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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara 

keseluruhan pembinaan keagamaan di komunitas musik metal Heavenholic 

cukup baik, dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan dan hasil. Namun, 

evaluasi di komunitas musik metal Heavenholic belum cukup baik karena 

komunitas ini tidak seperti organisasi yang ditulis secara terstruktur dan 

komunitas ini termasuk ke dalam organisasi informal yang tidak terikat oleh 

apapun serta mempunyai kebebasan untuk berkreasi dan mengembangkan 

kreatifitasnya masing-masing. Kesimpulan pembinaan keagamaan di komunitas 

musik metal Heavenholic Bandung secara terperinci sebagai berikut: 

Komunitas musik metal Heavenholic secara resmi berdiri pada tahun 

2012 yang didirikan oleh lima orang pendiri, yaitu kang Yadi, kang Adi, kang 

Rudi, kang Septian dan kang al-Bukhārī Muslim. Komunitas ini terbentuk di 

masjid Pusdai Bandung yang beralamat di Jl.Diponegoro No. 63 Bandung dan 

berada di bawah bimbingan Remaja Aktivis Masjid Pusdai (RAMPAI). Dasar 

pemikiran yang ada di komunitas ini adalah ingin mengubah kepribadian masing-

masing menjadi lebih baik yang di Riḍā oleh Allāħ dan ingin mengembalikan sisi 

positif terhadap musik khususnya musik metal, fashion dan clothing. Sedangkan 

tujuan adanya program pembinaan keagamaan pada komunitas musik metal 

Heavenholic adalah pertama, menciptakan suatu tempat (wadah) dan berperan 

sebagai jembatan yang menghubungkan antara musik dan masjid. Kedua, 

mengislamisasi budaya-budaya dari luar dan ketiga, berapresiasi terhadap 

pemikiran Islam apapun itu, terutama dalam musik metal. Visi komunitas ini 

membangun potensi-potensi kemandirian, bersosial serta bekerja berlandaskan 

pada pemikiran Islam dan mengajak anak-anak muda untuk kembali ke arah yang 
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lebih baik. Sedangkan misinya adalah dengan memakai alat yang disukai oleh 

anak-anak muda sekarang dan berdiskusi kepada hal-hal yang positif. 

Program yang ada di komunitas musik metal Heavenholic terbagi menjadi 

tiga bagian, yaitu program mingguan, bulanan dan tahunan. Program mingguan 

tersebut dilaksanakan setiap hari Jumat dengan kegiatan kajian, kegiatan kajian 

dilaksanakan setelah selesai shalat ‘Isyā sampai pukul 21.00 atau sampai selesai. 

Program bulanan yaitu program kerja yang dilaksanakan pada minggu ketiga 

setiap bulannya dengan mengundang seorang ustaż untuk hadir mengisi ceramah 

dan ustaż tersebut sudah menjadi murabbī di komunitas musik metal 

Heavenholic. Program tahunan meliputi kegiatan mabit dan konser metal atau 

hardcore dengan mengambil tema mengenai perlawanan terhadap zionisme, 

Palestina, Religius dan sebagainya. Pihak yang terlibat pada semua program 

adalah pendiri, pengurus, anggota dan pihak luar boleh mengikuti kegiatan-

kegiatan tersebut. 

Program pembinaan keagamaan yang ada di komunitas musik metal 

Heavenholic lebih kepada program mingguan, bulanan dan ibadah yaumiyaħ. 

Pada program mingguan dan bulanan diadakannya kegiatan kajian rutin, materi 

yang disampaikan mengenai ilmu tauḥīd, ‘aqīdaħ, akhlak, sejarah Islam, 

mu’āmalaħ dan kematian. Sedangkan untuk metode yang biasa digunakan dalam 

kajian setiap mingguan dan bulanan adalah metode ceramah, diskusi dan tanya 

jawab. Untuk kegiatan ibadah yaumiyaħ berupa ibadah sunnaħ yang dilakukan 

setiap hari, misalnya shalat tahajud, puasa sunnah dan ibadah lainnya. 

Beberapa faktor yang menjadi penghambat diantaranya adalah kurangnya 

SDM, program mingguan yang dilaksanakan setiap hari senin tidak berjalan lagi, 

waktu yang tidak sesuai dengan anak-anak, adanya sifat malas pada anggota, 

kurangnya komunikasi antar anggota maupun pengurus, banyak yang mencela 

sesama teman penyuka musik yang belum sadar, kekhawatiran orang tua, orang 

tua serta lingkungan rumah memandang negatif dengan komunitas tersebut dan 

dipandang sebelah mata oleh masyarakat. 
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Solusi yang dilakukan diantaranya adalah dengan jalan terus, berdakwah, 

memberikan obrolan-obrolan yang positif lewat diskusi atau sharing, 

memberikan semangat serta memotivasi kepada anak-anak, mengoptimalkan 

komunikasi dengan seluruh pendiri, pengurus maupun anggotanya dan memberi 

tahu kepada orangtua serta lingkungan disekitar rumah secara bertahap dan 

menggunakan metode yang menarik agar mereka tidak berprasangka buruk atau 

berfikiran negatif lagi tentang perkumpulan yang ada di komunitas musik metal 

Heavenholic. 

Hasil program pembinaan keagamaan di komunitas musik metal 

Heavenholic perubahan pada diri sendiri, meninggalkan hal-hal yang negatif, 

mengubah musik metal ke arah yang positif, sebuah lirik lagu yang mengajarkan 

kepada kebaikan dan mengandung syiar-syiar dakwahnya, mempunyai desa 

binaan di daerah Cicalengka dengan kegiatan membina keagamaan pada anak-

anak muda yang berada di desa tersebut. Adapun evaluasi yang dilakukan oleh 

komunitas musik metal Heavenholic lebih kepada amal sholeh, seperti 

menyadarkan individu masing-masing dalam hal kebaikan. 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan yang di atas, maka peneliti mengajukan 

beberapa rekomendasi yang kiranya dapat dijadikan masukan dalam upaya 

meningkatkan kualitas pelaksanaan pembinaan keagamaan bagi komunitas musik 

metal Heavenholic Bandung. Adapun rekomendasi yang diajukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Pendiri dan Pengurus Komunitas Musik Metal Heavenholic 

a. Kegiatan pembinaan keagamaan di komunitas musik metal Heavenholic 

sebaiknya ada tambahan kegiatan baru, misalnya seperti kegiatan mengaji 

al-Qurān 

b. Dokumentasikan seperti sejarah berdirinya komunitas musik metal 

Heavenholic, visi dan misi, tujuan dan jadwal kegiatan sebaiknya 

disebarluaskan melalui website agar masyarakat luas mengetahui adanya 

perkumpulan Heavenholic di daerah Bandung 
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c. Sebaiknya tema dan judul materi yang disampaikan setiap hari Jumat 

ditentukan terlebih dahulu dan dijadwalkan siapa yang akan menjadi 

pemateri setiap minggunya 

d. Pembinaan keagamaan yang ada di komunitas musik metal Heavenholic 

sudah cukup baik, namun ada beberapa hal yang harus dimaksimalkan 

lagi, misalnya mengajak anggotanya agar berkumpul pada kegiatan kajian 

tersebut 

e. Aktifkan kembali kegiatan-kegiatan yang kurang efektif sesuai dengan 

jadwal kegiatan yang sudah ada sebelumnya 

2. Bagi Bidang Pendidikan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

kepada komunitas musik metal islami lainnya teurtama khusus untuk 

komunitas musik metal Heavenholic dan semoga memberikan inspirasi yang 

positif untuk dunia pendidikan. 

a. Bagi Civitas Akademik 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi penelitian bagi 

peneliti lainnya tentang pembinaan keagamaan bagi komunitas musik 

metal 

b. Bagi Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam 

Dapat dijadikan masukan untuk dosen dalam memberikan materi tentang 

pembinaan keagamaan 

c. Bagi Mahasiswa Ilmu Pendidikan Agama Islam 

Dapat menjadi sumber literatur bagi penelitian selanjutnya yang masih 

terkait dengan pembinaan keagamaan agar dapat lebih berkembang dan 

lebih luas  

 


