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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

1. Simpulan Umum  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 

dapat menyimpulkan :  

Pertama, mengenai motivasi individu bergabung dengan klub 

motor yaitu dikarenakan hobi di bidang otomotif, senang dengan acara 

touring, menjalin tali persaudaraan, mengembangkan bisnis yang sudah 

dijalani seperti usaha bengkel motor dan kesamaan merk motor.    

Kedua, mengenai solidaritas sosial yang terjadi antara internal klub 

motor mempunyai sifat ketergantungan yang tinggi, dimana masing-

masing anggota mempunyai kebutuhan yang saling melengkapi antar satu 

dan yang lainnya. Solidaritas sosial internal klub motor sudah berlangsung 

lama dan dapat dikatakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, 

sekalipun terjadi beberapa pergeseran kebiasaan. Dimana saat ini sudah 

ditemui anggota klub motor yang mempunyai pekerjaan di luar 

keanggotaan klub motor seperti menjadi TNI, Polisi, PNS, Pengusaha, 

Pedagang, dan lain sebagainya. 

Ketiga, mengenai solidaritas antar klub motor dalam bidang 

kerjasama sudah terjalin dengan baik, seperti mengadakan acara – acara 

ulang tahun klub motor, acara buka bersama dengan klub motor lain dan 

acara bersama pemerintah daerah dalam pencegahan narkoba. Namun 

antar anggota klub motor masing sering terjadi geseken atau konfilk 

pribadi yang pada akhirnya melibatkan pengurus klub motor. Masalah 

tersebut dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan. 
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2. Simpulan Khusus  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa :  

a. Motivasi untuk bergabung dengan klub motor berhubungan dengan motif 

terbentuknya sebagian besar klub motor, karena rata-rata didasarkan atas 

dasar hobi, pertemanan, memiliki motor yang bermerk sama.   

b. Solidaritas sosial yang dibangun anggota di masing-masing klub motor 

pada dasarnya sudah baik, yang diwujudkan dalam bentuk kepedulian 

terhadap masalah atau kesulitan sesama angota, saling memberi bantuan 

kepada anggota yang membutuhkan dan kerelaan berkorban untuk 

memberikan sesuatu tanpa menuntut balasan.  

c. Solidaritas sosial eksternal klub motor dalam bidang kerjasama antar klub 

sudah terjalin dengan baik, yang ditandai adanya kebersamaan dan 

kekeluargaan antar anggota klub.  

 

B. Saran  

1. Bagi Klub Motor  

Hendaknya dapat menjaga solidaritas sosial di masing-masing anggota 

klub motor dan dapat menampung aspirasi dari seluruh anggota klub 

motor. 

2. Bagi Anggota Klub Motor  

Agar mematuhi semua. AD/ART di masing-maisng klub motor dan 

menjaga solidaritas antar anggota klub motor. Mematuhi aturan yang 

berlaku bagi pengendara motor agar tidak membahayakan diri sendiri atau 

masayarakat pengguna jalan  

3. Bagi Institusi / Program Studi Pendidikan Sosiologi  

Sebagai bahan informasi dan masukan bagi pembelajaran sosiologi tentang 

solidaritas sosial anggota klub motor. Menambah khasanah pengetahuan 

bagi guru Pendidikan Sosiologi tentang pentingnya solidaritas sosial.  
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4. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka 

Menampung aspirasi seluruh klub motor yang ada di Kabupaten 

Majalengka dan membuat aturan untuk menertibkan organisasi / klub 

motor untuk menjaga ketertiban masyarakat di Kabupaten Majalengka.  

5. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Perlu ada kajian lebih lanjut mengenai upaya peningkatan solidaritas sosial 

pada masing-masing anggota klub motor.  

 

 


