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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan  

 Setelah dilakukan penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap 

perempuan berpendidikan tinggi di Desa Tegal Sumedang, maka kesimpulan yang 

diperoleh dari hasil penelitian adalah persepsi masyarakat menganggap pendidikan 

bagi perempuan sangat penting dan masyarakat pun mendukung segala hal yang 

berkaitan dengan pendidikan, karena masyarakat percaya bahwa pendidikan 

merupakan modal untuk di masa depannya kelak. Persepsi masyarakat juga 

membantu masyarakat sendiri untuk lebih memperhatikan pendidikan bagi 

perempuan di Desa Tegal Sumedang, karena masyarakat menganggap bahwa 

pendidikan bagi perempuan kurang diperhatikan. Selain itu, peneliti juga 

merumuskan beberapa kesimpulan khusus sebagai berikut : 

1. Persepsi masyarakat terhadap perempuan berpendidikan tinggi di Desa Tegal 

Sumedang dapat dikatakan positif, karena dari sebagian besar besar 

masyarakat Desa Tegal Sumedang mendukung bahwa pendidikan tinggi bagi 

perempuan penting. 

2. Masyarakat menyadari dan peduli akan pentingnya pendidikan bagi 

perempuan di Desa Tegal Sumedang, karena masyarakat melihat dan 

mengarahkan pemikirannya  kepada masa depannya kelak. Sebagian besar 

masyarakat berpersepsi bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting 

bagi perempuan.  

3. Tindakan masyarakat dalam mendukung pendidikan yaitu dengan melakukan 

usaha dan kerja keras, termasuk para orang tua yang berusaha sekuat tenaga 

agar anaknya dapat mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi 

dengan hasil usaha dan kerja kerasnya. 
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5.2  Implikasi dan Rekomendasi 

5.2.1 Implikasi 

Berikut merupakan hasil penelitian ini yang membawa implikasi dalam 

beberapa hal : 

1. Bagi Pendidikan Sosiologi 

Diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan dan membuka pemikiran 

mahasiswa untuk memahami akan pentingnya pendidikan bagi perempuan di 

dalam masyarakat. Diharapkan juga dapat memiliki rasa tanggung jawab 

kelak menjadi penerus bangsa ini agar pendidikan bagi perempuan tetap dan 

selalu dipertihatikan, sehingga tidak ada sesuatu hal yang diakibatkan oleh 

perbedaan gender, khususnya dalam hal pendidikan, karena laki-laki dan 

perempuan dewasa ini memiliki hak yang sama. Untuk pendidikan sosiologi 

sendiri, permasalahan yang peneliti angkat dapat dijadikan acuan dalam 

materi pendidikan sosiologi yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas. 

Penelitian ini dapat dikaitkan dengan materi kesetaraan gender.  

2. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini dapat dijadikan sebuah masukan bagi pemerintah untuk dapat 

mengerti dan memahami bahwa masih ada di luar sana yang ingin lebih 

diperhatikan dalam hal pendidikan, khususnya pendidikan bagi perempuan, 

baik itu dari sarana maupun prasarana pendidikannya. 

3. Bagi Masyarakat 

Dengan adanya penelitian ini dapat membuka pemikiran serta mengajak 

masyarakat untuk lebih memperhatikan pendidikan, termasuk pendidikan bagi 

perempuan serta bekerja sama dan berusaha agar pendidikan di Desa Tegal 

Sumedang bisa lebih baik dari sebelumnya, baik itu dari segi fasilitas, sarana, 

maupun prasarana yang menujang dalam pendidikan. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dengan adanya penelitian ini yang dilakukan di Desa Tegal Sumedang 

Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung mengenai persepsi masyarakat 
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terhadap perempuan yang berpendidikan tinggi. Tentunya masih banyak fakta 

yang bisa digali dan dikaji mengenai persepsi masyarakat terhadap pendidikan 

bagi perempuan, khususnya yang bisa diteliti oleh peneliti selanjutnya. 

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggali dan mengkaji lebih dalam 

mengenai pendidikan bagi perempuan dan faktor yang menjadi penyebab 

kurang diperhatikannya pendidikan bagi perempuan di Indonesia.  

 

5.2.2 Rekomendasi 

Dibuatnya skripsi ini yaitu untuk dikembangkan dan menjadi sumber referensi 

bagi mahasiswa yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai konsep persepsi dan 

pentingnya pendidikan bagi perempuan. semoga skripsi ini dapat menjadi masukan 

bagi pemerintah terutama di Desa Tegal Sumedang untuk dapat lebih memperhatikan 

dalam hal pendidikan bagi perempuan. berikut beberapa saran yang diberikan peneliti 

: 

1. Dewasa ini, kedudukan dan hak perempuan dan laki-laki dalam hal 

pendidikan sama, jadi cobalah berpikir terbuka bahwa perempuan tidak 

hanya bisa mengerjakan pekerjaan domestik saja, tetapi perempuan akan 

mampu membantu setiap kebutuhan yang kita perlukan, baik itu dari segi 

sosial maupun ekonomi. 

2. Disarankan kepada orang tua untuk lebih memperhatikan pendidikan bagi 

anaknya, jika kendalanya masalah ekonomi, berusaha dan dukung anak 

agar mau mengenyam pendidikan dengan jalur beasiswa. 

3. Disarankan bagi pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan 

pendidikan bagi perempuan, baik itu dalam segi fasilitas, sarana, maupun 

prasarana yang mendukung pendidikan. 

4. Bagi pendidikan sosiologi, agar dapat mengkaji lebih dalam mengenai 

permasalahan mengenai pendidikan bagi perempuan di masyarakat, 

sehingga lebih peka terhadap fenomena sosial seperti masalah pendidikan 

di masyarakat. 


