
   

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

   

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dari ke tiga subjek terhadap “Gaya Hidup 

Anggota Komunitas Motor Klasik di Yogyakarta”. Ketiga subjek sama-sama 

tergabung dalam komunitas motor klasik di Yogyakarta dan memiliki kesamaan 

dalam modifikasi motor klasik. Selain melakukan ke giatan rutin dalam komunitas 

yang biasanya di laksanakan pada hari minggu kopdar dan sosial. Dalam rangka 

ini komunitas menunjukan makna komunitas motor klasik ke pada masyarakat 

yang dikenal hanya kumpul-kumpul tapi memiliki sisi peduli terhadap lingkugan 

sosial. Baksos dan gotong royong kerap dilakukan dalam komunitas klasik di 

Yogyakarta. 

Gaya hidup atau yang dikenan dengan Lifestyle adalah gambaran tingkah 

laku, pola dan cara hidup yang ditunjukkan bagaimana aktivitas seseorang, minat 

dan ketertarikan serta apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri 

sehingga gaya hidup akan dapat  membedakan statusnya dari orang lain dan 

lingkungan melalui lambang-lambang sosial yang mereka miliki sebgaimana  

psikologi komunikasi. 

Komunitas motor merupakan sekumpulan pengendara sepeda motor yang 

tergabung dalam suatu perkumpulan di tempat-tempat tertentu. Komunitas motor 

di Indonesia mulai bermunculan seiring pertumbuhan dunia global serta 

peningkatan pertumbuhan pengguna sepeda motor yang semakin meningkat, pada 



   

 

59 dekade ’90-an, disamping sebagai alat transportasi, sepeda motor sebagai 

produk gaya hidup menawarkan beberapa manfaat, yaitu (1) sebagai identitas,  

terumuskan melalui kumpulan nilai-nilai dan karakter kita di hadapan masyarakat, 

(2) sebagai media interaksi, sepeda motor merangsang komunikasi dan pergaulan, 

sehingga ia akan selalu mengajak kita untuk berinteraksi dengan anggota, 

menambah kenalan, dan membangun komunitas, (3) sebagai pelengkap 

penampilan, dan (4) sebagai produk yang mempresentasikan nilai kemewahan. 

Turing adalah agenda rutin dalam setiap minggunya   

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diberikan yaitu sebagai berikut :   

1. Bagi Subjek Peneliti    

Diharap subjek peneliti akan memahami makna dari gaya hidup dalam 

komunitas motor klasik setiap individuan dan semua kalangan.    

2. Bagi Peneliti Selanjutnya   

Bagi peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan penelitian ini di jadikan 

acuan bahan pustaka dan dan di harapkan peneliti selanjutnya meneliti tentang 

makna diri tergabung dalam komunitas    
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