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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Pada bab ini merupakan tahap akhir dari penelitian yang sudah dilakukan 

oleh penulis. Tahap akhir tersebut sesuai dengan pemaparan pada bab-bab 

sebelumnya. Dari pemaparan tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

strategi komunikasi pada gerakan kampanye menabung sampah bertujuan untuk 

dapat mengubah kebiasaan buruk masyarakat Kampung Yosoroto yang 

berhubungan dengan sampah. Tujuan gerakan menabung sampah ini memunculkan 

strategi komunikasi yang dijalankan dengan konsep teori milik Middleton berfokus 

pada komunikator, pesan, saluran (media), penerima pesan atau komunikan, dan 

terakhir adalah timbulnya pengaruh atau efek perubahan yang muncul dari gerakan 

menabung sampah.  

 Pada konsep teori milik Middleton tentang strategi komunikasi yang 

dijalankan oleh Bank Sampah Kitiran juga di dalamnya melakukan kampanye sosial 

dan komunikasi lingkungan. Hubungan tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain 

yang dimana strategi komunikasi dapat berjalan baik dibantu dengan adanya 

kampanye sosial dan pengkomunikasian baik lewat komunikasi lingkungan.  

 Komunikator merupakan tahap awal yang dilakukan dengan menentukan 

siapa orang yang dipercaya untuk memberikan edukasi mengenai gerakan 

menabung sampah. Komunikator Bank Sampah Kitiran adalah Ibu Denok selaku 

pelopor bank sampah di Kota Solo, Mas Andi selaku Manager Bank Sampah 

Kitiran. 
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 Setelah menetapkan komunikator yang sudah dipilih oleh Bank Sampah 

Kitiran mulai menentukan pesan apa yang nantinya akan diberikan. Pesan ini 

menetapkan target sasaran yang dimana berfokus siapa target yang akan dituju. 

Bank Sampah Kitiran memfokuskan ibu-ibu PKK yang dimana berpenghasilan 

sampah rumah tangga terbanyak, selain itu ibu-ibu PKK dinilai dapat mudah 

menerima hal-hal baru. 

 Setelah membuat pesan kemudian Bank Sampah Kitiran juga memerlukan 

saluran atau media yang digunakan untuk menyalurkan pesan yang sudah 

dibuatnya. Media yang digunakan oleh Bank Sampah Kitiran ada dua yaitu melalui 

media sosial dan media cetak. Penggunaan media sosial seperti WhatsApp, 

Instagram, dan Facebook. Media sosial yang sering digunakan untuk memberikan 

informasi seputar Bank Sampah Kitiran adalah WhatsApp yang dimana semua 

kalangan dapat mengakses media tersebut. Selain menggunakan media sosial Bank 

Sampah Kitiran juga menggunakan media cetak yang berupa penempelan stiker 

disetiap pintu rumah warga. Penempelan stiker tersebut bertujuan untuk dapat 

mengingatkan masyarakat untuk menabung sampahnya. 

 Komunikator juga memerlukan adanya komunikan, peran komunikator dan 

komunikan pada Bank Sampah Kitiran keduanya saling berkaitan satu sama lain. 

Komunikator memberikan edukasi kepada sasaran komunikan yang dituju nantinya 

dan komunikan menerima edukasi dari komunikatornya. Komunikan Bank Sampah 

Kitiran diawali pada ibu-ibu PKK, setelah itu bapak-bapak, dan terakhir ada pada 

anak muda karang taruna. 
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 Tahap akhir strategi komunikasi dari kampanye gerakan menabung sampah 

yang sudah dilakukan ini menimbulkan pengaruh atau efek perubahan pada 

perilaku, pengetahuan, dan sikap. Perubahan perilaku muncul adanya kesadaran 

untuk pilah memilah sampah. Perubahan sikap muncul terjalin hubungan yang baik 

antar warga Kampung Yosoroto. Perubahan pada pengetahuan masyarakat 

Kampung Yosoroto menjadi tau apa itu bank sampah. 

 

5.2 Saran 

 Meski saat ini Bank Sampah Kitiran sudah dikenal oleh masyarakat Kota 

Solo, namun tetap saja harus semangat lagi dalam melakukan kegiatan kampanye 

gerakan menabung sampah ini untuk mengenalkan apa itu gerakan menabung 

sampah kepada masyarakat.  

 Pada saran dalam penelitian ini sebagai bentuk masukan kepada pihak yang 

memiliki keterkaitan tersebut. Masukan berupa kegiatan-kegiatan yang sudah 

dijalankan melalui strategi komunikasi gerakan kampanye menabung sampah di 

Bank Sampah Kitiran, yaitu: 

1. Untuk dapat meningkatkan jumlah nasabah maka pengurus Bank Sampah Kitiran 

bisa memberikan hadiah/reward bagi nasabah yang bisa mengajak kerabat mereka 

untuk menjadi nasabah baru. Atau bisa saja memberikan hadiah kepada nasabah 

yang tabungannya memiliki nilai tertinggi sebagai bentuk apresiasi dari hasil 

kegiatan menabung sampah. 

2. Dalam upaya meningkatkan fokus sasaran Bank Sampah Kitiran sebaiknya tidak 

terlalu difokuskan pada ibu-ibu PKK saja melainkan pada anak-anak muda atau 
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karang taruna. Dikarenakan secara psikologis anak-anak dapat dengan mudah 

menangkap pembelajaran dan dapat mengikuti apa yang harus dikerjakan dengan 

cepat. Selain itu juga menumbuhkan calon-calon penggiat dan pengurus Bank 

Sampah Kitiran. 

3. Dalam upaya untuk meningkatkan keamanan pada organisasi sebaiknya 

kedepannya perlu dibuatkan badan hukum. Dikarenakan Bank Sampah Kitiran 

termasuk kedalam organisasi profit dan non profit. Untuk non profit bisa melalui 

SK sebagai bentuk kegiatan sosial, tetapi kegiatan profit seperti kampung wisata 

jika tanpa adanya badan hukum suatu saat bisa dihentikan atau dituntut karena 

illegal. 

5. Untuk media Bank Sampah Kitiran, mengutamakan WA untuk pemberian 

informasi, sehingga IG dan FB tidak terlalu dikenal. Sebaiknya perlu ada 

pengenalan media dari Bank Sampah Kitiran lewat gerakan menabung sampah. 

Supaya lebih dikenal oleh masyarakat luas di Kota Solo terkait adanya bank 

sampah. 

 

 

  


