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 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian mengenai membangun citra punkajian bagi 

masyarkat melalui dakwah di Masjid Baitul Mukhlisin Duren Jaya Bekasi Timur 

menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan fakta secara 

akurat mengenai fakta-fakta selama penulis melakukan penelitian di Punkajian. 

Punkajian sudah mulai merubah citra negative anak punk yang sebagian besar 

para anggota punkajian merupakan mantan anak punk kemudian merubah 

menjadi positif terlebih lagi dalam kegiatan kajian bulanan yang dilakukan di 

Masjid Baitul Mukhlisin Duren Jaya Bekasi Timur.  

Masyarakat yang hadir dalam kajian bulanan tersebut merasa salut atas 

perubahan yang dilakukan oleh para anggota punkajian, dengan citra yang 

terbilang buruk atau negatif secara global, mereka semua bisa menunjukan 

bahwa mereka bisa melakukan apa yang seharusnya umat islam lakukan yaitu 

menyebarkan kebaikan melalui dakwah. Pada dasarnya masyarakat terkejut 

karena secara global punk hidup dijalan, badan bertato namun dalam kegiatan ini 

punkajian menjadi panitia kajian dan mengajak masyarakat umum untuk 

bergabung bersama mereka, mendengarkan kajian bulanan dari ustad.  

Selama ini anak punk yang memiliki stiga negatif dapat merubah image 

mereka dengan mempengaruhi Persepsi, kognisi, motivasi dan sikap yang akan 

menimbulkan respon prilaku, dan respon tersebut menghasilkan respon positif 

lebih banyak dibandingkan respon negative sehingga penulis dapat 

menyimpulkan bahwa citra punk yang melekat pada punkajian sudah berubah 

menjadi positif.  

5.2 Saran 

Penulis melihat dari hasil penelitian yang penulis jalankan, Punkajian hanya 

melakukan kajian bulanan saja di Masjid Baitul Mukhlisin, terlebih lagi 

masyarakat disana yang sudah dapat menerima punkajian dilingkungan mereka 

merasa senang akan kajian yang dilakukan oleh Punkajian, jika lebih baik apabila 
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punkajian melalukan kajian mingguan di Masjid Baitul Mukhlisin khususnya 

untuk warga sekita, selain untuk pendekatan dengan masyarakat punkajian juga 

dapat secara intens untuk mengajak, merubah pola fikir mereka agar dapat 

mengikuti ajaran yang sudah tertera di dalam Al-Quran dan Hadist.  
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