BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti

yang

menfokuskan penelitian pada perubahan gaya hidup masyarakat (banyak
berdirinya pasar modern di dusun petiyin desa tekerharjo kecamatan solokuro
kabupaten lamongan).dalah sebagai berikut:
1. Bentuk perubahan gaya hidup masayarakat setelah banyak berdirinya
pasar modern adalah sebagai berikut: perubahan dalam segi penampilan,
perubahanya adalah masyarakat sekarang semakin gemar menirukan
gayanya artis, dan selalu ingin kelihatan cantik dan menarik, hal ini di
sebabkan banyaknya pasar yang menyediakan hal tersebut, dan juga bisa
dipengaruhi dari berita dari televisi yang setiap hari jadi tontonan seharihari, seakan-akan para selebritis telah dijadikan kiblat

dalam segi

penampilanya, mungkin itu di karenakan banyaknya model baju yang
menarik, dan mudah di dapat pula. Mereka menganggap bahwa
penampilan adalah suatu keharusan agar dirinya bisa terlihat sempurnya
dan bisa mewujudkan citra yang baik pula.
2. Beberapa pandangan masyarakat terhadap perubahan gaya hidup .
Masyarakat dusun Petiyin memandang perubahan ini sebagai suatu
progress yang baik dalam sebuah masyarakat, dan perubahan itu pula juga
diterima dengan baik oleh masyarakat dusun Petiyin, karena pada dasanya
tidak ada masyarakat yang

mandeg atau tidak berubah, pasti semua
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masyarakat pasti menggalami perubahan, baik itu dalam skala besar
maupun kecil.
3. Adapun dampak yang di timbulkan dari perubahan gaya hidup masyarakat
dusun petiyin.
Dalam suatu perubahan pasti ada dampak yang dibawah oleh
perubahan tersebut, baik itu berupa dampak positif maupun negatif,
adapun dampak yang dibawah oleh arus perubahan gaya hidup masyarakat
adalah kita bisa merasakan hidup yang lebih baik dari sebelumyan , dan
bisa merasakan kehidupan di era modern yang segala sesuatunya bisa di
dapat oleh manusia.
Sedangkan dampak negatif yang di bawah oleh arus perubahan
gaya hidup masyarakat adalah apabila kita tidak dapat memanfaatkan
perubahan itu dengan baik, maka yang kita dapatkan bukanlah suatu
perubahan melainkan suatu kemunduran.
B. Saran
Perubahan gaya hidup yang ada di Dusun Petiyin ini merupakan suatu
progrees yang baik akan tetapi jika perubahan tidak dibatasi atau terkontrlol
dengan baik maka secara tidak langsung masyarakat akan menyala gunakan
perubahan tersebu, sehingga perubahan tersebut bias mempengarihi nilai atau
norma-norma yang telah disepakati oleh masyarakat.
Dari pihak kelurahan Dusun Petiyin Desa Takerharjo Kec Solokuro
Kab Lamongan diharapkan adanya perhatian terhadap masyarakatnya dalam
segala bidang, maupun dalam bidang pendidikan maupun pemerintahan.
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Kepada seluruh civitas akademis khususnya Program Studi
Sosiologi Fakiultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya, sebagai
program studi yang mencetak lulusan akademis yang professional dan
mandiri, diharapkan dapat membuat program Studi Sosiologi di Fakultas
Dakwah lebih dikenal dikenal mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya
sendiri maupun kalangan masyarakat luas.

