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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan  

Skripsi ini berjudul Keberagamaan Dalam Komunitas 

Motor CB KW Demak, dalam skripsi ini memfokuskan 

kedalam keberagamaan di komunitas CB KW Demak, manfaat 

keberagamaan dalam komunitas CB KW Demak, dan faktor-

faktor yang mempengaruhi keberagamaan dalam komunitas 

motor CB KW Demak. Dan hasilnya menunjukkan bahwa: 

1. Keberagamaan komunitas motor CB KW (Kota Wali) 

Demak, terbilang komunitas motor yang religius, berbeda 

dengan komunitas motor biasanya yang kebanyakan 

memilliki kegiatan-kegiatan yang negatif. Komunitas ini 

mempunyai kegiatanyang positif yang idak merugikan 

masyarakat sekitar. Seperti ziarah ke makan sunan Kali 

Jaga Demak dan sholat berjama’ah saat perjalanan touring, 

bahkan itu sudah menjadi suatu kebiasaan dari komunitas 

motor CB KW (Kota Wali) Demak. Dan juga anggota dari 

komunitas motor saling mengingatkan pada saat waktu 

sholat tiba, hal itu yang membuat semua anggota 

komunitas motor CB KW (Kota Wali) Demak selalu ingat 

akan kewajibannya. Begitupun saat kegiatan touring, 

komunitas motor CB KW DEMAK ini tidak meninggalkan 

kewajibannya meski dalam keadaan perjalanan jauh, 

mereka berhenti untuk melaksanakan ibadah sholat terlebih 

dahulu sebelu melanjutkan perjalanan mereka kembali dan 

ketika tour religi memberikan donasi untuk membantu 

korban bencana alam serta kegiatan-kegitan yang dapat 

berguna bagi masyarakat yang tentunya kegitan tersebut 

lebih mendekatkan diri kepada tuhan. 

2. Manfaat dalam komunitas motor CB KW Demak adalah 

Melatih rasa kepedulian terhadap masyarakat contohnya 

tidak membuat onar, keributan dan hal-hal yang akan 

menimbulkan ketidak nyamanan warga desa dan juga 

membantu kegiatan bakti sosial yang ada di desa. 

Meningkatkan sikap tolong menolong contohnya 

membantu sesame komunitas ketika dalam perjalanan 

mengalami musibah seperti kendaraan macet karena sudah 

menjadi tradisi dalam komunitas mempunyai rasa 
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solidaritas yang tinggi antar komunitas. Meningkatkan 

ketaatan terhadap Tuhan contohnya tetap menjalankan 

kewajiban dalam menjalankan sholat wajib, tadarus ketika 

bulan suci ramadhan serta ziarah kemakam wali Allah. 

3. Faktor yang mempengaruhi keberagamaan dalam 

komunitas motor CB KW DEMAK yaitu pengetahuan 

agama, keluarga, pendidikan, dan lingkungan yang 

didorong dengan faktor sosial, pengalaman, dan faktor 

kebutuhan serta diproses dengan pemikiran seseorang itu 

sendiri. 

B. Saran 

1. Sebaiknya komunitas motor CB KW Demak lebih 

meningkatkan kegiatan keagamaan yang di jalankan 

seperti membentuk sendiri kelompok agama untuk remaja, 

supaya ada tempat untuk khusus remaja kegiatan 

keagamaan, sehingga remaja tidak semakin salah dalam 

pergaulannya, mengingat zaman yang telah modern, dan 

tidak ada tempat untuk remaja meningkatkan ilmu 

agamanya.  

2. Bagi warga masyarakat dan tokoh agama, sebaiknya ada 

yang menuntun atau member masukan kepada remajanya 

kearah yang lebih baik, sehingga ada yang menuntun 

komunitas motor kearah yang lebih baik, tidak melenceng 

dari agamanya, dan selalu di pantau setiap kegiatan dan 

aktifitas remaja sehingga ada yang mengontrol sebuah 

komunitas motor supaya komunitas motor CB KW Demak 

lebih aktif dan menjadikan komunitas motor CB KW 

Demak sebagai panutan akan komunitas-komunitas lain. 

3. Untuk pemerintah sepempat juga diharapkan dapat 

memberikan perhatian kepada komunitas motor yang ada, 

seperti sering membuat event yang melibatkan komunitas 

motor sehingga komunitas motor merasa di peduikan oleh 

pemerintah. 

C. Kata Penutup 

Pada kesempatan kali ini dengan hormat penulis 

mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang 

sudah mendukung penelitian ini sehingga terselesainya dalam 

bentuk skripsi ini. Semoga kajian skripsi ini bermanfaat bagi 

penulis secara khusus dan pembaca secara umum. 


