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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan analisis presentase dan 

skoring, penelitian ini menghasilkan beberapa temuaan dan pembahasan dengan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1) Industri hadir ditengah-tengah masyarakat yang terbiasa hidup dibidang 

agraria tentunya akan membawa banyak perubahan baik pola pikir ataupun 

interaksi masyarakatnya. Perubahan yang paling nampak adalah 

perubahan secara fisik pada bidang ekonomi, masyarakat Desa Ciburial 

sudah mulai mencari peluang pekerjaan, memanfaatkan situasi yang sudah 

mulai ramai dengan aktivitas industri dengan mulai berdagang disekitaran 

kawasan pabrik, mendirikan kios-kios, bahkan membangun kost-kostan 

dan kontrakan yang akan disewakan untuk para karyawan pabrik 

pendatang. 

2) Pembangunan industri yang terus berkembang telah mampu memberikan 

peluang kerja dan mata pencaharian ganda bagi masyarakat desa yang 

sebelumnya tidak mengetahui tentang dunia industri. Dengan kata lain, 

dengan adanya pembangunan ini pembangunan industri pabrik mampu 

memberikan pengetahuan baru tentang dunia kerja yang tidak hanya 

terfokus pada pertanian saja dan juga membantu masyarakat agar ekonomi 

lebih baik lagi, mampu menambah penghasilan untuk kebutuhan sehari-

hari. Selain itu mulai muncul pekerjaan sampingan ini berbagai jenis 

dimulai dari memiliki usaha sendiri seperti memiliki kos-kosan, warung 

nasi atau warung bakso selain itu memiliki pekerjaan sampingan sambil 

bertani di lahan yang tersisa agar bisa memiliki padi yanga akan bisa 

diolah sehingga tidak perlu membeli beras. Ada juga yang memiliki 

pekerjaan sampingan lain seperti jika sabtu dan minggu menjadi tukang 

ojek di persimpangan desa. Selain itu, para buruh pabrikpun sebagian 

memiliki pekerjaan lebih dari satu selain sebagai buruh mereka juga 

berjualan yang sistemnya kredit seperti menjual tas, bedcover, atau 
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peralatan rumah tangga lainnya. Masyarakat Desa Ciburial merupakan 

masyarakat yang mulai berubah dengan adanya indutri, orientasinya sudah 

memikirkan bagaimana mencari peluang usaha yang bagus yang bisa 

dikembangkan dikawasan industri hal tersebut merupakan salah satu 

alasan mengapa diversifikasi mata pencaharian di Desa Ciburial mulai 

nampak. 

3) Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Ciburial berdasarkan kedelapan 

indikator yang sudah disebutkan sebelumnya, menunjukan sebagaian besar 

masyarakat Desa Ciburial termasuk kedalam tingkat kesejahteraan sedang. 

Demikian bahwa industri membawa perubahan pada beberapa indikator 

kesejahteraan di Masyarakat Desa Ciburial, itu berarti pelaksanaan UU 

No.5 tahun 1984 tersebut berjalan dengaan baik karena industri membawa 

kesejahteraan bagi masyarakatnya. 

5.2 Implikasi  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penelitian ini memberikan 

impikasi pada pembelajaran sosiologi yaitu dapat dijadikan sebagai referensi 

dalam bidang studi sosiologi. Kasus yang peneliti angkat dalam penelitian ini, 

dapat dijadikan bahan ajar dalam materi sosiologi. Kasus yang peneliti angkat 

dalam penelitian ini, dapat dijadikan bahan ajar dalam materi pembelajaran 

perubahan sosial, khususnya dalam teori modernisasi yang membahas mengenai 

bentuk-bentuk peruabahan apa saja yang terjadi didalam masyarakat. 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan selama penelitian, peneliti 

melihat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Saran ini diharapkan dapat 

menjadi masukan postif demi kebaikan bersama. Adapun saran tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1) Perkembangan industri kepedesaan sulit untuk dibendung, dengan alasan 

pembangunan industri tersebut bertujuan untuk mensejahterakan 

masyarakatnya dan membangun desanya untuk itu perlunya penyadaran 

bagi masyarakat khususnya masyarakat yang berada di kawasan industri 

agar lebih memperhatikan pendidikan bagi anak-anak mereka agar 

nantinya tidak lagi hanya menjadi buruh harian atau borongan. Pendidikan 
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sangat dibutuhkan oleh setiap orang untuk kelangsungan hidup dimasa 

yang akan datang.  

2) Masyarakat haruslah lebih memahami bagaimana bentuk suatu kebutuhan 

agar lebih bijak dalam mengelola pendapatan atau pengeluaran. Hal 

tersebut sebagai antisipasi dari perubahan perilaku masyarakat yang 

dikahawatirkan akan lebih konsumtif dan beorientasi pada kebutuhan 

ekonomi saja. 


