
v 

 

ABSTRAK 

 
Mohammad Faishol Amin, NIM. 1630210058, Judul: Keberagamaan 

Komunitas Motor CB KW Demak, Skripsi Dalam Bidang Aqidah Filsafat 

Islam (AFI) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keberagamaan 

komunitas  motor CB KW Demak, bagaimana manfaat keberagamaan bagi 

komunitas motor CB KW Demak serta bagaimana faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberagamaan komunitas motor CB KW Demak. 

Untuk menjawab permasalahan di atas peneliti menggunakan metode 

pendekatan fild research atau penelitian lapangan, dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data berupa observasi dan wawancara dengan ketua komunitas 

motor CB KW Demak, anggotadari komunitas motor CB KW Demak, dan 

beberapa masyarakat  yang  mengerti akan komunitas motor CB KW Demak, 

observasi, dan dokumentasi. Analisisnya menggunakan langkah-langkah yaitu: 

data reduksi, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.  

Adapun temuan penelitian ini. Keberagamaan komunitas motor CB KW 

Demak, terbilang komunitas motor yang religius, berbeda dengan komunitas 

motor biasanya yang kebanyakan memilliki kegiatan-kegiatan yang negatif. 

Komunitas ini mempunyai kegiatan yang positif yang tidak merugikan 

masyarakat sekitar. Seperti ziarah kemakam sunan Kali Jaga Demak dan sholat 

berjama’ah saat perjalanan touring, bahkan itu sudah menjadi suatu kebiasaan dari 

komunitas motor CB KW Demak. Dan juga anggota dari komunitas motor saling 

mengingatkan pada saat waktu sholat tiba, hal itu yang membuat semua anggota 

komunitas motor CB KW 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 sebelum melanjutkan perjalanan 

mereka kembali dan ketika tour religi memberikan donasi untuk membantu 

korban bencana alam serta kegiatan-kegiatan yang dapat berguna bagi masyarakat 

yang tentunya kegitan tersebut lebih mendekatkan diri kepada tuhan. Manfaat 

dalam komunitas motor CB KW Demak adalah Melatih rasa kepedulian terhadap 

masyarakat contohnya tidak membuat onar, keributan dan hal-hal yang akan 

menimbulkan ketidaknyamanan wargadesa dan juga membantu kegiatan 

baktisosial  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 

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. 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. 
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