BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Budaya merupakan suatu asset yang dimiliki oleh setiap daerah, bahkan
budaya merupakan sebuah asset Negara. Setiap daerah di Indonesia memiliki
budaya yang berbeda, budaya-budaya ini hendaknya di pelihara dan
dilestarikan oleh masyarakat karena budaya merupakan identitas Negara.
Peran masyarakat sangatlah penting dalam melestarikan budaya, namun pada
kenyataannya saat ini hanya sebagian kecil masyarakat yang peduli terhadap
budaya, hal ini disebabkan adanya budaya-budaya asing yang masuk ke
Indonesia dan sangat di gandrungi oleh pemuda-pemudi yang ada di
Indonesia. Budaya asing semakin gencar mempengaruhi generasi muda
Indonesia hal ini dikarenakan adanya internet yang mempermudah mereka
mendapatkan informasi. Gaya ala harajuku, k-pop style saat ini menjadi
sedang marak dikalangan muda Indonesia.
Komunitas blogger muncul untuk membantu mensosialisasikan budayabudaya tradisional yang hampir punah dimakan oleh kemodernan. Komunitas
blogger Plat-M melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan berbagai
kegiatan, mereka berusaha mengenalkan dan mensosialisasikan melalui
internet atau blog dan sosial media lainnya. Hal ini dilakukan untuk
menduniakan Madura, mengenalkan Madura ke masyarakat dunia.
Aktivitas-aktivitas yang dilakukan sangatlah positif seperti OTEMA, lenjelen bareng, ngompol bareng, dan mengadakan pagelaran budaya lainnya.
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Aktivitas-aktivitas ini merupakan wujud dari kepedulian sosial para anggota
komunitas blogger terhadap kebudayaan yang ada di Madura yang kemudian
pengalaman dari aktivitas yang dilakukan tersebut dibagi atau dutuliskan di
halaman blog agar dapat dibaca oleh seluruh masyarakat dunia sebagai
pengguna internet. Aktivitas yang mereka lakukan mendapat apresiasi luar
biasa dari masyarakat. Bukan hanya masyarakat saja kegiatan mereka
mendapat dukungan dari pemerintah dan budayawan yang ada di Madura, hal
ini

dikarenakan

kegiatan

dilakukan

dapat

menunjang

kesejahteraan

masyarakat Madura terutama di bangkalan sebagai awal lahirnya komunitas
tersebut.
Teori fungsionalis structural Talcott parson membantu menjelaskan peran
komunitas blogger dalam masyarakat. Karena dalam komunitas ini memiliki
fungsi dan perannya masing-masing. Melalui skema AGIL sistem yang ada
dalam komunitas ini dapat di jelaskan. Komunitas ini dapat meyesuaikan diri
dengan lingkungan eksternal dari kegiatan yang melibatkan masyarakat.
Komunitas ini juga dapat mencapai tujuannya yaitu dengan menduniakan
Madura melalui tulisan yang mereka poting melalui blog hal ini terbukti
mereka sering mendapat undangan acara-acara diluar kota. Komunitas ini juga
dapat

menghubungkan

semua

kalangan,

dan

mempertahankan komunitas ini bahkan semakin maju.

juga

mereka

dapat
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B. Saran
1. Kepada anggota komunitas agar lebih aktif lagi dalam melakukan
aktivitas-aktivitasnya sehingga dapat menyelenggarakan kegiatan yang
lebih menarik dan lebih baik lagi.
2. Kepada masyarakat komunitas blogger ini dapat menjadi contoh agar
masyarakat juga dapat lebih melestarikan budaya lokal yang ada di daerah
mereka. Bisa dengan membentuk komunitas blogger seperti yang ada di
Madura.
3. Kepada peneliti selanjutnya agar penelitian ini dapat menjadi dasar dalam
ilmu sosial, khususnya sosiologi tentang aktivitas-aktivitas sosial. Selain
itu, untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan teori yang berbeda
tentang aktivitas sosial dalam sebuah komunitas.

