
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang pola 

komunikasi antarbudaya etnis Lampung dan Bali dalam memelihara kerukunan 

hidup bermasyarakat di Desa Bukit Batu, maka ada beberapa hal yang perlu 

disimpulkan antara lain sebagai berikut: 

1. Pola komunikasi antarbudaya yang terjadi dalam  etnis Lampung dan 

Bali di Desa Bukit Batu yaitu pola komunikasi sirkular dan pola 

komunikasi linear. Pertama, Pola komunikasi sirkular adalah pola 

komunikasi yang bulat, bundar atau keliling. Pola komunikasi sirkular 

dapat kita lihat dari proses komunikasi interpersonal yang terjadi antara 

etnis Lampung dan Bali. Pola komunikasi sirkular ini juga dapat kita 

dapati ketika dalam proses musyawarah antar tokoh adat Bali dan 

Lampung. Kedua, Pola komunikasi linear, yaitu proses komunikasi yang 

bersifat lurus atau proses  penyampaian pesan oleh komunikator kepada 

komunikan sebagai titik terminal. Pola komunikasi ini dapat kita lihat 

pada saat terjadinya penyampaian hasil musyawarah yang telah 

disepakati oleh kedua tokoh adat yang berlangsung pasif. 

2. Faktor pendukung komunikasi antarbudaya etnis Lampung dan Bali 

yaitu: Pertama, Faktor bahasa yang menjadi daya tarik tersendiri bagi 
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kedua etnis tersebut untuk berkomunikasi. Kedua, Sikap kekeluargaan 

dalam kehidupan sosial. Ketiga, Menjunjung tinggi sikap sopan santun 

baik dalam ucapan maupun perbuatan. Keempat, Menghormati perbedaan 

budaya. Sedangkan faktor penghambat dalam komunikasi antarbudaya 

antar etnis Lampung dan Bali yaitu hambatan bahasa atau semantik yang 

dirasakan oleh etnis Bali ketika berkomunikasi dengan etnis Lampung 

yang tidak memahamai bahasa Indonesia.. 

 

B. Saran   

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan, penulis mencoba 

memberikan sumbangsih pemikiran sebagai masukan dalam rangka 

memelihara kerukunan masyarakat etnis Lampung dan Bali di Desa Bukit 

Batu. Adapun saran-sarannya adalah sebagai berikut: 

1. Pihak pemerintah desa maupun tokoh adat hendaknya dapat 

mengantisipasi dan mewaspadai kemungkinan terjadinya konflik 

antara etnis Bali dan Lampung. Dikarenakan semakin maraknya 

konflik antar kedua etnis ini di wilayah lain. Dan penulis 

menyarankan untuk lebih memberikan pengertian dan pemahaman 

kepada masyarakat etnis Lampung dan Bali tentang penting nya sikap 

saling memahami sehingga tidak ada lagi rasa curiga antar kedua etnis 

tersebut. 
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2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam sebuah proses 

komunikasi dapat terjadi dimana dan kapan saja saat seseorang 

melakukan interaksi dengan orang lain. Faktor-faktor yang 

mendukung proses komunikasi antara etnis Lampung dan Bali 

sebaiknya dipertahankan dan dijaga, demi kelancaran hubungan 

sosial. Hubungan sosial akan menjadi baik jika dibarengi dengan 

interaksi yang baik pula antara kedua etnis tersebut. Hasilnya, faktor-

faktor yang menghambat proses komunikasi keduanya sedikit demi 

sedikit dapat teratasi. Seiring berjalannya waktu, faktor penghambat 

itu sudah dapat diminimalisir oleh kedua etnis ini. Selanjutnya adalah 

hanya mempertahankan dan menjaganya. Penulis berharap faktor yang 

mendukung tersebut dapat dipertahankan, sedangkan faktor yang 

menghambat proses komunikasi dapat berubah menjadi faktor yang 

dapat mendukung proses komunikasi diantara keduanya. 


