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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan mengenai peran media 

sosial dalam membentuk dan menggerakkan gerakan sosial anti mengemis di 

Solo, dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:  

1. Media sosial yang digunakan oleh komunitas Ketimbang Ngemis Solo  

yaitu Instagram, LINE dan BBM. Ketiganya memiliki peran masing-

masing. Instagram berperan sebagai media komunikasi antara komunitas 

dengan khalayak dan juga sebagai media publikasi komunitas. LINE 

berperan sebagai media komunikasi dan diskusi internal antar anggota 

komunitas. Sedangkan BBM tidak lagi digunakan oleh komunitas karena 

perangkatnya merngalami kerusakan dan kegiatan komunitas di media 

sosial terfokus pada LINE dan Instagram.  

2. Dari tiga akun media sosial yang dimiliki oleh komunitas KN Solo, akun 

di Instagram adalah yang paling berpengaruh dalam membentuk dan 

menggerakkan gerakan sosial anti mengemis karena keputusan untuk 

berpartisipasi seluruh narasumber (5 pengikut akun dan 2 donatur) sangat 

dipengaruhi oleh akun @ketimbang.ngemis.soloo di Instagram. Hal ini 

juga berlaku bagi seluruh admin dan anggota komunitas KN Solo. 

Keputusan mereka untuk berpartisipasi dengan komunitas KN Solo sangat 

dipengaruhi oleh akun @ketimbang.ngemis.soloo.  

3. Jika diklasifikasikan berdasarkan tipe gerakan sosial, maka gerakan sosial 

anti mengemis yang dilakukan oleh komunitas KN Solo termasuk sebagai 

alternative movement karena gerakan ini bertujuan mengubah sebagian 

perilaku perseorangan dalam masyarakat.  

4. Faktor yang menyebabkan terjadinya gerakan sosial anti mengemis di 

media sosial antara lain adalah: 

a. Adanya fenomena sosial mengemis dalam masyarakat 

b. Lemahnya pengawasan pemerintah terhadap kebijakan anti mengemis 
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c. Munculnya kesadaran masyarakat untuk memerangi fenomena sosial 

mengemis 

d. Tingginya tingkat penggunaan internet dan media sosial dalam 

masyarakat 

e. Munculnya komunitas diluar institusi pemerintah yang melakukan 

gerakan anti mengemis yang memanfaatkan media sosial sebagai 

sarana kampanye kepada masyarakat.  

f. Komunitas tersebut berhasil membangun kepercayaan dan dukungan 

masyarakat terhadap kampanye mereka karena ada kesesuaian antara 

sasaran kampanye dan penggunaan media yang tepat. Selain itu, admin 

media sosial komunitas terorganisir dengan baik dan memiliki standar 

dalam menjalankan kegiatannya.  

 

5.2. Saran 

Setelah melakukan penelitian tentang peran media sosial dalam 

membentuk dan menggerakkan gerakan sosial anti mengemis di Solo, penulis 

dapat memberikan saran untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan agar 

penelitian dilakukan mengenai dampak dari gerakan sosial melalui media sosial.  

  

 


