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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang berusaha 

menggambarkan situasi secara factual. Data yang dikumpulkan semata-

mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencaripenjelasan, 

menguji hipotesis,membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi. 

Adapun data yang dihasilkan dapat dilihat lebih rinci pada lampiran yang 

telah disediakan peneliti. Namun di samping itu secara umum diperolah fakta 

bahwa dimensi nilai presentase dimensi nilai tertinggi terdapat pada dimensi self 

transendence, dan domain nilai tertinggi terdapat pada nilai security. Hal ini 

menunjukkan bahwa para wanita pengusaha kecil di Ungaran tetap 

mengedepankan nilai-nilai kebersamaan/kolektivism  sesuai dengan falsafah 

nilai-nilai budaya (Jawa) yang berkembang di lingkungan setempat. 

 

B. Saran 

1. Bagi Pemerintah 

Kiranya pemerintah bisa memberikan ruang bagi para 

pengusaha-pengusaha mikro sehingga mereka bisa selalu eksis dalam 

perannya di bidang ekonomi. Selain itu hendaknya pemerintah membuat 

suatu program pelatihan kewirausahaan atau pelatihan untuk 
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membangun jiwa kewirausahaan dengan sasaran para wanita ibu rumah 

tangga. Dengan demikian orientasi nilai achievement atau dimensi self 

enhancement akan meningkat pada diri individu, maka kualitas peran 

individu dalam pencapaian cita-cita akan terwujud. 

 

2. Bagi Peneliti 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, maka peneliti 

memberikan saran untuk penelitian-penelitian deskriptif selanjutnya 

hendaknya bisa lebih faktual lagi dalam memberikan portret hasil 

penelitian. Selain itu juga perlu diperhatikan tentang penggunaan alat 

ukur. Hendaknya bahasa yang digunakan juga sesuai dengan 

karakteristik subyek penelitian sehingga dalam proses pengambilan data 

tidak menemui kesulitan. 

 

3. Bagi Para Wanita Pengusaha di Ungaran 

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai orientasi 

nilainya dalam hal berbisnis dan berdagang. Di samping itu dengan 

dominasi nilai self transendence maka dapat memberikan referensi 

strategi bahwa bagi mereka para wanita pengusaha kecil di Ungaran 

dalam berbisnis tidak perlu adanya kompetisi yang ekstrem karena 

dengan adanya hidup dalam kebersamaan dan toleransi akan bermanfaat 

bagi usaha yang dirintisnya. 
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