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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan analisis presentase dan 

skoring, penelitian ini menghasilkan beberapa temuaan dan pembahasan dengan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan Kecamatan 

Juntinyuat berbeda-beda dari yang rendah sampai yang tinggi. Dan 

berdasarkan indikator dari BPS masyarakat nelayan Kecamatan Juntinyuat 

sebagian besar temasuk kedalam kategori kesejahteraan tingkat tinggi. 

Perbedaan tingkat kesejahteraan tersebut diukur berdasarkan indikator dari 

Badan Pusat statistik tahun 2016 yang meliputi, pendapatan, pengeluaran 

rumah tangga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan 

anggota keluarga, kemudahan fasilitas kesehatan, kemudahan 

menyekolahkan anak, dan kemudahan mendapatkan fasilitas kesehatan.  

2. Faktor  dominan yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat 

nelayan di Kecamatan Juntinyuat menurut BPS adalah pendapatan, keadaan 

tempat tinggal dan pengeluaran. Dilihat keadaan geografis Kecamatan 

Juntinyuat yang memiliki potensi di bidang kelautan dan perikanan dan 

mampu menompang perekonomian kesejahteraan masyarakat nelayan.  

 

B. Implikasi  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penelitian ini memberikan impikasi 

pada pembelajaran geografi yaitu dapat dijadikan sebagai referensi dalam bidang 

studi geografi. Kasus yang peneliti angkat dalam penelitian ini, dapat dijadikan 

bahan ajar dalam materi Geografi. Kasus yang peneliti angkat dalam penelitian 

ini, dapat dijadikan bahan ajar dalam materi pembelajaran pemanfaatan 

sumberdaya alam Indonesia , menjelaskan pemanfaatan potensi kekayaan 

sumberdaya alam yang dimiliki Indonesia.  
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C. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan selama penelitian, peneliti 

melihat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Saran ini diharapkan dapat 

menjadi masukan postif demi kebaikan bersama. Adapun saran tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Meningkatkan pemasaran hasil laut sehingga meningkatkan pula hasil 

pendapatan yang diperoleh dan juga meningkatkan mutu hasil tangkap agar 

sampai ke tangan konsumen tetap segar. Dengan potensi kelautan yang 

melimpah dibutuhkan pengembangan produk olahan agar lebih bernilai 

harga jual tinggi misalnya membuat kerupuk, ikan asin, dan makanan 

lainnya yang dari bahan dasar hasil laut para nelayan. Sehingga dapat 

menghasilkan pendapatan tambahan.   

b. Meningkatkan pendidikan. Kurangnya kesadaran pentingnya pendidikan di 

kalangan masyarakat nelayan sudah sangat umum sekali, karena orientasi 

masyarakat nelayan bekerja dan bekerja. Sangat disayangkan, pemenuhan 

kebutuhan tingkat pendidikan dirasa masih sangat kurang untuk itu 

masyarakat nelayan harus diberikan kesadaran  tentang program wajib 9 

tahun agar kualitas pendidikan nelayanpun baik.  

c. Perlu ditingkatkan lagi  cara berfikir nelayan tentang pengelolaan keuangan 

disesuaikan dengan musim paceklik nelayan. Sehingga ketika musim 

paceklik tiba nelayan tidak kebingungan mencari pinjaman oleh karena itu 

dibutuhkan tabungan untuk para nelayan.  
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