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BAB V  

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan dari temuan penelitian, terdapat beberapa simpulan dari 

penelitian ini diantaranya: 

1. Terdapat pengaruh positif dengan tingkat keeratan sangat kuat antara 

karakteristik pedagang dengan perilaku kebersihan lingkungan pedagang 

di Pasar Burung Sukahaji. Karakteristik pedagang masih tergolong kurang 

baik, dilihat dari usia pedagang yang baru memasuki dewasa awal, 

pendidikan masih cukup rendah, jarang mengikuti bimbingan atau 

penyuluhan, pendapatan cukup rendah, dan lama berdagang yang 

tergolong sangat baru mempengaruhi perilaku kebersihan lingkungan 

pedagang di Pasar Burung Sukahaji. Perilaku pembersihan dan 

pembuangan sampah di kios atau los pedagang tergolong cukup baik. 

Namun, perilaku kebersihan lainnya masih tergolong rendah, seperti 

pertemuan pedagang, pembersihan area pasar, dan pemilahan sampah.  

2. Terdapat pengaruh positif dengan tingkat keeratan sangat kuat antara 

karakteristik pedagang dengan perilaku pelestarian lingkungan pedagang 

di Pasar Burung Sukahaji. Karakteristik pedagang masih tergolong kurang 

baik, dilihat dari usia pedagang yang baru memasuki dewasa awal, 

pendidikan masih cukup rendah, jarang mengikuti bimbingan atau 

penyuluhan, pendapatan cukup rendah, dan lama berdagang yang 

tergolong sangat baru mempengaruhi perilaku pedagang dalam upaya 

pelestarian lingkungan pedagang di Pasar Burung Sukahaji. Perilaku 

pelestarian lingkungan Pasar Burung Sukahaji tergolong buruk, hal 

tersebut dapat dilihat dari sangat rendahnya perilaku pelestarian seperti 

pertemuan pedagang, penghijauan, pemeliharaan biopori, pengaliran serta 

pemanfaatan limbah. 

3. Terdapat pengaruh positif dengan tingkat keeratan sangat kuat antara 

karakteristik pedagang dengan perilaku kesehatan lingkungan pedagang di 
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Pasar Burung Sukahaji. Karakteristik pedagang masih tergolong kurang 

baik, dilihat dari usia pedagang yang baru memasuki dewasa awal, 

pendidikan masih cukup rendah, jarang mengikuti bimbingan atau 

penyuluhan, pendapatan cukup rendah, dan lama berdagang yang 

tergolong sangat baru mempengaruhi perilaku pedagang dalam upaya 

kesehatan lingkungan pedagang di Pasar Burung Sukahaji. Perilaku 

kesehatan seperti pemisahan burung atau unggas yang sakit, umumnya 

sangat baik. Namun, perilaku kesehatan lainnya masih tergolong rendah 

seperti, pertemuan pedagang, penggunaan alat pelindung diri, mencuci 

tangan, laporan kejadian penularan penyakit, pengendalian vektor, 

desinfeksi, vaksiasi, dan membakar dan mengubur burung atau unggas 

yang mati. Sehingga, penularan penyakit yang berasal dari burung atau 

unggas masih tergolong cukup tinggi. 

B. IMPLIKASI 

Berdasarkan dari temuan penelitian, terdapat beberapa implikasi dari 

penelitian ini yang dapat digunakan sebagai bahan ajar dalam materi pembelajaran 

Geografi di SMA/MA Kurikulum 2013, diantaranya: 

1. Materi pembelajaran kelas 10 

a. Pengetahuan dasar geografi 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar geografi, dengan 

tujuan peserta didik dapat memahami pengetahuan dasar geografi. 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu contoh penerapan dari 

pendekatan geografi yaitu pendekatan kelingkungan. 

b. Langkah penelitian geografi 

Peserta didik juga dapat mengamati laporan penelitian ini, sebagai 

pedoman atau panduan dalam melakukan langkah proyek penelitian 

geografi yang ada di sekitar lingkungannya. 

2. Materi pembelajaran kelas 11 

a. Pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar geografi tentang 

pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan. 

Peserta didik akan mengetahui perilaku yang tepat dan mengevaluasi 
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perilaku yang kurang tepat dalam upaya pelestarian lingkungan dengan 

pembangunan yang berkelanjutan. 

C. REKOMENDASI 

Berdasarkan dari temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi bagi 

beberapa pihak terkait dalam rangka upaya mendukung perbaikan dan 

peningkatan kondisi lingkungan Pasar Burung Sukahaji ,diantaranya: 

1. Perlu upaya kepastian hukum dan penetapan peraturan yang menjamin 

keteraturan dan keberlangsungan pasar dari pemerintah pusat, dengan 

melakukan regulasi mengenai pasar burung atau unggas secara khusus.  

2. Perlu upaya perbaikan pembangunan fisik atau perbaikan sarana 

pendukung di pasar burung atau unggas oleh pemerintah daerah atau 

pengelola pasar, seperti perbaikan saluran drainase, tempat pembuangan 

limbah, penyediaan alat kebersihan, pelestarian dan kesehatan, dan 

fasilitas lainnya. 

3. Perlu upaya sosialisasi atau penyuluhan dari dinas-dinas terkait dalam 

rangka pemberdayaan pedagang mengenai kebersihan, pelestarian dan 

kesehatan lingkungan pasar demi membangun kesadaran dan komitmen 

pedagang dalam menjaga lingkungan pasar. Cakupan kegiatan yang dapat 

dilakukan dengan cara diskusi dan pelatihan. 

4. Perlu adanya pembentukan kader penggerak, sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan peran serta dan perubahan perilaku pedagang ke arah yang 

positif. Pedagang perlu dilibatkan dalam berbagai kegiatan yang 

memerlukan kerjasama dan membangun kebersamaan antar pedagang. 

 

 


