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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Jadi dapat disimpulkan dari pembahasan diatas adalah mengenai 

penyesuaian suatu sistem dalam masyarakat sangatlah penting untuk lebih bisa 

menghadapi perkembangan yang terjadi antara lain: 

1. Adanya industri di desa Abar-Abir telah membawa dampak perubahan yang 

besar bagi masyarakat maupun desa Abar-Abir ini, dulu orang Abar-Abir yang 

notabe bekerja sebagai petani maupun karyawan pabrik penghasilannya 

memang cukup untuk kebutuhan sehari-hari akan tetapi setelah mengalami 

perubahan social. Adapun menegnai perubahan sosial dan budaya adalah 

dalam sistem kerja sama masyarakat, dimana sebelum masuknya indutri kerja 

sama masyarakat berdasarkan gotong royong namun setelah masuknya industri 

kerja sama masyarakat berorientasi pada materi karena sibuknya penduduk 

bekerja di pengusaha industri. 

2. Dahulu sebelum industri ini berkembang seperti saat ini kebanyakan 

masyarakat kalau dimintai sumbangan itu hanya orang-orang yang tertentu saja 

dan dari kalangan yang dermawan saja yang mau menyumbang guna untuk 

membuat desa Abar-Abir ini berkembang seperti saat ini, sekarang akibat 

industri yang hampir semua masyarakat Abar-Abir sekarang berprofesi sebagai 

buruh pabrik. Sehingga warga tidak lagi keberatan kalau dimintai sumbangan 

di karenakan kebutuhan ekonomi mereka sudah terpenuhi. 
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B. SARAN 

Suatu pergeseran  nilai yang terjadi berulang-ulang akan bisa menjadi 

suatu budaya, begitupun dengan pergeseran nilai yang ada di Desa Abar-Abir. 

Pergeseran yang sekarang dianggap sebagai sebuah pergeseran nilai yang kurang 

baik maka lambat laun akan menjadi sebuah pergeseran nilai yang wajar terjadi 

jika pergeseran nilai terebut sering terjadi oleh para anggota masyarakat. Bila hal 

semacam itu terjadi, natinya hati nurani masyarakat terhadap lingkungan dan 

merosotnya nilai-nilai yang tedapat dalam masyarakat menjadi akibatnya. 

1. Bagi masyarakat 

Masyarakat Abar-Abir harus berani bertindak tegas dalam menghadapi 

pergeseran nilai yang diangap tidak baik dalam lingkungannya. Bertindak tegas 

seperti mencegah ataupun memberi sanksi norma kepada mereka-mereka yang 

meningalkan nilai-nilai keagamaan. Hal ini bertujuan agar orang-orang yang 

mengalami pergeseran nilai-nilai keagamaan menjadi jerah dan tidak 

melakukannya lagi. 

2. Bagi pemerintahan  

Pemerintah harus lebih tanggap dalam mengontrol masyarakatnya. 

Apabila pemerintah tidak lagi perduli maka lambat laun masyarakat akan 

mengalami degradasi moral yang praktis bertolak belakang dengan yang dulu. 

Hal ini akan membahyakan bagi kelanjutan kehidupan dalam masyarakat dan 

anak keturunan masyarakat tersebut. Apabila pergeseran nilai semakin sering 

dan banyak terjadi akan membuat budaya tersebut semakin terbiasa dilakukan 

dalam masyarakat. 


