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BAB VI 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 
A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan, yaitu sebagai berikut: 

 

1. Para pengamen di Stasiun KA Prabumulih adalah orang-orang yang berasal 

dari keluarga mampu mencukupi perekonomian keluarganya dalam arti mereka 

masih dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bersekolah sampai tingkat 

menengah atas. Pekerjaan sebagai pengamen adalah pekerjaan yang dilakukan 

sudah sejak mereka masih muda dan sudah mendarah daging, meskipun sudah 

memiliki pekerjaan yang lebih baik.  

2. Penyebab umum pengamen di Prabumulih menjadi pengamen adalah karena 

hobi sedangkan penyebab yang lainnya adalah kurangnya lapangan pekerjaan 

pada saat ini. 

3. Jenis alat musik yang digunakan saat mengamen juga tidak banyak yaitu gitar, 

ini disebabkan karena para pengamen tersebut bukanlah pengamen 

berkelompok pada saat mengamen atau di dalam gerbong.  
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4. Kemampuan bermusik pengamen di Stasiun Prabumulih cukup baik. Para 

pengamen di Stasiun KA Prabumulih dapat menguasai permainan alat musik 

dengan cukup baik dan dalam bernyanyipun dapat disimpulkan bahwa seluruh 

pengamen dapat bernyanyi dengan cukup baik serta memiliki suara yang 

bagus-bagus. 

5. Diperoleh gambaran pendapatan pengamen dalam sehari mengamen dan dilihat 

dari berapa kali mereka mengamen selama sehari, yaitu sebanyak 5 persen 

berpenghasilan antara Rp. 5.000 s/d Rp. 10.000 dengan hanya sekali 

mengamen dalam sehari, sebanyak 35 persen berpenghasilan antara Rp. 10.000  

s/d  Rp. 20.000 dari 2 kali mengamen selama sehari, sebanyak 60 persen 

berpenghasilan antara Rp. 30.000  s/d  Rp. 50.000 dari tiga kali dalam sehari 

mengamen, dan sebanyak 10 persen berpenghasilan antara Rp. 50.000  s/d  Rp. 

100.000 apabila dilakukan selama 4 kali dalam sehari mengamen.  

 

B. Saran 

 

Berdasarkan kajian studi ini, peneliti memberikan saran yang bertujuan untuk 

merekomendasikan kepada pihak-pihak terkait supaya penelitian ini nantinya 

dapat menyumbang pemikiran dalam meningkatkan kemampuan bermusik dan 

pendapatan pengamen di Stasiun KA Prabumulih, Palembang, Sumatra Selatan. 

1. Bagi Pemerintah Kota Prabumulih khususnya Dinas Pemberdayaan yang bisa 

memberdayakan masyarakat menjadi lebih maju dan berkembang khususnya 

para pengamen, misalnya melalui penyediaan lapangan kerja, pengembangan 

industri musik dan seni, peminjaman modal untuk usaha, maupun yang 

lainnya. 
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2. Bagi para pengamen di Stasiun KA Prabumulih, Palembang, Sumatra Selatan 

diharapkan dapat terus belajar musik dengan baik, sehingga pada saat 

mengamen ataupun acara-acara musik akan dapat menampilkan yang terbaik 

bagi para pendengar dan pecinta musik. 

3. Demi kebaikan dimasa mendatang sebaiknya mengamen tidak hanya dijadikan 

pekerjaan satu-satunya, sebaliknya hanya sebagai pekerjaan sampingan, karena 

masih banyak pekerjaan yang lebih baik dan menguntungkan. 

4. Bagi masyarakat, khususnya setiap penumpang kereta api sebaiknya jangan 

terlalu menganggap bahwa pengamen adalah orang-orang yang memiliki 

kelakuan negative, karena banyak pengamen di Indonesia yang berperilaku 

positif serta dapat menguntungkan bagi ekonomi negara ini. 


