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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan  

Rumusan masalah yang menjadi titik awal penelitian sebagaimana 

dirumuskan pada Bab I adalah bagaimanakah strategi komunikasi komunitas 

Youth Krew Salatiga dalam mempertahankan eksistensi kelompok? Dari masalah 

tersebut diharapkan penelitian ini mampu menjelaskan tentang strategi 

komunikasi komunitas Youth Krew Salatiga dalam mempertahankan eksistensi 

kelompoknya. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai 

berikut:  

1. Youth Krew merupakan sebuah komunitas anak muda yang memiliki slogan 

Muda, Semangat, Militan dan selalu mengedepankan nilai respect atau 

menghargai orang lain dan brotherhood atau persaudaraan.Setiap anggota 

komunitas YK dianggap sebagai keluarga dan dihargai eksistensinya. Model 

komunikasi yang diterapkan oleh komunitas Youth Krew adalah pola all 

channel atau pola star. Pola ini memungkinkan setiap anggota untuk bertukar 

informasi kepada anggota lain maupun pada pimpinan komunitas tanpa 

adanya batasan hirarki. Setiap anggota YK merupakan komunikator sekaligus 

komunikan yang menyampaikan dan menerima pesan dari pimpinan dan 

anggota lain dalam komunitas. Pesan-pesan yang disampaikan biasanya 

bersifat komunikasi massa, terutama pesan-pesan yang memuat tentang 

kegiatan YK, baik kegiatan rutin maupun event-event khusus yang 

diselenggarakan oleh YK. Komunitas YK melalui kegiatan-kegiatan yang 

diadakannya berusaha menyatukan anak-anak muda yang memiliki minat pada 

kegiatan urban seperti musik alternatif, skateboard, futsal dan streetdance. 

Pola komunikasi all channel yang diterapkan menjadikan komunitas YK 

berkembang dengan pesat, baik dalam hal jumlah anggota maupun dalam hal 

kualitas kegiatan yang diadakan karena adanya efisiensi dan efektivitas aliran 

informasi dari pimpinan ke anggota dan sebaliknya dari anggota ke pimpinan 

komunitas.  
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2. Media komunikasi yang digunakan oleh YK untuk menyampaikan informasi 

pada anggota dan masyarakat umum dapat dibagi menjadi 2 yaitu melalui 

media komunikasi dan event atau kegiatan yang diselenggarakan oleh YK. 

Media komunikasi yang digunakan diantaranya adalah media cetak dan media 

elektronik. Media cetak yang digunakan meliputi sticker, flyer, pamflet, 

bulletin, poster, mural, dan majalah. Media elektronik yang digunakan 

meliputi handphone dan internet.  

3. Komunitas YK mampu mempertahankan eksistensinya dalam masyarakat 

sejak tahun  2006  hingga saat ini. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan 

rutin yang diadakan dari tahun ke tahun serta tingkat partisipasi masyarakat 

dalam kegiatan-kegiatan yang  diadakan oleh YK.  

 

6.2. Saran  

Saran-saran yang dapat diberikan bagi komunitas Youth Krew dan 

penelitian yang akan datang adalah sebagai berikut:  

1. Bagi Komunitas Youth Krew 

a. Untuk meningkatkan kredibilitasnya, komunitas YK dapat dikembangkan 

menjadi organisasi formal yang lebih terorganisir, misalnya dengan 

membentuk sebuah yayasan atau lembaga sosial.  

b. Para pengurus YK dapat membuat kartu identitas bagi anggotanya sebagai 

bentuk pengakuan eksistensi komunitas YK. 

c. Komunitas YK dapat bekerja sama dengan komunitas lain di sekitar 

Salatiga untuk mengadakan event-event yang lebih besar.  

2. Bagi Peneliti lain yang akan melakukan penelitian tentang strategi komunikasi 

suatu komunitas, hendaknya dapat mengembangkan permasalahan tidak hanya 

pada pola komunikasi yang diterapkan, tetapi juga pada proses pengambilan 

keputusan, perekrutan anggota dan penanganan konflik dalam komunitas yang 

belum tercakup dalam penelitian ini.  

 


