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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai Analisis 

Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Di 

Kabupaten Konawe Selatan (Studi Kasus Kecamatan Angata)”,  

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Fakta Objektif Pengangguran Di Kecamatan Angata 

Kabupaten Konawe Selatan : 

a. Kurangnya Lapangan Pekerjaan dikecamatan Angata,  

b. Kurangnya Lahan Dikecamatan Angata 

c. Rendahnya Pendidikan Dikecamatan Angata 

2. Faktor yang mempengaruhi Tingginya pengangguran 

dikecamatan angata kabupaten konawe selatan adalah 

sebagai berikut : 

a. Kurangnya skil 

b. Rendahnya pendidikan 

c. Kurangnya informasi 

d. Malas mencari kerja 

3. Faktor Politik Terhadap Tingginya Pengangguran Di 

Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan 

a. Perbedaan Pilihan 
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5.2 Saran 

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan 

a. Pemerintah Harus Memperluas lapangan pekerjaan 

Pekerjaan merupakan kebutuhan yang harus diperhatikan 

untuk masyarakat konawe selatan khusunya dikecamatan 

angata sudah selayaknya pemerintah memfasilitasi 

masyarakat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat 

pemerintah harus selalu terdepan Untuk menyediakan tempat 

kerja bagi orang orang yang belum memiliki pekerjaan. 

Disatu sisi ini berfungsi untuk membantu negara dalam 

mengatasi masalah pengangguran karena dengan adanya 

lapangan pekerjaan akan bisa mengurangi angka 

pengangguran. 

b. Mengadakan peatihan bagi ankatan kerja 

Pelatihan bagi angkatan kerja adalah kebutuhan bagi 

masyarakat yang akan mencari pekerjaan dan menjadi 

tanggung jawab bagi pemerintah dalam memfasilitasi dan 

mengadakan pelatihan tersebut disatu sisi untuk 

meningkatkan keterampilan karyawan sesuai dengan 

perubahan teknologi. Untuk mengurangi waktu belajar bagi 

karyawan baru agar menjadi kompeten. Untuk membantu 

masalah operasional.  
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2. Kepada Masyarakat Konawe Selatan 

a. Peningkatan Pelatihan 

Masyarakat harus meningkatkan pelatihan karena ini 

merupakan upaya dan proses untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan yang dijadikan suatu aset 

investasi penting dalam sumber daya manusia, manfaat 

pelatihan juga dapat meningkatkan keahlian kerja para 

karyawan, pengurangan keterlambatan kerja, peningkatan 

produktivitas kerja tujuan setiap perusahaan adalah 

memperoleh tingkat produkivitas, peningkatan kecakapan 

kerja perkembangan teknologi dan komputerisasi yang 

makin maju, menuntut para karyawan mampu 

menggunakannya, peningkatan rasa tanggung jawab. 

b. Meningkatkan pendidikan  

Masyarakat harus memeprhatikan dan terus meningkatkan 

pendikan utamanya bagi parapemuda atau angkatan kerja 

yang akan mencari pekerjaan, Pendidikan dapat 

meningkatkan produktivitas dan kreativitas tenaga kerja 

serta meningkatkan kewirausahaan dan teknologi. Di dalam 

dunia kerja, pada umumnya pendidikan tinggi sangat di 

butuhkan untuk menunjang kemajuan sebuah perusahaan. 

 


