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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Pada akhirnya, dikemukakan beberapa kesimpulan yang diperoleh 

dari hasil penelitian yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. 

Diantaranya sebagai berikut: 

1. Bentuk konstruksi komunitas sepeda di Sidoarjo diwujudkan dalam  

IPSS (Ikatan Pecinta Sepeda Sidoarjo), yaitu suatu organisasi  

komunitas sepeda yang dibentuk dan beranggotakan sekumpulan 

orang dari berbagai macam latar belakang pendidikan, pekerjaan, 

status sosial, sosial ekonomi, dan agama, yang memiliki kesamaan 

hobi. Mereka samaa-sama gemar bersepeda dan sama-sama 

menjadikan aktivitas bersepeda sebagai ajang olahraga dan 

silaturrahmi.  

2. Bahwasanya masyarakat Sidoarjo khususnya mereka yang memiliki 

hobi bersepeda mengkonstruksi gaya hidup dan solidaritas sosial 

dalam bentuk sebuah organisasi. Kemudian mereka 

mengungkapkannya dalam bentuk komunitas, dalam wujud organisasi 

IPSS. ternyata kemudian anggota masyarakat yang lain tertarik untuk 

mengikuti organisasi ini dan bergabung dalam komunitas tersebut. 

Melalui organisasi ini mereka bisa mengekspresikan gaya hidup dan 

solidaritas diantara mereka.  
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B. Saran  

Setelah pengolahan data, analisis hingga yang terakhir saran. 

Saran ini diharapkan bisa dijadikan sebagai masukan bagi pihak-pihak 

yang memiliki kepentingan terhadap penelitian ini adapun saran yang 

disebut sebagai berikut: 

1. Saran untuk komunitas sepeda IPSS (Ikatan Pecinta Sepeda Sidoarjo). 

Agar tetap mempertahankan komunikasi yang sudah ada dijalin anatar 

anggota tetap bisa solid dan mempertahankan keciri khasan yang 

dimiliki serta dapat memajukan komunitas sepeda itu sendiri.  

2. Saran untuk peneliti selanjutnya: 

a. Penelusuran data lebih mendalam perlu dilakukan untuk 

memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat. 

b. Dalam melakukan penelitian hendaknya peneliti untuk lebih 

komunikatif terhadap subyek peneliti, hal ini dikarenakan untuk 

memudahkan peneliti mengumpulkan data yang lebih lengkap 

dan akurat. 

c. Hendaknya peneliti selanjutnya dapat meneliti, mengkaji dan 

memperdalam kembali mengenai komunitas sepeda yang lain. 

Karena peran penelitian ini masih belum memberikan hasil 

maksimal dan mendapatkan informasi yang valid dalam 

komunitas sepeda tersebut. 
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3. Saran untuk fakultas dakwah: 

a. Agar terus meningkatkan mutu pendidikan ilmu sosial ini  yang 

sedang banyak diminati dan juga sedang berkembang pesat di 

dunia. 

b. Bagi fakultas dakwah khususnya program studi sosiologi 

diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu sosial. 

c. Agar terus menambah fasilitas atau alat-alat praktek sosiologi 

yang baru, sehingga memudahkan mahasiswa untuk belajar dan 

siap terjun ke lapangan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




