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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 

penulis dapat menarik kesimpulan dari penelitian mengenai Strategi 

SayangBandung dalam mengkampanyekan perilaku buang sampah yang benar 

periode November 2014 – Oktober 2015 adalah Komunitas SayangBandung 

melaksanakan keenam langkah dari tujuh langkah perumusan strategi kampanye 

yang dirancang oleh Sally J. Patterson dan Janel M. Radtke (2009) dimulai dari 

mempersiapkan perencanaan, melakukan analisis situasi, menentukan target 

audience, menentukan objektif komunikasi, mengembangkan pesan, dan 

merumuskan strategi. Namun komunitas belum melakukan evaluasi terhadap 

kegiatan kampanye yang dilakukan dalam periode November 2014-Oktober 2015. 

Strategi kampanye yang digunakan oleh SayangBandung  adalah dengan 

memaksimalkan komunikasi melalui media sosial Twitter, menggunakan pihak ke 

tiga untuk mempengaruhi target audience, serta memanfaatkan isu publik untuk 

menarik perhatian target audience. Strategi-strategi ini kemudian 

diimplementasikan ke dalam tiga program yang dilaksanakan dalam periode satu 

tahun, yaitu meme Neng Iis dan Kang Asep, pemasangan balon di Pasar Seni Kota 

Bandung 2014, dan Dino si pemakan botol plastik. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan proses penelitian yang dilakukan, peneliti mengemukakan 

beberapa saran berikut : 

1) Saran Praktis 

a) Untuk menyempurnakan perencanaan komunikasi yang dirancang, 

komunitas sebaiknya menetapkan objektif komunikasi dengan lebih 

spesifik dan terukur agar memudahkan proses evaluasi di kemudian 

hari. 

b) Untuk memaksimalkan penyebarluasan pesan serta sebagai sarana 

memperkenalkan komunitas kepada publik, komunitas dapat mencoba 

membangun hubungan dan melakukan kerja sama yang baik dengan 

media lokal maupun nasional. Kemampuan media untuk 

menyebarluaskan pesan dan membangun citra komunitas di mata 

publik akan menguntungkan jika dapat komunitas manfaatkan dengan 

baik. 

2) Saran Akademis 

Peneliti melihat bahwa penelitian ini masih memiliki banyak 

kekurangan. Sekiranya ada peneliti lain yang ingin memperdalam penelitian 

ini, maka peneliti menyarankan untuk melakukan penelitian tentang 

pengaruh kampanye komunikasi yang dilakukan oleh komunitas 

SayangBandung ini.  
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