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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1. Kesimpulan 

Sekolah Pantai Indonesia (SPI) merupakan bagian dari kampanye Gerakan 

Cinta Laut (Gita Laut) yang dicanangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Republik Indonesia. SPI diinisiasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 

pesisir, khususnya siswa sekolah di wilayah pesisir tentang pengelolaan pantainya 

serta menumbuhkan kepedulian dan kecintaan pada lingkungan dengan membekali 

siswa tentang dampak perubahan iklim terhadap ekosistem pesisir. SPI menerapkan 

prinsip dari, oleh dan untuk siswa. Prinsip ini diimplementasikan melalui konsep 

4A, diantaranya 1) Amati, 2) Analisa, 3) Ajarkan, dan 4) Aksi.  

Adapun beberapa kesimpulan dalam penelitian ini antara lain: 

A. SMP Negeri 2 Kota Sabang dipilih sebagai Model sekolah Pantai, karena 1) 

Kota Sabang menjadi tuan rumah Sail Tahun 2017, 2) Sabang memiliki 

kearifan lokal terhadap tata kelola laut yang disebut Panglima Laot, 3) Lokasi 

SMP Negeri 2 Kota Sabang yang cukup dekat dengan pesisir, 4) Lokasi SMP 

Negeri 2 Kota Sabang dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang juga 

cukup dekat, dan 5) SMP Negeri 2 Kota Sabang juga dikenal sebagai salah satu 

sekolah terbaik di Kota Sabang. Bahkan dari tahun 2013 hingga 2017 SMP 

Negeri 2 Kota Sabang selalu meraih Sekolah Adiwiyata terbaik Se-Kota 

Sabang. 

B. Implementasi Sekolah Pantai Indonesia dilaksanakan dalam sebuah kegiatan 

Ekstrakurikuler di Sekolah, kegiatan ini tidak terintegrasi dengan mata 

pelajaran kurikuler, bahkan tidak ada muatan lokal khusus untuk 

pelaksanaanya. Dalam evaluasi kegiatan juga hanya melihat dokumentasi 

laporan masing-masing sekolah. Evaluasi tidak dilaksanakan secara langsung 

karena berbagai kendala diantaranya: keterbatasan anggaran dan Kementerian 

Kelautan dan perikanan sedang fokus dalam kegiatan Sail Sabang 2017 yang 

menjadi acara akbar kemaritiman di Indonesia. 
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C. Respon siswa di SMP Negeri 2 Kota Sabang sudah menyadari pentingnya 

sumberdaya pesisir dan lautan sebagai sumber penunjang kehidupannya. Siswa 

secara umum bersedia terlibat dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan 

sumberdaya serta ekosistem pesisir dan laut. Berlawanan dengan kenyataan 

tersebut, fakta menunjukan bahwa pengetahuan dasar siswa mengenai 

sumberdaya pesisir dan laut terutama bagi pengelolaannya sangat kurang. 

Keterbatasan pengetahuan dasar tersebut memicu ketidakmampuan peserta 

didik untuk terlibat dalam proses perbaikan sumberdaya pesisir dan lautan yang 

telah rusak. 

D. Upaya yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan rasa cinta bahari pada 

peserta didik adalah dengan menanamkan nilai bahari seperi cinta tanah air 

maritim, budaya bahari, sejarah bahari, ekosistem laut dan pemanfaatan hasil 

laut. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam pengembangan indikator 

pelaksanaan, pengembangan pelaksanaan metode 4A dan struktur pelaksanaan 

kegiatan. 

5.2. Rekomendasi 

A. Perlu adanya koordinasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan 

Kementerian Pendidikan dalam membuat kebijakan terkait Sekolah Pantai 

Indonesia, hal ini berguna agar kegiatan SPI tidak hanya masuk dalam kegiatan 

Ekstrakurikuler yang bersifat sesaat, tapi bisa masuk dalam kegiatan kurikuler 

yang berkelanjutan 

B. Pengembangan indikator pelaksanaan, kurikulum hingga metode pelaksanaan 

sangat diperlukan untuk membuat arah program lebih terarah dan terorganisir 

dengan baik 

C. Pembagian tugas dilapangan juga harus diatur dalam sebuah kesepakatan 

tertulis, agar tidak terjadi misskomunikasi antar Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi dan Daerah bersama Sekolah yang dituju sebagai model Sekolah 

Pantai Indonesia 

D. Proses monitoring dan evaluasi sangat diperlukan untuk mengontrol 

pelaksanaan program Sekolah Pantai Indonesia, sejauh ini monitoring hanya 

dilakukan melalui komunikasi jarak jauh, dan evaluasi juga dilakukan melalui 
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laporan dokumentasi yang dikirimkan. Hal ini tentu menjadikan program SPI 

tidak terkontrol dengan baik, apalagi pelaksanaan di setiap daerah berbeda-

beda dan punya masalah yang berbeda pula. 

E. Penelitian ini terbatas pada model sekolah pantai di satu lokasi, kedepan perlu 

adanya penelitian mengenai evaluasi secara keseluruhan program Sekolah 

Pantai Indonesia terkait dengan tujuan awal dalam mewujudkan rasa cinta 

bahari. 

F. Perlu adanya integrasi Sekolah Pantai Indonesia untuk dijadikan salah satu 

muatan lokal di berbagai sekolah wilayah pesisir. 


