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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Bentuk Perubahan Status Sosial 

Bentuk status sosial petani tambak Desa Manyarejo Kecamatan 

Manyar Kabupaten Gresik sebelum dan pasca keberadaan industri 

adalah gaya pakaian, bangunan rumah, kepemilikan kendaraan, alat 

komunikasi, toko, luas tambak, dan gaya bicara.  

Dalam penelitian ini, status sosial yang dimaksud adalah achieved 

status karena status sosial yang mereka peroleh itu berdasarkan dari 

pengakuan orang lain atau masyarakat setempat. Dalam hal ini bisa 

dilihat dengan aset yang mereka miliki, seperti rumah mewah, toko 

dan mobil. 

Status dalam stratifikasi sosial merupakan tempat atau posisi 

seseorang dalam suatu kelompok sosial dalam masyarakat. Setiap 

masyarakat pasti mempunyai atau memiliki sesuatu yang dihargainya. 

Barang yang dihargai itu berupa uang, benda-benda yang punya sifat 

ekonomi. 

Setiap status menyediakan panduan bagaimana kita harus bertindak 

atau berperasaan. Sebagaimana halnya dengan aspek lain dalam 

struktur sosial, status menempatkan batas pada apa yang dapat atau 
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tidak dapat kita lakukan. Karena status sosial merupakan bagian yang 

hakiki dalam struktur sosial, maka status sosial ditemukan dalam 

semua kelompok manusia. 

Status cenderung merujuknya pada kondisi ekonomi dan sosial 

seseorang dalam kaitannya dengan kekayaan. Kekayaan tersebut dapat 

dilihat antara lain pada bentuk tempat tinggal, benda-benda tersier 

yang dimilikinya, cara berpakaiannya, maupun kebiasaannya dalam 

berbelanja, serta kemampuannya dalam berbagi kepada sesama. 

Dengan demikian, status cenderung memperlihatkan tingkat 

kedudukan dalam hubungannya dengan status orang lain berdasarkan 

suatu ukuran tertentu.  

Industri merupakan suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan 

mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi barang jadi yang 

memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Hasil industri 

tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa. Industri yang 

ada di Desa Manyarejo diantaranya PT. Karunia Alam Segar, PT. 

Maspion, PT. Jebe Koko. 

Sebelum industri masuk ke daerah Manyar, petani tambak belum 

mengalami perubahan status sosial karena belum memiliki banyak aset 

dan pendapatannya juga belum begitu banyak.  

Pasca keberadaan industri yang masuk di Desa Manyar, 

kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan terutama bagi para 
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petani tambak. Banyak aset yang dibeli seperti tambak, pertokoan, 

ruko, mobil, dan rumah mewah. Tak ketinggalan juga masyarakat 

sekitarnya pun bisa bekerja di sektor industri sebagai pegawai atau 

karyawan. 

2. Faktor Perubahan Status Sosial 

Faktor yang mempengaruhi perubahan status sosial petani tambak 

Desa Manyar Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik adalah keinginan 

untuk hidup lebih baik, keberadaan industri, dan kebutuhan hidup yang 

terus meningkat. 

 

B. Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diperoleh maka 

peneliti menyarankan hal sebagai berikut : 

1. Untuk petani tambak dan masyarakat sekitar 

Peneliti memberi saran agar petani tambak tetap peduli terhadap 

masyarakat sekitar dan tidak terlalu menunjukkan kehidupan 

mewahnya dengan apa yang telah dicapai sekarang karena pada 

dasarnya sombong itu tidak baik. Sedangkan bagi masyarakat agar 

tidak meniru gaya hidup mewah keluarga petani tambak pasca 

keberadaan industri, karena itu akan menambah pengeluaran 

pemasukan rumah tangga dan itu juga bisa menambah angka 
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kemiskinan. Namun masyarakat perlu menjadikan acuan supaya lebih 

giat bekerja. 

2. Untuk penelitian selanjutnya 

Untuk para peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan 

penelitian selanjutnya dengan rumusan masalah yang lebih spesifik 

yang berhubungan dengan perubahan status sosial, karena dalam 

penelitian ini penulis merasa masih adanya kekurangan mengenai 

permasalah status sosial. Oleh karena itu sangat diharapkan terhadap 

peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini lebih luas 

dan mencari data yang lebih lengkap sehingga dapat menghasilkan 

temuan penelitian perubahan status sosial lebih lengkap lagi. 

 

 

 


