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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat diperoleh simpulan sebagai 

berikut. 

1. Perubahan ekonomi masyarakat yang berpengaruh terhadap kehidupan 

masyarakat setempat adalah terbukanya mata pencaharian baru seperti 

pedagang, tukang parkir, penjaga keamanan dan penagih retribusi. Selain 

itu, perubahan ekonomi masyarakat yang berpengaruh terhadap kehidupan 

masyarakat setempat adalah pendapatan tambahan bagi masyarakat. 

2. Perubahan sosial masyarakat yang berpengaruh terhadap kehidupan 

masyarakat setempat adalah perubahan terhadap lingkungan dan 

keamanan, untuk lingkungan kondisi lingkungan setelah adanya pasar 

kaget mengarah pada pencemaran lingkungan dengan meningkatnya 

sampah-sampah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Sementara untuk 

kemanan, kondisi keamanan di pasar kaget pernah terjadi tindak kejahatan 

seperti pencurian dan pencopetan. Perubahan dalam gotong royong cukup 

berpengaruh terhadap perubahan dari hadirnya pasar kaget. Kegiatan-

kegiatan sosial seperti gotong royong dan tolong menolong. Kegiatan 

gotong royong yang telah berubah yaitu dalam hal pekerjaan rumah tangga 

seperti membangun rumah, memperbaiki jalan/air. Sementara kegiatan 

sosial tolong menolong masih dipertahankan oleh masyarakat yaitu tolong 

menolong dalam musibah/kematian serta hajatan. 

 

B. Saran 

Dari hasil penelitian dampak pasar kaget terhadap perubahan 

kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa setelah adanya pasar kaget, 

maka diajukan saran sebagai berikut : 
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1. Bagi pemerintah 

a. Aparat desa dan pihak yang terkait seharusnya membuat 

kebijakan mengenai surat keputusan peraturan desa tentang 

adanya pasar kaget sehingga pasar tersebut terorganisir dan 

terkodinir baik dari penyelenggaran maupun di dalam iuran 

retribusi sehingga mampu untuk dipertanggungjawabkan. 

b. Aparat desa maupun pihak-pihak terkait lainnya agar lebih aktif 

dan mendorong serta menggerakan  masyarakat untuk 

memajukan perekonomian desanya sendiri dengan cara 

memeberikan motivasi, inovasi kepada masyarakat untuk ikut 

berpartisipasi langsung dalam pengisian dagang dipasar kaget 

yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

c. Aparat desa sebaiknya memberikan himbauan serta 

mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dalam upaya 

menjaga lingkungan dan keamanan di wilayah desa baik 

melalui surat secara administratif kepada ketua RW serta untuk 

keamanan seniri perlu berkordinasi dengan aparat keamanan, 

seperti Llinmas, babinsa, dan babinmas.   

d. Aparat desa sebaiknya memberikan himbauan serta tauladan 

yang baik kepada masyarakat Desa Cikalong terutama dalam 

kegiatan gotong royong, kerja bakti dalam pembangunan 

jalan/air/jembatan, dan yang lainya karena dengan cara 

bekerjasama seperti itu dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan 

dan solidaritas yang tinggi antar masyarakat desa. Selain itu, 

pemerintah desa Cikalong perlu tanggap dalam menghadapi 

perubahan sosial dan ekonomi masyarakat terutama yang 

disebabkan oleh kehadiran pasar kaget.  
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2. Bagi Tokoh Masyarakat 

a. Diharapkan tokoh masyarakat membuat kebijakan-kebijakan 

untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang 

berubah pada masyarakat desa yang ditmbulkan pasar kaget. 

b. Diharapkan tokoh masyarakat mengadakan musyawarah dan 

bekerjasama dengan aparat desa untuk menanggulangi 

permasalahan keamanan, lingkungan dan kegiatan sosial dalam 

masyarakat. 

 

3. Bagi Masyarakat 

a. Masyarakat di harapkan dapat mempertimbangkan 

konsekuensi kedepannya dari kehadiran pasar kaget yang ada 

di lingkungan mereka sehingga masyarakat dapat menyaring 

setiap perubahan sosial ekonomi yang ada sehingga tidak 

terjadi dampak negatif lainnya. 

b. Masyarakat desa Cikalong seharusnya lebih menyadari 

pentingnya kegiatan-kegiatan sosial sebagai wujud 

kebersamaan dalam hidup bertetangga. Selain itu masyarakat 

desa Cikalong harus mempertahankan nilai-nilai kegiatan 

sosial dan keagamaan sebagai bentuk solidaritas dan 

kerukunan dalam lingkungan bermamsyarakat. 

 

 

   


