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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan data, peneliti memperoleh beberapa 

kesimpulan dari penelitian mengenai “Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi 

Masyarakat Suburban Dan Rural Sebelum Dan Pada Masa Pandemi Covid-19 

Di Kabupaten Kuningan” sebagai berikut: 

1. Kondisi sosial ekonomi di wilayah suburban dan rural dari segi 

pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya menunjukan bahwa ada 

perbedaan kondisi sosial ekonomi antara sebelum dan pada masa 

pandemic. Di wilayah suburban indikator yang paling signifikan 

perubahannya adalah interaksi sosial serta pendidikan. Dan di wilayah 

rural indikator yang paling signifikan perubahannya adalah mobilitas 

dan interaksi sosial serta kelembagaan desa. 

2. Terdapat perbedaan kondisi sosial ekonomi sebelum dan selama 

pandemic dilihat dari hasil Analisis uji beda kondisi sosial ekonomi 

sebelum dan pada masa pandemic masyarakat di kabupaten kuningan 

menggunakan Paired Sample t-Test di ketiga wilayah menunjukan 

bahwa di kawasan suburban dan rural diperoleh nilai signifikansi 0,000 

yang artinya dibawah taraf signifikansi penelitian yang telah 

ditentukan yaitu 0,05. Hal ini bermakna bahwa terdapat perbedaan 

yang signifikan terhadap kondisi sosial ekonomi sebelum dan pada 

masa pandemic covid-19 di wilayah suburban dan rural di Kabupaten 

Kuningan. Dan wilayah dengan tingkat perubahan paling tinggi ialah 

wilayah suburban dan terakhir wilayah rural.  

3. Upaya yang dilakukan masyarakat dalam menghadapi pandemic 

adalah dengan mengadakan penyuluhan khusus tentang covid-19 

melalui media sosial, sosialisasi, dll. Kemudian ada juga penyesuaian 

yang dilakukan masyarakat dalam melakukan pekerjaan seperti Work 

From Home, Menerapkan protokol kesehatan. Lalu menerapkan 

gerakan 5M, dan membentuk gugus tugas di lingkungan sekitar, lalu 
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adanya kegiatan gotong royong dalam memberikan bantuan untuk 

keluarga yang terdampak pandemic berupa bantuan sembako, dll. Dan 

juga ada tindakan petugas dalam upaya mencegah kerumunan di 

lingkungan sekitar. 

5.2 Implikasi 

Pada penelitian berjudul “Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat 

Suburban Dan Rural Sebelum Dan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di 

Kabupaten Kuningan”  ini tentu memiliki implikasi terhadap beberapa bidang 

kehidupan, khususnya dalam bidang pendidikan di mata pelajaran Geografi 

tingkat SMA/MAN. Penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran untuk 

menganalisis fenomena geografi, khususnya pada mata pelajaran Geografi 

tentang materi konsep wilayah dan tata ruang, interaksi desa dan kota. 

5.3 Rekomendasi 

1. Bagi pemerintah, dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan 

masukan bagi pemerintah untuk menangani permasalahan dalam aspek 

sosial ekonomi yang terjadi akibat covid-19 khususnya di Kabupaten 

Kuningan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi salah satu 

referensi penelitian selanjutnya yang lebih inovatif. 

 

  


