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Pada ilmu komunikasi terdapat berbagai macam teori dan proses serta
model yang berhubungan dengan bidang-bidang lain. Dimana setiap teori
memiliki kelebihan dan kekurang masing-masing.
Setiap model komunikasi dapat diukur berdasarkan pemanfaatnya,
sehingga berbagai macam model komnunikasi bisa kita gunakan hanya
tinggal bagaimana kita dapat memanfaatkannya. Untuk itu semua orang
kalangan apa pun dapat membuat model komunikasi yang berpijak pada
proses dan teori yang sudah dikembangkan para pakar komunikasi terdahulu.

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
Berpijak dari penyajian paparan deskripsi yang dibahas pada bab
sebelumnya, maka dapat diambil simpulan yang merupakan implementasi
dari hasil lapangan dalam kaitan kajian teoritik. Simpulan terse but disertakan
sebagai berikut yaitu proses komunikasi kelompok yang digunakan anak
jalanan di Sanggar Alang-alang merupakan proses interaksi satiap anggota
kepada anggota lain dalam satu kelompok. Proses komunikasi kelompok anak
jalanan merupakan kegiatan yang dapat membentuk citra dari anak jalanan.
Dalam proses komunikasi kelompok anak jalanan akan terdapat informasi
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yang ingin mereka kembangkan pada diri setiap anak jalanan karena atas
pertukaran informasi yang didapatkan setiap anak jalanan tersebut merupakan
sebuah wawasan intelektual yang dapat menamba h poin plus untuk mereka.
Dan pada proses komunikasi terdapat model pembentukan citra dari beberapa
tipe yang diterapkan pada anak jalanan sudah cukup baik, karena bagi mereka
pembentukan citra melalui arahan aturan dengan melakukan sopan santun di
masyarakat, tidak berbuat kriminal, dan memperdalam ajaran agama untuk
proses menuju suatu penerapan pola hidup yang lebih baik dan cara
penggapaian prestasi yang bisa sama seperti orang-orang lain pada umumnya
dalam meraih kesuksesan.

B. Saran
Sehubungan dengan hasil temuan dari hasil simpulan maka peneliti
juga menyampaikan saran:
1) Pada kelompok anak jalanan (anak negeri), saat kelompok menghadapi
masalah

para

anggota

menyelesaikan masalah

kelompok
dengan

sebaiknya

kepala

dingin

bersama-sama
(tanpa

perang

pemikiran), dimana pasti dalam hal berpendapat selalu memang
bertentangan tetapi alangkah lebih baik apabila para anggota
kelompok menerima perbedaan pendapat dari anggota kelompoknya
sendiri. Dari berbagai pendapat yang berbeda tersebut dapat
diputuskan pemikiran atau solusi terbaik untuk memecahkan
permasalahan yang lebih terarah penyelesaiannya.
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2) Terus tingkatkanlah pengembangan diri kalian anak negeri (anak jalanan)
yang memang baik untuk kehidupan bagi generasi anak negeri di
negara Indonesia , raihlah prestasi yang memang diinginkan.
Tunjukanlah kreatifitas kalian dalam segala bidang yang kalian
mampu kepada khalayak masyarakat, tetaplah menjadi anak negeri
yang memiliki potensi membanggakan pada negeri tercinta ini.

