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BAB V
SIMPULAN, IMPLIKASI, REKOMENDASI
Pada bab ini, peneliti menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan.
Simpulan ini dibuat dalam bentuk point guna menunjukan efisiensi dan menyajikan
data yang telah diproses secara singkat. Implikasi dipaparkan guna memberikan
pengaplikasian nyata bagi bidang-bidang yang dituju, begitupun dengan
rekomendisi yang ditujukan untuk menyempurnakan persoalan dan penelitian
selanjutnya.
5.1. Kesimpulan
Dari penelitian dan analisis yang telah peneliti uraikan pada bab sebelumnya,
peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Dalam proses interaksi dan sosialisai dengan lingkungan sekitar ada tahap
imitasi terhadap apa yang dialami dengan pengelihatannya di lingkungan
perempuan berjilbab itu melakukan aktivitas bersosialnya. Lingkungan keluarga
dan teman yang menumbuhkan faktor perempuan berjilbab menjadi seorang
perokok aktif dalam proses pencarian jati diri dalam menghadapi rasa ingin tahu
yang tinggi. Hasil temuan penelitian ini menemunkan bahwa faktor yang timbul
munul dari dalam diri / internal perempuan perokok sebagai bentuk mencari tahu
jawaban dari kepenasaranan tentang rokok dan efek dari menghisap rokok
tersebut. Selanjutnya timbul faktor dari luar diri / faktor ekternal perempuan
berjilbab itu ialah lingkungan pergaulan / peer group perempuan berjilbab yang
mayoritas perokok sehingga membuat ia menjadi perokok aktif karena rasa ingin
diakui dalam kelompok tersebut.
2. Terdapat peranan penting yang dimainkan oleh peer group perempuan berjilbab
ini dengan mengenalkan, mengajak bahkan sampai mengajarkan cara menghisap
rokok pada perempuan berjilbab yang tadinya bukan perokok atau yang jarang
merokok menjadikan aktifitas merokok ini sebagai suatu kebiasaan dan juga
simbol pertemanan yang terjalin dalam kelompok teman sebaya / peer group.
Tindakan dalam peer group perempuan berjilab ini ditujukan pada perempuan
berjilbab ini sebagai bentuk solidaritas dalam kelompok, menciptakan situasi
dan kondisi dalam kelompok teman sebaya tersebut menjadi serupa dan
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membentuk identitas kelompok dengan memiliki ciri yang serupa yaitu aktiitas
merokok yang dilakukan oleh seluruh anggota kelompok.
3. Adanya perspektif dan label negatif dari masyarakat tehadap perempuan
berjilbab yang merokok membuat pandangan yang ditujukan pada perempuan
berjilbab perokok itu seakan keseluruhan pribadinya buruk. Adapun padangan
dari orang yang mengenal pribadi perempuan berjilbab perokok ini dengan baik
sehingga tidak mengeneralisir sikap buruk dan melabeli perempuan berjilbab
perokok tersebut sebagai perempuan nakal. Namun, dibalik pengertian mereka
tetap ada hal yang disayangkan pada perempuan berjilbab perokok mengingat
mereka menanggung status sebagai perempuan yang selanjutnya akan berperan
sebagai seorang ibu yang mengandung dan melahirkan. Kondisi kesehatan
membuat tindakan perempuan berjilbab perokok tersebut menjadi hal yang
disoroti. Tindakan ini tidak melalui perencanaan yang sadar oleh masyarakat
karena itu terjadi begitu saja dalam perspektif yang telah terkonstruk dalam
pandangan negatif terhadap perempuan berjilbab perokok.
1.2 Implikasi
Dalam penelitian terdapat tujuan dan manfaat yang jelas sehingga penelitian
yang dilakukan tidak percuma. Implikasi pada penelitian ini berhubungan dengan
beberapa pihak yaitu, pendidikan sosiologi, perempuan berjilbab perokok, dan
Kementrian Kesehatan.
1.

Bagi Program Studi Pendidikan Sosiologi
Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pengetahuan untuk dianalisis dan

ditindaklanjuti dengan menggunakan teori sosiologi yaitu tindakan sosial
2.

Bagi Perempuan Perempuan Berjilbab Perokok
Penelitian ini menggambarkan keadaan yang terjadi pada seorang perempuan

berjilbab perokok sebagai suatu kajian mengenai peran peer group terhadap
perilaku merokok upaya untuk menujukan eksistensi diri dalam identitas sebuah
kelompok teman sebaya / peer group.
3.

Bagi Kementrian Kesehatan
Penelitian ini ditujukan untuk memberikan informasi tentang tingginya

konsumen perokok perempuan dan semakin meningkat setiap tahunnya. Untuk itu
melalui penelitian penelitan ini diharapkan adanya ketentuan dan syarat yang di
keluarkan oleh Kementrian Kesehatan dalam penjualan bebas produk rokok
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ataupun syarat dan ketentuan khusus bagi pengkonsumsi rokok bagi kaum
perempuan.
1.3 Rekomendasi
1.

Bagi Program Studi Pendidikan Sosiologi
Dapat menjadi pembelajran dalam kegiatan perkuliahan untuk menambah

kajian keilmuan bagi Program Studi Pendidikan Sosiologi yang berkaitan konsep
Tindakan Sosial dan yang dituangkan dalam penelitian peran peer group
perempuan berjilbab terhadap perilaku merokok.
2.

Bagi Masyarakat Umum
Dapat memberikan antisipasi, sikap tidak acuh terhadap lingkungan dewasa ini

yang semakin individual dan tidak memperdulikan sesama mengenai perilaku
merokok perempuan berjilbab, yang dipengaruhi peer group-nya dengan dampak
pada kesehatan lingkungan umumnya dan untuk kesehatan serta kelangsungan
hidup kaum perempuan khususnya. Bagi masyarakat yang berperan sebagai orang
tua dapat lebih memberikan pengarahan dan pengertian tentang bahaya rokok pagi
anak perempuannya.
3.

Bagi Orang Tua
Menyadarkan para orang tua yang berperan akti terhadap pembentukan

karakter anak dan pemahaman terhadap sesuatu yang dianggap baik buruk, benar
salah dan pantas atau tidak pantas dilakukan. Membukakan pemikiran terhadap
orang tua agar membuat strategi pembinaan terhadap anaknya khususnya anak
perempuan agar terarahkan dan terkontrol setiap tahap perkembangannya.
4.

Bagi Kementrian Kesehatan
Dapat menjadi tolak ukur dalam pembuatan kebijakan Pemertintah mengenai

ketentuan dan syarat yang di keluarkan oleh Kementrian Kesehatan, membuat
kebijakan yang relevan dalam penjualan bebas rokok ataupun syarat dan ketentuan
khusus bagi pengkonsumsi rokok bagi kaum perempuan.
5.

Bagi Peneliti Selanjutnya
Dalam penelitian ini masih digambarkan secara luas mengenai perempuan

berjilbab perokok dengan peran peer group-nya yang ada di lingkungan
masyarakat. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti bisa menggali lebih
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serta menspesifikasikan atau memfokuskan indikator dari peran peer group
perempuan berjilbab perokok.
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