BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai

berikut:
1)

Tingkat literasi ekonomi masyarakat rata-rata berada pada kategori sedang.
Pengalaman belajar masyarakat rata-rata berada pada kategori cukup dan
tinggi. Tingkat modernitas masyarakat rata-rata berada pada kategori sedang.

2)

Pengalaman belajar berpengaruh positif terhadap literasi ekonomi, artinya
semakin tinggi kategori pengalaman belajar yang dimiliki masyarakat maka
literasi ekonomi masyarakat akan semakin tinggi.

3)

Modernitas berpengaruh positif terhadap literasi ekonomi, artinya semakin
tinggi kategori tingkat modernitas yang dimiliki masyarakat maka literasi
ekonomi masyarakat akan semakin tinggi.

4)

Terdapat perbedaan tingkat literasi ekonomi masyarakat berdasarkan tingkat
pendidikan dan jenis pekerjaan. Artinya tingkat pendidikan tinggi (diplomastrata 2) memiliki litearsi yang lebih tinggi dibandingakn tingkat pendidikan
dasar (SD-SMA). Jenis pekerjaan guru memiliki literasi ekonomi yang lebih
tinggi dibandingkan dengan jenis pekerjaan petani, wirausaha, dan lainnya.

5.2

Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas terdapat beberapa saran

yang diajukan terkait penelitian tentang literasi ekonomi, diantaranya:
1)

Untuk meningkatkan literasi ekonomi masyarakat dibutuhkan pengalaman
belajar yang baik. Pengalaman belajar dapat diperoleh dengan proses
interaksi dan asimilasi dengan lingkungan sekitar, terutama lingkungan
keluarga dan pendidikan formal serta komunitas-komunitas pengajian dan
PKK. Pengalaman belajar juga dapat ditingkatkan melalui proses pengamatan
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terhadap orang lain yaitu dengan mengamati dan mengikuti kegiatan diskusi
tentang ekonomi.
2) Modernitas masyarakat mempengaruhi literasi ekonomi. Modernitas yang
berada pada kategori sedang dapat ditingkatkan dengan adanya kemampuan
untuk memanfaatkan media massa dan akses internet untuk kegiatan ekonomi.
Akses internet yang tersedia kurang memfasilitasi warga. Selain itu perlu pula
ditingkatkan pemanfaatan media televisi yang ada di setiap rumah. Bagi
aparatur Desa dapat melakukan program pelatihan tentang internet dan
program budaya membaca. Selain itu pula infrastruktur seperti jalan utama
pun harus diperbaiki guna memberikan akses dan mendukung kegiatan
ekonomi.
3) Untuk penelitian selanjutnya terkait literasi ekonomi disarankan untuk
memilih unit analisis yang lebih homogen dari segi pekerjaannya dan
dilakukan di daerah yang lebih kompleks masyarakatnya dan atau
membandingkan literasi ekonomi berbagai daerah di Indonesia.
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