksimalkan pengurus, hendaknya dilakukan program kerja yang 

matang. 

4. Dalam menentukan program kerja, hendaknya disesuaikan dengan kemampuan 

yang ada, baik kemampuan materil maupun immaterial. 

5. Dalam bidang keorganisasian, segala kegiatan keputusan yang berkaitan dengan 

organisasi, harus didokumentasikan dengan rapi, tidak hanya di media internet 

saja untuk menghindari kehilangan arsip. 

6. Dokumnetasikan  hal-hal yang dianggap penting, sehingga dapat mengevaluasi 

kesalahan maupun kekurangan yang telah dilakukan. 

7. Untuk memelihara dan  meningkatkan  kondisi pemerintahan yang relatif baik 

dalam pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu dilakukan berbagai 

upaya antara lain: memaksimalkan penggunaan SID dan mempelajarinya. Terus 
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mendistribusikan  ilmu yang sudah didapat baik kepada masyarakat, anak-anak 

sekolah dan pemuda-pemuda. 

 

C.  Penutup  

Alhamdulillah puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT. yang 

telah memberikan ridho-Nya,  sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. 

Penulis menyadari keterbatasan dan kekurangan yang ada didalam penulisan 

skripsi ini. Untuk itu saran dan kritikanya yang membangun dari pembaca sangat 

penulis harapkan untuk penulisan lebih lanjut. 

Semoga tulisan sederhana dan terbatas ini memberikan manfaat bagi siapa saja 

yang membacanya khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca, Amiin 

Yaa Robbal’alaminin. 


