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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

5.1  SIMPULAN  

1) Bentuk solidaritas sosial yang terdapat di Desa Mundakjaya itu sendiri terbagi 

beberapa bagian diantaranya: 

 Tradisi, kental dan Turun Temurun : Mapag Sri dan Ngunjung Buyut 

 Khas jarang dijumpai di desa lain : Zakat Mal dan RSBM (Rehabilitasi 

Sosial Berbasis Masyarakat),  

 Pertanian : Pelatihan SDM dalam bertani , resi gudang, pembibitan, 

simpan pinjam pupuk dan pemberasan masuk supermarket. 

 Keagamaan : Mengelola wakaf, ceramah rutin, dan perayaan hari 

besar Islam. 

 Kepemudaan :, Kegiatan sosialisasi kepemudaan. perayaan hari besar 

nasiona, Penyuluhan HIV AIDS dan Napza para pemuda, , patroli 

malam minggu dan camping ceria. 

 Pemberdayaan keluarga : bank sampah, desa siaga, Pelatihan kerajinan 

dan keterampilan, arisan, perelek, dan senam. 

 Ekonomi : warung dadakan (wirausaha) 

 Sosial : pencegahan kriminalitas, pencegahan napza pencegahan 

moral, , rehabilitasi disabilitas, Bakti sosial, pengobatan gratis, donor 

darah 

2) Beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan solidaritas sosial 

masyarakat Desa Mundakjaya ini terbagi dua diantaranya: 

Internal :  

a. Adanya kesadaran masyarakat bahwa mereka merupakan bagian dari 

Desa Mundakjaya dan mereka harus melakukan sesuatu demi 

kemajuan desanya. Kemudian. 

b. Adanya rasa tolong menolong, kekeluargaan dan rasa kebersamaan 

yang terjalin di Desa Mundakjaya.  
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c. Adanya integrasi yang tertanam di setiap masyarakat yang memang 

sudah terbentuk begitu lama. 

d. Peran struktur sosial yang berjalan dengan baik dimana struktur sosial 

yang ada menjalankan peran dan fungsinya dengan baik seperti halnya 

lembaga sosial dan organisasi sosial. 

Eksternal : 

a.  Adanya kompetisi kearah yang lebih baik dengan desa lain. 

b. Adanya pembangunan yang kurang merata dengan wilayah lain. 

c. Sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda membuat 

masyarakat Desa Mundakjaya harus melakukan sesuatu yang ekstra 

dan kompak.  

3) Usaha yang dilakukan oleh masyarakat desa dalam mempertahankan 

keberlangsungan solidaritas sosial terbagi dua yaitu: 

a. Lembaga pemerintah : Mereka melakukan pengawasan, pembinaan, 

serta menjadi bagian dari berbagai kegiatan solidaritas sosial yang ada 

sekaligus menjadi fasilitator untuk masyarakat dan organisasi sosial 

yang ada.  

b. Mayarakat : Masyarakat dan tokoh organisasi sosial melakukan upaya 

regenerasi terhadap para remaja atau para pemuda yang ada di Desa 

Mundakjaya itu sendiri dengan cara mengenalkan berbagai macam 

kegiatan sosial atau kearifan lokal yang dimiliki oleh Desa 

Mundakjaya serta memberi kepercayaan lebih kepada pemuda dalam 

setiap organisasi sosial dan lembaga sosial untuk menjadi eksekutor 

dalam berbagai kegiatan sosial yang ada. 
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5.2  IMPLIKASI 

Penelitian ini memiliki implikasi diantaranya : 

1) Bagi pembelajaran / perkembangan ilmu pengetahuan sosiologi 

Tentunya sebagai salah satu bahan pengembangan pembelajaran sosiolgi 

mengenai solidaritas sosial yang lebih luas dimana laboratorium pembelajaran 

sosiologi yang berada di masyarakat tentunya membutuhkan situasi dan 

kondisi mengenai pembentukan solidaritas sosial di masyarakat desa pada 

umumnya di zaman globalisasi ini.  

2) Bagi peneliti dan masyarakat lain 

Menjadi sebuah pelajaran bagi peneliti sendiri dan masyarakat lainnya dimana 

di zaman globalisasi sekarang ini setiap individu lebih menikmati 

kehidupannya dengan ditemani perkembangan teknologi dan lupa akan 

kewajibannya sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dengan 

hanya bertemankan teknologi tetapi manusia membutuhkan individu lain yang 

dimana melalui kegiatan sosial mempertegas indentitas sosial setiap individu 

yang merupakan bagian dari satu kesatuan yaitu masyarakat. 

3) Bagi lembaga pemerintahan 

Bagi lembaga pemerintahan terutama kuwu sebagai pemimpin desa yang 

menjadi panutan terdekat masyarakat Desa Mundakjaya melalui hasil 

penelitian ini menjadi sebuah acuan dalam mengambil kebijakan untuk 

kedepannya dalam melayani dan memajukan masyarakat Desa Mundakjaya.  

4) Bagi masyarakat Desa Mundakjaya 

Memberikan sebuah hasil dari segala usaha dan upaya yang telah 

dilakukannya selama ini untuk kelak diterapkan dan diajarkan kembali kepada 

anak dan cucunya agar terus terjalin sebuah solidaritas sosial di zaman yang 

semakin berkembangan ini. 
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5.3  REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil dan kesimpulan dari penelitian ini, selanjutnya peneliti akan 

memberikan beberapa rekomendasi, rekomendasi ini peneliti sampaikan bagi 

masyarakat Desa Mundakjaya, kemudian kepada masyarakat umum lainnya dan 

untuk peneliti selanjutnya. Rekomendasi tersebut sebagai berikut : 

1) Bagi masyarakat Desa Mundakjaya 

Dari hasil penelitian yang telah dibahas saat ini masyarakat Desa Mundakjaya 

memang masih bisa mempertahankan solidaritas sosial yang ada di desanya. 

Tetapi dengan perkembangan zaman yang terus berkembang dan maju secara 

ilmu pengetahuan dan teknologi bukan hal yang tidak mungkin jika cepat 

lambat berbagai kegiatan sosial atau kearifan lokal yang dimiliki sekarang 

akan punah jika kita tidak terus melestarikannya. Maka dari itu beberapa 

rekomendasi yang ingin disampaikan oleh peneliti diantaranya : 

a. Masyarakat harus lebih menjaga keutuhan lembaga, organisasi sosial 

beserta kegiatan sosial yang ada. 

b. Masyarakat harus lebih mengawasi perkembangan para anak-anak yang 

kelak akan menjadi penerus dari kemajuan Desa Mundakjaya ini agar 

tidak terjajah oleh teknologi. 

c. Para pemuda dan anak-anak harus lebih sering bermain melalui permainan 

tradisional karena permainan tersebut mengajarkan kebersamaan dan 

kerjasama. 

d. Masyarakat harus lebih berperan aktif dalam berbagai kegiatan sosial yang 

ada. 

2) Bagi masyarakat umum 

Dari hasil penelitian yang telah dibahas di zaman yang serba canggih 

sekarang ini masyarakat lebih disibukan dengan berbagai kegiatannya yang 

bersifat individual dengan bertemankan teknologi. maka peneliti ingin 

memberikan rekomendasi diantaranya : 

a. Masyarakat harus sadar bahwa solidaritas sosial diantara masyarakat 

sangatlah penting. 
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b. Menjadi sebuah pembelajaran bahwa ketika kita berbaur satu sama lain 

bekerja sama dengan orang lain dengan tujuan untuk kepentingan bersama 

maka rasa kekeluargaan akan muncul. 

c. Menjadi rekomendasi bagi masyarakat lainnya agar menjalankan berbagai 

macam peran dan fungsi sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini 

agar tujuan bersama dari masyarakat dapat tercapai. 

3) Bagi penelitian selanjutnya 

Dari hasil penelitian yang dibahas maka peneliti ingin memberi rekomendasi 

terhadap penelitian selanjutnya melalui beberapa penjelasana konsep secara 

garis besar diantaranya : 

a. Karena Desa Mundakjaya memiliki banyak kegiatan solidaritas sosial 

tentunya peneliti selanjutnya dapat meneliti ke khasan salah satu kegiatan 

tersebut secara lebih mendalam. 

b. Melihat keberjalanan beberpa struktur sosial yang ada di Desa Mundakjya 

sejauh ini berjalan dengan baik peneliti selanjutnya dapat meneliti 

permasalahan yang tidak nampak dipermukaan seperti proses interaksi dan 

komunikasi yang terjalin di dalam struktur tersebut. 

c. Desa Mundakjaya memiliki organisasi sosial yang berjalan dengan baik 

dan secara kuantitas banyak. Maka dari itu peneliti selanjutnya dapat 

meneliti pembentukan organisasi sosial tersebut secara spesifik. 


