
 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada analisis psikologi komunikasi kelompok yang dimiliki oleh pada 

peserta MDRR DPR RI dari kelompok empat Sartono parliament trainee dalam 

menyusun tugas policy brief mengenai DTKS, dapat ditemukan bahwa: 

1. Motivasi merupakan hal yang penting dalam mendorong para pemagang 

dalam memenuhi kebutuhan aktualisasi dirinya dalam pengerjaan tugas 

penyusunan policy brief mengenai DTKS. Motivasi yang dimiliki oleh para 

pemagang, merupakan motivasi berprestasi/need for achievement yang 

sejalan dengan konsep pemenuhan aktualisasi diri. 

2. Berdasarkan pada indikator psikologi komunikasi kelompok, para pemagang 

telah memenuhi aktualisasi dirinya dengan baik. Tentunya proses 

pemenuhan aktualisai diri melalui pengerjaan tugas tersebut tidaklah lepas 

dari adanya motivasi yang mendorong pemenuhan aktualisasi diri tersebut.  

Terbukti dengan dapat dilakukannya komunikasi yang baik dengan 

kelompoknya hingga dapat terbentuk kerja sama dan timbulnya rasa percaya 

diri selama pengerjaan tugas dikarenakan adanya penghargaan berupa 

apresiasi dari mentor menjadi  pendorong kuat dalam pemenuhan aktualisasi 

diri. 

3. Selama dilakukannya pemenuhan aktualisasi diri, ditemukan adanya perilaku 

komunikasi kelompok yang timbul dari para pemagang. Perilaku tersebut 

adalah fasilitas sosial, dimana para pemagang menganggap bahwa kelompok 

merupakan wadah untuk dilakukannya suatu diskusi dan komunikasi untuk 

dapat saling membantu, menyebarkan pesan positif untuk saling mendorong 

semangat, selama proses penyusunan tugas. Sehingga perilaku komunikasi ini 

tentu sangat membantu, utamanya dalam membangun motivasi berprestasi 

juga pemenuhan psikologi komunikasi kelompok dalam pemenuhan 

aktualisasi diri. 
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B. Saran 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, Peneliti memiliki 

beberapa saran yang kiranya dapat diterapkan. Adapun saran yang pertama adalah 

bagi pihak PKAKN Setjen DPR RI atau pihak lainnya yang berkaitan dengan pihak dari 

cakupan lingkungan MDRR DPR RI untuk dapat melakukan evaluasi bagi pihak materi 

terlebih dahulu mengenai cara penyusunan policy brief, berikut dengan adanya 

penyesuaian istilah keahlian yang digunakan, misalnya dengan memberikan 

pengertian dan penjelasan, agar pemagang dapat lebih mengerti dan menyesuaikan 

diri dengan lingkungan kerja. 

Kedua, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemagang baik melalui program 

MDRR DPR RI atau tidak untuk dapat lebih aktif berkomunikasi dengan mentor 

apabila terdapat hal yang tidak dimengerti dan agar dapat lebih banyak melakukan 

literasi terkait dengan politik, utamanya mengenai kebijakan yang berkaitan dengan 

publik agar dapat lebih mengerti dan menyesuaikan diri dengan baik.  

Ketiga, bagi penelitian selanjutnya. Penelitian ini memiliki kekurangan dimana 

pengumpulan data melalui wawancara hanya terbatas diambil melalui hasil 

wawancara secara tidak langsung yakni komunikasi verbal, melalui video conference 

saja. Sehingga Peneliti tidak dapat mengkronstruksi realita secara langsung melalui 

wawancara dan memperdalam bagaimana komunikasi nonverbal seperti mimik 

wajah atau gerstur tubuh yang dimiliki informan selama proses wawancara. 

Karenanya diharapkan penelitian selanjutnya untuk dapat melakukan wawancara 

sebagai teknik pengumpulan data, dilakukan secara tatap muka langsung agar kondisi 

psikologi komunikasi dapat terlihat selama proses wawancara dan tentu akan 

semakin memperkaya data hasil penelitian. 


