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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dari komunikasi interpersonal antara pembina dan 

penerima manfaat di Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adhi Karya Ungaran, maka 

dapat diperoleh kesimpulan dari komunikasi interpersonal yang sebagai berikut : 

5.1.1. Pembina menggunakan metode ceramah 

Selama proses pembinaan pembina menggunakan metode ceramah 

untuk membimbing penerima manfaat. Metode ini mendapat respon positif 

dari penerima manfaat, karena dengan metode ini penerima manfaat dapat 

termotivasi dan memikirkan tentang masa depan mereka. Selain memotivasi 

metode ceramah juga berguna untuk merubah sikap penerima manfaat 

menjadi lebih baik. 

5.1.2. Pembina menggunakan metode penugasan 

Selama proses pembinaan metode penugasan digunakan oleh pembina agar 

penerima manfaat menjadi lebih bertanggung jawab atas tugas-tugas yang 

diberikan oleh pembina. Selain itu metode ini juga berguna untuk melatih 

keaktifan dari penerima manfaat dan kedisiplinan dari penerima manfaat. 

5.1.3. Pembina menggunakan metode permainan 

Metode permainan ini juga digunakan oleh pembina selama proses 

pembinaan fungsinya adalah agar para penerima manfaat tidak jenuh dan 

membangkitkan semangat dari penerima manfaat sebelum pelajaran 

dimulai. 
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5.1.4. Pembina menggunakan metode contoh sebagai alat pendukung 

Metode contoh sebagai alat pendukung juga digunakan oleh pembina 

selama proses pembinaan. Metode ini berguna agar para penerima manfaat 

mengerti yang dimaksudkan oleh pembina. Selain itu metode ini juga 

berguna untuk membangkitkan imajinasi dari penerima manfaat dan 

keaktifan serta kreatifitas dari penerima manfaat selama proses pembinaan 

berlangsung. 

5.1.5. Pembina menggunakan metode diskusi kelas 

Selama proses pembinaan berlangsung pembina juga menggunakan metode 

diskusi kelas untuk membimbing penerima manfaat. Metode ini 

dimaksudkan agar penerima manfaat dapat bekerja sama dengan teman-

temannya serta melatih keberanian untuk menjelaskan hasil yang 

didapatnya selama diskusi kelas berlangsung. 

5.1.6. Pembina mengguakan komunikasi non verbal 

Komunikasi non verbal juga diperlukan selama proses pembinaan karena 

dengan komunikasi non verbal, semua penjelasan yang diberikan oleh 

pembina dapat dipahami oleh penerima manfaat dan komunikasi ini 

digunakan untuk mempertegas komunikasi verbal. 
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5.2. Saran 

5.2.1. Saran Bagi Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya 

Ungaran 

Saran bagi pembina di Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya 

Ungaran adalah : 

1. Pembina diharapkan mempelajari terlebih dahulu materi-materi yang 

akan diberikan kepada penerima manfaat. Karena apabila pembina tidak 

menguasai materi tersebut, maka penerima manfaat tidak akan jelas apa 

yang dimaksudkan oleh pembina selama pembinaan berlangsung. Serta 

menimbulkan rasa bosan bagi penerima manfaat untuk mendengarkan 

penjelasan yang tidak terarah. 

2. Pembina diharapkan mempelajari psikologis dari penerima manfaat 

agar penerima manfaat dapat terbuka kepada pembina dan teman-teman 

yang ada disekitarnya. 

3. Pembina juga diharapkan lebih aktif dan kreatif dalam mencari solusi 

dalam metode permainan agar penerima manfaat tidak bosan dengan 

metode permainan yang diberikan. 
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5.2.2. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya 

Adapun saran untu penelitian selanjutnya adalah : 

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode lain seperti 

metode komunikasi organisasi atau menggunakan metode strategi 

komunikasi dalam meneliti panti asuhan ataupun panti pelayanan sosial. 

2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan subjek lain terkait proses 

komunikasi yang terjadi pada panti asuhan ataupun panti pelayanan 

sosial, sehingga tidak dari subjek internal saja tetapi juga ada subjek 

eksternal. 
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