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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDSI 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan dari temuan, hasil dan analisis penelitian yang telah 

dipaparkan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan 

berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan. 

5.1.1 Simpulan Umum 

Pembahasan mengenai adaptasi sosial PKL pasca penggusuran ke 

wilayah relokasi di pasar baru Cicalengka, secara umum dapat disimpulkan 

bahwa pasca penggusuran PKL ke lokasi baru adanya interaksi yang baik 

antara pengelola pasar dengan pedagang, antara pedagang dengan pedagang, 

dan antara pedagang dengan pengunjung (pembeli/ konsumen). Dalam 

adaptasi sosial terdapat kontak dan komunikasi sebagai syarat terjadinya 

interaksi sosial. Sehingga setelah dilakukannya relokasi, para PKL sedikit 

demi sedikit mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, baik 

berupa fisik maupun non fisik. Walaupun selama terjadinya relokasi terdapat 

penolakan, namun pemerintah mampu selalu berupaya agar fasilitas umum 

tidak digunakan oleh PKL untuk berjualan. Sehingga, dengan adanya 

pembangunan pasar baru Cicalengka dapat memberikan peluang kepada para 

PKL untuk bisa berjualan di tempat yang telah ditentukan dan sesuai 

fungsinya. 

5.1.2 Simpulan Khusus 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka, terdapat suatu 

simpulan khusus sebagai berikut. 

1. Kondisi PKL di tempat relokasi terlihat berdasarkan kondisi fisiknya. 

Kondisi fisik tersebut berkenaan dengan keberadaan layak tidaknya sarana 

dan prasarana di pasar lama dan di pasar baru Cicalengka. Hal ini 

menjadikan sarana dan prasarana sangat penting bagi PKL dalam 

menjalankan aktivitas ekonominya. 
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2. Suatu perubahan dapat diterima atau tidak oleh masyarakat. Hal ini terlihat 

dengan adanya respon positif dan negatif yang diberikan oleh para PKL 

terhadap dilakukannya relokasi PKL ke pasar baru Cicalengka. Walaupun 

demikian, proses penolakan tersebut lambat laun akan berujung pada 

penerimaan seiring dilakukannya penyusaian diri para PKL dengan tempat 

barunya. 

3. Terdapat tiga faktor penyebab PKL yang tidak mau pindah dan mau 

pindah ke tempat relokasi, yaitu faktor yang berasal dari pihak pemerintah 

setempat untuk bekerjasama dengan pihak pengelola pasar dalam 

merelokasi PKL, serta dari para pengunjung (pembeli/ konsumen), dan 

dari pedagang (PKL) itu sendiri. Sehingga, dapat tercapai harapan untuk 

kedepan, aktivitas pasar dapat kembali normal seperti dulu, jadi saling 

menguntungkan satu sama lain. 

4. Pasca relokasi terdapat interaksi yang terjadi antar pedagang, antara 

pedagang dengan pengunjung (pembeli), dan antara pedagang dengan 

pengelola pasar. Interaksi ini berawal dari adanya penyesuaian diri yang 

dilakukan oleh pihak-pihak tersebut. Penyesuaian diri ini pun tidak hanya 

pada pihak-pihak diatas, melainkan terhadap kondisi lingkungan di pasar 

baru Cicalengka. 

 

5.2 Implikasi Pendidikan 

Implikasi penelitian ini terhadap bidang pendidikan sosiologi adalah 

sebagai bahan penyampaian materi mata pelajaran sosiologi yang berkaitan 

dengan permasalahan sosial dalam bidang pendidikan serta fenomena sosiologi 

yang berkaitan dengan fungsi adaptasi dalam perubahan sosial. Materi adaptasi 

sosial (interaksi antar individu, antar kelompok dan antara individu dengan 

kelompok) terdapat dalam sosiologi kelas XI sementara materi tentang 

perubahan sosial terdapat dalam sosiologi kelas XII. 
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Proses pembelajaran dikelas harus bisa menarik perhatian siswa 

supaya lebih fokus terhadap materi yang disampaikan dan juga tujuan dari 

pembelajarannya bisa tercapai dari berbagai aspek baik kognitif, afektif, 

maupun psikomotorik. Upaya yang harus dilakukan oleh guru sebagai pendidik 

yang paling utama adalah mengarahkan siswa agar dapat menjadi pribadi yang 

lebih baik secara emosional, sosial maupun spitual. 

Berkaitan dengan topik penelitian ini yaitu mengenai fungsi adaptasi 

sosial untuk menuju sebuah perubahan sosial, sosiologi berusaha menggali 

lebih dalam kajian tentang permasalahan dalam bidang sosial-ekonomi, serta 

memaparkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan dan menjadi pisau analisis 

dalam memahami fungsi adaptasi dalam perubaha sosial. 

5.3  Rekomendasi 

Berdasarkan penemuan dan pembahasan hasil penelitian, maka 

peneliti memberikan rekomendasi kepada beberapa pihak. Beberapa 

rekomendasi dari peneliti yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa dan Mahasiwa 

Baik siswa maupun mahasiswa perlu pengetahuan lebih terhadap 

pendidikannya, mereka harus lebih menyadari akan pentingnya ilmu sosial 

di masa yang akan datang. Perhatian tersebut bisa diwujudkan melalui 

tanggapan dari berbagai sudut pangdang dan mengetahui bagaimana cara 

menyikapi fenomena sosial yang ada, khususnya sebagai mahasiswa 

pendidikan sosiologi untuk menambah wawasan keilmuan. Agar lebih peka 

terhadap fenomena sosial yang terjadi di sekitar fokus penelitian yang 

merupakan daerah asal dari peneliti sendiri. Sebagai bentuk kontribusi untuk 

membantu masyarakat dan pemerintah daerah, terutama yang terait dengan 

pembangunan ekonomi. 

2. Bagi Guru/Pendidik 

Guru di SMA Sederajat, khususnya Guru Sosiologi dapat menjadikan bahan 

ajar dalam pembelajaran sosiologi di sekolah pada materi tentang 

permasalahan sosial yang pernah terjadi sebelumnya serta isu-isu sosial 

terkini dan pada materi adaptasi sosial (interaksi antar individu, antar 
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kelompok dan antara individu dengan kelompok) dan materi tentang 

perubahan sosial. 

3. Bagi Pedagang (PKL) 

Pedagang Kaki Lima yang berada di pasar serta para pedagang yang 

menempati fasilitas umum hendaknya bijaksana terhadap kebijakan 

pemerintah sebagai salah satu perbaikan diri dan kelompoknya melalui 

perekonomian. Jangan terlalu cepat-cepat ingin mencari keuntungan, 

pergunakanlah kesempatan dan peluang yang diberikan dengan baik ada 

dapat bermanfaat bagi pedagang dan para pelaku ekonomi di Pasar Baru 

Cicalengka dalam menyikapi kebijakan relokasi Pasar Baru Cicalengka. 

Serta, memberikan gambaran dalam rangka mengembangkan kegiatan 

perekonomiannya. 

4. Bagi Masyarakat 

Masyarakat direkomendasikan untuk menjalankan peranannya sebagai 

kontrol sosial terhadap perilaku yang melanggar aturan, supaya tidak 

terjerumus pada hal-hal yang negatif yang bisa merusak citra lingkungan 

masyarakatnya sendiri terutama dalam kebijakan pembangunan daerah, 

diharapkan dengan adanya pembangunan pasar baru dapat bermanfaat 

khususnya bagi masyarakat di Kecamatan Cicalengka juga sekitarnya dan 

Kabupaten Bandung pada umumnya. Sebagai upaya untuk mengembangkan 

perekonomian daerah dan supaya masyarakat mampu memberikan 

kontribusi nyata dalam proses mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

5. Bagi Aparat Desa 

Pihak desa dapat bekerjasama secara aktif dengan masyarakat terutama 

dengan lembaga pengelola terkait dalam mencegah atau mengatasi 

permasalahan ekonomi yang ada di daerahnya. Selain itu pihak desa juga 

perlu secepatnya memperbaiki sarana infra struktur jalan menuju lokasi 

pasar supaya mempermudah akses warga masyarakat untuk memenuhi 

segala kebutuhan yang diperlukan. Kemudian kontrol dari aparat desa juga 

perlu diperhatikan terhadap sikap dan prilaku PKL serta oknum pedagang 

yang melanggar aturan yang ada di Desa Cicalengka tersebut. 


