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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah salah satu temuan 

peneliti dari tempat penelitian dengan data yang diperoleh peneliti, 

baik melalui observasi lokasi, wawancara dengan pihak terkait, 

maupun dokumentasi dari beberapa sumber berupa foto, audio 

maupun yang lainnya. Hal ini juga peneliti lakukan di Desa 

Rapambinopaka Kec. Lalonggasumeeto Kab. Konawe, guna untuk 

memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sebagai 

perwujudan penemuan dari data yang diperoleh agar bisa 

dipertanggung jawabkan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, dapat 

diketahui bahwa dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi, 

masyarakat nelayan di Desa Rapambinopaka mewujudkan dalam 

empat perannya yang baik dalam lingkungan rumah tangga, dalam 

bidang ekonomi, pendidikan anak, maupun dalam masyarakat. 

Selain itu masyarakat nelayan yang ada di Desa Rapambinopaka 

jugs berperan dalam pembinaan sumberdaya manusia yang 

diwujudkan dengan adanya keterampilan usaha yang dilakukan 

oleh istr-istri dan anak nelayan yang ikut serta dalam peningkatan 

ekonomi keluarga, serta keterlibatan masyarakat nelayan dalam 

pembangunana infrastruktur yang ada di Desa Rapambinopaka 

melalui pemberian dana. Meskipun demikian masyarakat nelayan 

di Desa Rapambinopaka Kec. Lalonggasumeeto Kab. Konawe 

belum maksimal berperan dalam kesehateraan masyarakat, karena 

kebanyakan nelayan yang berada di Desa Rapambinopaka hanyalah 

nelayan pinggiran. Dimana mereka hanya mampu memenuhi 

kebutuhan primer keluarganya sendiri seperti, untuk kebutuhan 

hidup sehari-hari, pendidikan anak-anaknya, bahkan para istri juga 
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berupaya untuk melakukan suatu pekerjaan yang dapat membantu 

dalam menunjang penghasilan suami mereka yang sangat minim.  

5.2 Saran 

1. Pemerintah desa diharapkan untuk memberikan pelatihan 

untuk keterampilan bagi masyarakat nelayan khususnya pada anak 

nelayan dan istri nelayan dalam upaya peningkatan sosial ekonomi 

di dalam keluarga 

2. Sebaiknya pemerintah yang ada di Desa Rapambinopaka 

mengupayakan adanya bantuan yang dapat meringankan 

masyarakat nelayan seperti pinjaman modal bagi masyarakat yang 

ingin membuka usaha, pengadaan alat tangkap ikan dan 

pelengkapan kapal yang dapat digunakan oleh masyarakat nelayan 

dalam upaya pemenuhan kebutuhan mereka sehingga masyarakat 

dapat bekerja secara maksimal  


