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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Setelah melakukan penelitian untuk bisa mendapatkan data yang kemudian 

diolah dan dianalisis mengenai pengaruh pendapatan terhadap perilaku konsumtif 

pekerja perempuan PT. Muara Tunggal Kec. Cibadak Kabupaten Sukabumi, maka 

diperoleh kesimpulan bahwa 

1. Peningkatan pendapatan yang dihasilkan oleh pekerja perempuan 

selama bekerja di PT. Muara Tunggal membuat mereka dapat 

memenuhi kepuasannya untuk menjalani kelangsungan hidup sehari-

hari. Masyarakat merasakan manfaat dari adanya PT. Muara Tunggal 

dikarenakan PT. Muara Tunggal membuka lowongan pekerjaan bagi 

masyarakat sekitar. 

2. Pekerja perempuan PT. Muara Tunggal mengalami peningkatan dalam 

pengeluaran mereka untuk kepuasan mereka sendiri. Para pekerja 

perempuan lebih sering terlihat modis dan fashionable dengan cara 

berpakaian yang mewah dan sering terlihat menggunakan gadget yang 

mereka gunakan.  

3. Sejalan dengan rumusan masalah yang ada dan setelah melakukan 

analisis data, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan dari pendapatan terhadap perilaku konsumtif pekerja 

perempuan PT. Muara Tunggal di Kecamatan Cibadak Kabupaten 

Sukabumi. 

5.2   Implikasi Penelitian Terhadap Program Pendidikan Sosiologi 

Hasil dari penelitian ini mempunyai implikasi terhadap program 

pendidikan sosiologi yaitu dapat memberikan sumbangan pada materi mata kuliah 

perubahan sosial budaya di mana penelitian ini bisa menjadi referensi ketika 

kegiatan pembelajaran, karena di dalam penelitian ini mengungkapkan perubahan 

sosial yang terjadi pada pekerja perempuan PT. Muara Tunggal di Kecamatan 
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Cibadak Kabupaten Sukabumi terutama dalam perilaku konsumtif mereka. 

Permasalahan tersebut bisa dijadikan contoh yang bisa dikaji pada saat proses 

pembelajaran. 

5.3   Saran 

Sesuai dengan kesimpulan yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis 

memberikan saran kepada beberapa pihak, di antaranya: 

1. PT. Muara Tunggal 

Kepada pihak PT. Muara Tunggal yang telah memberikan 

lowongan kerja dan meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja perempuan 

akan tetapi banyak dari pekerja perempuan PT. Muara Tunggal yang 

menghabiskan pendapatan yang dihasilkan kepada sesuatu yang kurang 

begitu diperlukan sehingga memiliki perilaku konsumtif. Diharapkan 

pihak PT. Muara Tunggal dapat membantu untuk menyelenggarakan 

pengabdian kepada masyarakat dan mengadakan workshop mengenai 

pemberdayaan perempuan, dan lebih mendorong untuk mengubah pola 

pikir pekerja perempuan untuk menghasilkan sesuatu yang  dapat 

menambah kesejahteraan hidup mereka. 

2. Program Studi Pendidikan Sosiologi 

Kepada Program Studi Pendidikan Sosiologi, dengan keberadaan 

skripsi ini tentunya akan menambah khazanah dalam ilmu sosiologi 

terutama pengembangan media pembelajaran dan model-model 

pembelajaran mengenai materi perubahan sosial yang terjadi di 

masyarakat.  

3. Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini jauh dari kata sempurna. Kepada peneliti yang akan 

meneliti dengan permasalahan yang sama diharapkan dapat meneliti lebih 

dalam lagi mengenai faktor-faktor lain yang menyebabkan pekerja 

perempuan memiliki perilaku konsumtif dan masalah lain yang belum 

terungkap dalam penelitian karena penelitian ini mengungkapkan bahwa 

fashion sebagai salah satu dari faktor-faktor lainnya. 


