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BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa:
1. Proses terjadinya industrialisasi dan perubahan peran laki-laki
Industrialisasi merupakan suatu proses perubahan sosial ekonomi yang
mengubah sistem pencaharian masyarakat agraris (pertanian) menjadi
masyarakat industri. Industrialisasi di desa Bambang Kecamatan Turi
Kabupaten perubahan sosial di desa Bambang didefinisikan sebagai
pergantian (perubahan) yang signifikan mengenai struktur sosial dalam
kurun waktu tertentu. Perubahan dalam struktur ini mengandung beberapa
tipe perubahan struktur sosial, yaitu

a. Pertama perubahan dalam personal yang berhubungan dengan
perubahan-perubahan peran laki-laki (suami) dalam individu baru
dalam sejarah kehidupan manusia yang dengan keberadaan struktur.
b.

Kedua,

perubahan

dalam

cara

bagian-bagian

struktur

sosial

berhubungan.
c. Ketiga, perubahan dalam fungsi struktur berkaitan dengan apa yang
dilakukan

masyarakat

dan

bagaimana

masyarakat

melakukannya.
d. Keempat, perubahan dalam hubungan struktur yang berbeda.

tersebut
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e. Kelima, kemunculan struktur baru yang merupakan peristiwa
munculnya struktur baru untuk menggantikan struktur sebelumnya.
2. Perubahan peran laki-laki pasca berdirinya industrialisasi di desa Bambang
kecamatan turi kabupaten Lamongan yaitu;
a. Laki-laki lebih sering mengurusi urusan rumah di banding dengan pra
berdirinya industrialisai.
b. Laki-laki tidak lagi menjadi tulang punggung keluarga karena laki-laki
tidak berpenghasilan tetap sedangkan wanita berpenghasilan tetap.
c. Turunnya martabat laki-laki sebagai kepala rumah tangga.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian di Desa Bambang Kecamatan
Turi

Kabupaten

Lamongan,

maka

demi

terselenggaranya

hidup

bermartabat penulis memberikan beberapa saran diantaranya;

1. Tidak dapat dipungkiri di zaman yang serba modern ini mencari
pekerjaan bukanlah hal yang mudah begitu juga bagi para bapak-bapak
khususnya di desa Bambang lebih tingkatkanlah etos kerja anda
supaya tidak hanya istri anda yang memegang peranan di bidang
ekonomi keluarga anda.
2. Dengan berdirinya industrialisasi rokok di lingkungan desa anda maka
manfaatkanlah dengan sebaik mungkin untuk kelang sungan hidup
anda entah itu dengan berjualan, mengojek dll.
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3. Industrialisasi pada era modern ini memang sangatlah menjanjikan
namun jangan lupa cirri khas dari desa anda adalah pada sektor
pertanian jadi jangan sampek mematikan sektor pertanian yang sudah
lama ada.

