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BAB 6 

PENUTUP 

  

6.01. Kesimpulan 

Bedasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang „Motivasi 

Perempuan Dewasa Awal Mengikuti Komunitas Sepeda Motor di Semarang‟ 

dapat disimpulkan bahwa ada faktor internal dan faktor eksternal yang 

memperngaruhi munculnya motivasi pada masing-masing subjek. Faktor 

internal yang mempengaruhi adalah adanya hasrat dan keinginan berhasil, 

dorongan & kebutuhan, tingkat usaha, dan penilaian individu mengenai 

komunitas sepeda motor. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi 

adalah lingkungan yang kondusif, penilaian negatif masyarakat terhadap 

perempuan yang mengikuti komunitas sepeda motor dan kondisi orangtua. 

Motivasi pada masing-masing subjek muncul melalui proses kognisi 

yaitu Attention, Coding, dan Retrieval. Attention terwujud ketika ketiga subjek 

mendapat informasi yang membuat mereka tertarik dengan komunitas 

sepeda motor. Sedangkan Coding terwujud dalam ingatan, dimana para 

subjek menyimpan informasi yang diterimanya di dalam ingatan mereka. 

Selanjutnya yaitu Retrieval terwujud ketika para subjek mengeluarkan 

informasi di dalam ingatan mereka ke dalam bentuk motivasi untuk mengikuti 

komunitas sepeda motor. 

Proses kognisi tersebut pada akhirnya melahirkan motivasi yang 

muncul pada masing-masing subjek dalam mengikuti komunitas sepeda 

motor. Diantaranya adalah Exsistence, Relatedness dan Growth. Exsistence 

dalam masing-masing subjek terwujud dalam rasa aman, terlindungi dan 
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dihargai. Relatedness terwujud dalam mendapatkan banyak teman, 

mempunyai hubungan yang lebih hangat dari seorang teman dan mengerti 

arti pertemanan yang sesungguhnya. Sedangkan Growth terwujud dalam hal 

para perempuan anggota komunitas sepeda motor dapat membantu orang 

lain khususnya perempuan dalam hal memperbaiki sepeda motor, dimana 

masing-masing merasa perempuan pada umumnya tidak mengerti masalah 

otomotif, sedangkan mereka mengerti cara memperbaiki dan perawatan 

sepeda motor karena mengikuti komunitas sepeda motor tersebut dan juga 

keinginan untuk mengembangkan potensi diri yang dimiliki. 

6.01. Saran 

1. Bagi para perempuan anggota komunitas sepeda motor 

a. Motivasi Internal 

1. Bagi para perempuan anggota komunitas sepeda motor agar 

tetap menjaga norma yang berlaku di dalam masyarakat 

seperti tidak melupakan pekerjaan rumah, merawat suami 

(bagi yang sudah menikah), merawat orangtua, tidak 

terjerumus ke hal-hal yang dilakukan laki-laki seperti merokok 

dan mengendarai sepeda motor dengan baik dan benar. 

2. Bagi perempuan anggota komunitas sepeda motor agar tetap 

menjaga diri supaya tidak terjerumus kedalam hal-hal negatif 

karena lingkungan pergaulan yang luas. 

b. Motivasi Eksternal 

1) Bagi para perempuan anggota komunitas sepeda motor agar 

tetap menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar 

tempat tinggal, agar masyarakat mengetahui bahwa 
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perempuan anggota komunitas sepeda motor tidak seburuk 

penilaian mereka dan memberi pengertian secara perlahan 

kepada masyarakat sekitar tempat tinggal karena suara bising 

yang ditimbulkan dari suara knalpot sepeda motor jenis Rx 

King sangat nyaring. 

2) Bagi para perempuan anggota komunitas sepeda motor 

hendaklah memanfaatkan lingkungan komunitas sepeda motor 

tersebut untuk mencari ilmu sebanyak mungkin dan 

mengembangkan potensi yang dimiliki. 

2. Bagi masyarakat disekitar lingkungan sosial perempuan yang 

mengikuti komunitas sepeda motor 

a. Bagi masyarakat yang berada di lingkungan sosial perempuan 

yang mengikuti komunitas sepeda motor hendaknya tidak 

langsung menilai sepihak kepada perempuan yang mengikuti 

komunitas sepeda motor. Akan lebih baik apabila masyarakat 

mendekati secara personal kepada perempuan anggota 

komunitas sepeda motor agar lebih mengetahui yang sebenarnya. 

Dengan begitu masyarakat tidak akan menilai negatif kepada 

perempuan anggota komunitas sepeda motor, dan hubungan 

sosial diantara keduanya akan terjalin dengan harmonis. 

b. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar subjek sekiranya memberi 

rasa maklum terhadap kebisingan yang ditimbulkan dari suara 

knalpot sepeda motor Rx King karena memang sepeda motor 

jenis 2 tak suara knalpotnya sangat nyaring dan berisik.  
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3. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang motivasi 

perempuan mengikuti komunitas sepeda motor dapat mencari dan 

mendalami teori agar dapat memperluas referensi data.  

b. Peneliti selanjutnya dapat mencari subjek yang berada di sekitar 

peneliti untuk mempermudah proses pengambilan data. Peneliti 

mengalami sedikit kesulitan karena salah satu subjek berada di 

kota lain dengan jarak tempuh yang cukup jauh dan wawancara 

menjadi sedikit terburu-buru karena menyesuiakan waktu peneliti 

dan subjek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


