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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4. 1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat 

disimpulkan melalui beberapa cara sesuai dengan pertanyaan penelitian dan 

temuan fakta baru di lapangan sebagai berikut : 

1. Strategi yang di gunakan oleh Komunitas Taboo dalam memperjuangkan 

pendidikan gratis di Dago Pojok atau Kelurahan Dago dapat dilihat 

melalui sudut pandang teoritis Robert Putnam, yang disini berpendapat 

jika organisasi sukarela merupakan sebuah kelompok organisasi yang 

didalamnya kita dapat belajar untuk mengembangkan sikap demokratis 

yang mengajarkan keterampilan berdemokrasi dan memberikan manfaat 

bagi masyarakat yang dimana memiliki koorelasi dengan teori yang Robert 

Putnam kemukakan dalam civil society theory. Selain itu seperti yang 

dinyatakan Soeharko (2006), bahwa gerakan sosial diawali dengan adanya 

latar belakang yang memicu terjadinya gerakan tersebut. Faktor-faktor 

yang dapat melatar belakangi terjadinya gerakan sosial bisa diawali 

dengan adanya rasa ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat terhadap 

suatu kebijakan yang dirumuskan oleh negara. Rasa ketidakpuasan dan 

kekecewaan mampu mengarahkan masyarakat untuk melakukan gerakan 

sosial juga memiliki koorelasi dengan gerakan yang dilakukan oleh 

Komunitas Taboo dikarenakan kebijakan dalam penggunaan PerPu dan 

UU Guru dan Dosen masih belum maksimal dan bila melihat dengan 
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rentetan proses terbentuknya gerakan sosial yang dilakukan oleh 

Komunitas Taboo dalam memperjuangkan pendidikan gratis di Kelurahan 

Taboo, maka kita dapat mengidentifikasinya dengan tahap-tahap gerakan 

sosial menurut Baldrige yang dikutip Soenyono  dengan 5 langkahnya 

yaitu premovement stage (tahap pra-gerakan), awakening stage (tahap 

penyadaran), movement building stage (tahap membangun gerakan), 

influence stage (tahap mempengaruhi kelompok sasaran), outcome 

(pencapaian hasil) memiliki koorelasi dengan gerakan yang di lakukan 

oleh Komunitas Taboo. 

2. Hambatan – hambatan yang di temui oleh Komunitas Taboo sangat 

beragam untuk mewujudkan sekolah ini dan merupakan hal yang tidak 

mudah. Ada saja hambatan yang bermunculan, seperti sulitnya Komunitas 

Taboo ketika berurusan dengan birokrasi untuk mengurus surat-surat yang 

diperlukan untuk mendirikan sekolah gratis dan hambatan-hambatan lain 

seperti hadirnya tanggapan negatif dari masyarakat mengenai kehadiran 

sekolah ini nantinya. Karena ketika diskusi seringkali mengangkat tema 

sejarah yang berhubungan dengan politik di Indonesia, seperti PKI dan 

lainnya. Peneliti menemukan hambatan yang dihadapi oleh Komunitas 

Taboo berasal dari luar dan dalam komunitas. Hambatan dari luar yaitu 

hambatan ketika berurusan dengan birokrasi untuk mengurus pendirian 

sekolah gratis, masuknya pengaruh kepentingan dari partai politik, agama 

dan masyarakat. Selain itu, ketika pemilihan kepala daerah akan 

dilaksanakan, maka para kandidat akan mencari sumber daya yang bisa 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI KOMUNITAS TABOO SEBAGAI GERAKAN SOSIAL  

MEMPERJUANGKAN PENDIDIKAN GRATIS DI KELURAHAN DAGO KABUPATEN BANDUNG

IMO SETYO KUSUMO



I-119 

 

digunakan untuk menghimpun kekuatan untuk tujuan kekuasaan. 

Kampung Kreatif, dengan citranya yang memberikan pendidikan gratis 

pada masyarakat menjadi salah satu sumber daya yang diperebutkan oleh 

kandidat yang maju dalam pemilihan kepala daerah untuk membangun 

membangun citranya (image bulding). Sedangkan hambatan dari dalam 

berasal dari permasalahan pendanaan dan kesibukan dari tenaga pengajar 

yang berasal dari mahasiswa dan tenaga formal yang jarang hadir untuk 

mengajar di sekolah gratis. 

3. Temuan – temuan baru yang peneliti temukan ketika berada di lapangan 

adalah ketika Komunitas Taboo melaui Kampung Kreatif dan kegiatan – 

kegiatan yang di lakukan oleh Komunitas Taboo dalam wadah Kampung 

Kreatif sempat beberapa kali mendapatkan tawaran bantuan dana dari 

Partai Politik yang ada di kisaran Dago, dengan alasan Partai ini sangat 

setuju dengan kegiatan – kegiatan yang bersentuhan langsung dengan 

masyarakat sipil, sedangkan selama berjalannya waktu dan kegiatan 

ternyata Partai Politik ini berusaha memecah dan memberikan cap jelek 

untuk Komunitas Taboo dengan menggunakan issu – issu agama, dengan 

harapan mendapatkan kembali massa di kisaran Dago, karena Partai 

Politik ini merasa bahwa keberadaan Komunitas Taboo dengan wadah 

yang di buat berupa Kampung Kreatif menyerap suara – suara dukungan 

untuk Partai Politik ini. 

4. Fakta lain yang peneliti temui dalam penelitian adalah ketika tahun 2013 

Komunitas Taboo condong ke salah satu calon Wali Kota Bandung yang 
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akan maju pada saat itu, setelah peneliti temui dalan struktur ke anggotaan 

Komunitas Taboo ternyata memang keberadaan salah satu calon Wali 

Kota Bandung ini berada dalam struktur dan  pada sebelum pemilihan 

pada Tahun 2013 Calon ini merupakan Wakil Walikota periode 

sebelumnya, dan memang Wakil Wali Kota dengan inisial AV ini juga 

memberikan support moral dan dana dalam pembentukan perpustakaan 

Kampung Kreatif yang bertujuan dimana ketika AV ini akan maju dia 

akan mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Komunitas Taboo dan 

Kampung Kreatif. 

4.2. Saran 

 Saran peneliti untuk kemajuan PKBM dan Komunitas Taboo sebaiknya 

untuk kegiatan sekolah gratis yang diadakan oleh Komunitas Taboo tidak 

dimasuki kepentingan politik sama sekali, karena pada dasarnya kegiatan sekolah 

gratis ini bergerak untuk kepentingan masyarkat kurang mampu yang memang 

menginginkan pendidikan namun terhambat dikarenakan biaya, sehingga bila 

sampai sekolah gratis ini berjalan atas dasar kepentingan individu atau 

sekelompok orang pasti akan sangat disayangkan, karena dewasa ini sudah sangat 

jarang sekali ada kegiatan pendidikan belajar mengajar formal yang benar – benar 

gratis tanpa di tarik biaya sedikitpun, dan melihat metode yang digunakan oleh 

Komunitas Taboo dalam memberikan pengajaran termasuk memiliki metode yang 

menarik dan masih jarang diterapkan dengan memberikan pengajaran kembali ke 

alam.  
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Selain itu saran peneliti untuk Komunitas Tabo agar lebih memperbaiki 

struktur kepengurusan sekolah gratis dan memfungsikan kembali individu yang 

berada di dalam struktur agar dapat berjalan dengan sempurna kegiatan belajar 

mengajar yang akan dilaksanakan. 

Untuk Pemerintahan Kota Bandung agar jauh lebih peduli terhadap 

kondisi masyarakat Kota Bandung, dengan tidak menganggap bahwa semua 

warga kota itu memiliki tingkat perekonomian yang baik, namun masih banyak 

sekali warga miskin Kota yang dimana sesungguhya merekalah yang 

membutuhkan perhatian lebih. 

Masyarakat sekitar Kelurahan Dago agar jauh lebih merespon dengan 

keberadaan Komunitas Taboo, karena masih banyak juga masayarakat Kelurahan 

Dago yang sengaja apatis dengan keberadaan komunitas ini dikarenakan memiliki 

kepentingan yang beragam dan menganggap sebelah mata keberadaan komunitas 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI KOMUNITAS TABOO SEBAGAI GERAKAN SOSIAL  

MEMPERJUANGKAN PENDIDIKAN GRATIS DI KELURAHAN DAGO KABUPATEN BANDUNG

IMO SETYO KUSUMO


