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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  Simpulan 

Setelah melakukan penelitian  terhadap Komunitas Punk Muslim Surabaya, 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa: 

1. Tema-tema fantasi yang ada di dalam Komunitas Punk Muslim 

Surabaya merupakan cerita yang terdapat di masa lalu dan dipercaya 

dapat mempengaruhi kehidupan saat ini hingga di masa mendatang. 

Tema fantasi yang berhasil ditemukan pada penelitian ini ada dua yaitu, 

Nabi Muhammad Adalah Idola dan Menjadi Muslim Sejati. 

2. Kohesivitas yang dimiliki oleh komunitas ini juga dipengaruhi dari 

adanya  tema-tema fantasi yang ada. Tema fantasi kelompok telah 

membuat para anggotanya memiliki kesamaan pandangan dan tujuan 

serta mempengaruhi perilaku mereka. Kohesivitas yang terbentuk juga 

didasari dari tema-tema fantasi yang sering dibahas dalam kelompok ini 

seperti bagaimana sesama anggota saling menolong satu dengan yang 

lain, saling menghargai dan tidak menilai negatif sesama anggota, 

hingga dapat saling berperan sebagai sahabat atau saudara. 
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3. Makna bersama yang ada pada kelompok merupakan hasil interaksi 

anggota PM dengan sesama anggota lain atau dengan masyarakat 

sekitar. Hal tersebut juga telah menpengaruhi PM dalam menghadapi 

dan menanggapi pandangan negatif masyarakat yang diberikan dalam 

kelompok ini. 

5.2. Saran 

5.2.1 Saran Akademis 

Penelitian ini dapat dilanjutkan pada penelitian selanjutnya, terlebih 

untuk hal-hal yang mungkin saja terlewat atau mungkin tidak dibahas secara 

mendalam khususnya dalam menganalisis tema-tema fantasi. Semoga 

penelitian ini dapat juga dilakukan pada jenis-jenis kelompok lainnya, seperti 

kelompok agama atau kelompok hobi. Semoga penelitian ini dapat lebih 

dikembangkan lagi khususnya untuk penelitian komunikasi kelompok, 

kohesivitas dan juga tema-tema fantasi. 

5.2.2 Saran Praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi Komunitas 

Punk Muslim Surabaya atau komunitas-komunitas lainnya, baik yang sejenis 

atau tidak, agar dapat mempertahankan kohesivitas yang sudah ada dan dapat 

menjadi kelompok yang lebih baik lagi serta dapat diterima oleh masyarakat. 
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