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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai sikap penduduk terhadap pembukaan jalan 

Sorowako – Bahodopi oleh PT. INCO di Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut: 

1. Sebagian besar penduduk kabupaten Luwu Timur memiliki sikap yang negatif 

yaitu sebesar 53,4 % dan sebesar 46,6 % penduduk memiliki sikap terhadap 

pembukaan jalan Sorowako – Bahodopi oleh PT. INCO. 

2. Penduduk yang menunjukkan sikap negatif memiliki aspek afektif negatif 

sebesar 77,5 %, aspek konatif negatif sebesar 72,2 %, dan aspek kognitif 

negatif sebesar 71,8 %.   

3. Penduduk yang menunjukkan sikap positif memiliki aspek afektif positif 

sebesar 67,25 %, aspek kognitif positif sebesar 66 %, aspek konatif positif 

sebesar 64,4 %. 

4. Penduduk Kabupaten Luwu Timur yang memiliki sikap negatif terhadap 

pembukaan jalan Sorowako – Bahodopi sebagian besar memiliki ketiga aspek 

sikap yaitu kognitif, afektif, dan konatif yang negatif juga.  Begitupun 
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sebaliknya, penduduk kabupaten Luwu Timur yang memiliki sikap positif 

terhadap pembukaan jalan Sorowako – Bahodopi sebagian besar memiliki 

ketiga aspek sikap yaitu kognitif, afektif, dan konatif yang positif juga. 

5. Kebutuhan hidup penduduk setempat yang kurang terpenuhi cenderung 

mempengaruhi sikap yang negatif, sebaliknya apabila kebutuhan hidup yang 

tercukupi dan terjamin maka akan membentuk sikap yang positif. 

6. Penyebaran informasi yang luas di masyarakat menyebabkan distorsi 

informasi akibat kurangnya kemampuan mengolah informasi akibat 

rendahnya tingkat pendidikan penduduk  menjadi faktor pembentuk sikap 

negatif.   

7. Penggunaan karyawan dari luar daerah menyebabkan kecemburuan sosial dari 

penduduk setempat, khusunya bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan 

memadai. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka saya mengajukan beberapa 

saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membaca 

penelitian ini. 
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5.2.1 Saran Teoritis 

 Hasil penelitian ini dapat dijadian sebagai bahan rujukan untuk memperkaya 

khasanah ilmu psikologi khususnya bidang Psikologi Sosial dengan melakukan 

penelitian lanjutan mengenai dampak dari sikap penduduk terhadap PT. INCO.  

Selain itu, dapat juga dilakukan penelitian lain mengenai sikap penduduk terhadap 

objek yang berbeda dengan jumlah sampel yang lebih banyak. 

5.2.2 Saran Praktis 

5.2.2.1 Bagi Pihak PT. INCO 

- Disarankan untuk lebih memberdayakan sosialisasi dengan 

mempertimbangkan kemungkinan terjadinya distorsi informasi. 

- Disarankan untuk mengikutsertakan penduduk dalam proses pembukaan 

jalan dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki. 

- Disarankan untuk membantu penduduk setempat menggiatkan dan 

meningkatkan potensi diri melalui jalur pendidikan formal maupun non 

formal.    

5.2.2.2 Bagi Pemerintah Daerah 

- Disarankan untuk ikut membantu mensosialisasikan pembukaan jalan 

Sorowako – Bahodopi terhadap penduduk setempat. 
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- Disarankan untuk memperhatikan sarana dan prasarana kota yang 

memadai. 

 


