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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh tingkat 

pendidikan, usia dan pendapatan terhadap keputusan tenaga kerja untuk 

bekerja di industri genteng desa Sumberejo kecamatan Durenana 

kabupaten Trenggalek, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai 

berikut: 

1. Hasil temuan mengenai pengaruh tingkat pendidikan terhadap 

keputusan bekerja menunjukkan bahwa tingkat pendidikan 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan tenaga kerja untuk bekerja 

di industri genteng di desa Sumberejo kecamatan Durenan kabupaten 

Trenggalek. Oleh karena itu, tingkat pendidikan merupakan 

pertimbangan seseorang untuk mengetahui informasi di pasar kerja. 

2. Hasil temuan mengenai pengaruh usia terhadap keputusan bekerja 

menunjukkan bahwa usia tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan tenaga kerja untuk bekerja di industri genteng di desa 

Sumberejo kecamatan Durenan kabupaten Trenggalek. Hal ini berarti 

dari semua usia bisa bekerja di industri genteng karena untuk bekerja 

di industri genteng tidak memerlukan keterampilan tertentu sehingga 

dari semua usia bisa masuk bekerja di industri genteng. Karena usia 

tidak menjadi tolak ukur untuk bekerja di industri genteng. 
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3. Hasil temuan mengenai pengaruh pendapatan terhadap keputusan 

bekerja menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan tenaga kerja untuk bekerja di industri genteng di 

desa Sumberejo kecamatan Durenan kabupaten Trenggalek.. Hal ini 

berarti tenaga kerja pasti memilih pekerjaan yang memberikan 

pendapatan yang lebih besar dibandingkan jenis pekerjaan lainnya.  

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini maka penulis 

menyarankan: 

1. Bagi Masyarakat desa Sumberejo kecamatan Durenana kabupaten 

Trenggalek 

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka untuk 

mengambil keputusan bekerja masyarakat desa Sumberejo kecamatan 

Durenan kabupaten Trenggalek perlu mempertahankan atau bahkan 

meningkatkan variabel-variabel keputusan bekerja yang sudah dinilai 

baik. Variabel tingkat pendidikan dan pendapatan sangat 

mempengaruhi keputusan tenaga kerja untuk bekerja oleh karena itu 

masyarakat desa Sumberejo harus lebih meningkatkan tingkat 

pendidikan dan pendapatannya agar dapat memperbaiki jenis 

pekerjaanya.  

2. Bagi IAIN Tulungagung  

Dari penelitian ini dapat dijadikan tambahan wawasan keilmuwan di 

bidang ekonomi ketenagakerjaan yang berkaitan dengan tingkat 
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pendidikan, usia dan pendapatan terhadap keputusan bekerja. Selain 

itu untuk perbendaharaan perpustakaan IAIN Tulungagung, dan juga 

memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan 

mengenai pengambilan keputusan bekerja. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam penelitian selanjutnya terutama pada tema yang sama dengan 

variabel yang berbeda. Peneliti mengharapkan untuk peneliti 

selanjutnya agar menggunakan atau menambah variabel berbeda 

seperti jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, kepemilikan lahan dll 

untuk lebih mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan 

tenaga kerja untuk bekerja, serta dapat mencari objek atau lokasi 

penelitian yang berbeda dari yang sudah diteliti. Peneliti menyadari 

dari penelitian ini masih banyak keterbatasan dan kekurangan 

sehingga perlu adanya penelitian selanjutnya yang lebih mendalam. 

 


