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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan serangkaian kegiatan penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti  dengan menggunakan data yang diproses di lapangan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Desa Pekan Sialang Buah yang dulunya merupakan kawasan hutan rawa. 

Nama Desa Pekan Sialang Buah diambil dari sebuah pekan (pasar/pajak) 

yang terdapat di Desa tersebut, karena dahulunya  pada tahun 1970 an 

terdapat sebuah pekan tempat warga menjual berbagai jenis ikan dan buah-

buahan maupun kebutuhan rumah tangga lainya. Desa Pekan Sialang Buah 

awalnya adalah hutan rawa yang kemudian karena pemerintah membuka 

lahan baru di daerah desa Pekan Sialang Buah (yang dulunya belum 

menjadi desa) lalu suku  jawa dan suku banjar pendatang memanfaatkan 

hal tersebut untuk dijadikan lahan pertanian, sebelum 1953 pemerintah 

kembali membuka lahan di daerah Desa Pekan Sialang Buah dan secara 

lambat laun berkembanglah menjadi suatu desa.  

2. Faktor-faktor pendorong perkembangan desa pekan sialang buah dalam 

bidang ekonomi adalah tingkat pendapat masyarakat Desa Pekan Sialang 

Buah, tingkat pendidikan, dan tingkat sosial budaya yang ada di Desa 

Pekan Sialang Buah. dan yang menjadi perkembangan ekonomi di Desa 
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Pekan Sialang Buah adalah dari 1985 s/d 2011 berkembang atau 

meningkat baik.  

 

3.  Upaya- upaya pemerintah pada masyarakat Nelayan dan Petani untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pekan Sialang Buah adalah 

dengan memberikan bantuan bagi masyarakat. Agar masyarakat lebih 

mudah dalam mengolah pekerjaan masyarakat dalam kehidupan sehari-

hari, baik bagi nelayan maupun bagi petani. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti mencoba memberikan saran: 

1. Diharapkan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan kondisi 

ekonomi masyarakat nelayan dan petani dan memberikan bantuan kepada 

nelayan berupa bantuan alat-alat tangkap perikanan dan bantuan berupa 

perahu bermesin serta penyuluhan kepada nelayan dan bantuan bibit 

unggul, penyuluhan, bantuan pestisida kepada petani sehingga para petani 

dapat meningkatkan pendapatan mereka. 

2. Diharapkan kepada pemerintah agar terus mempermudah masyarakat 

dalam mengembangkan hasil nelayan dan petani di Desa Pekan Sialang 

Buah.  

3. Diharapkan bagi pemerintah agar memperhatikan keadaan penduduk Desa 

Pekan Sialang Buah baik dalam tingkat pendidikan, ekonomi, dan sosial 

budaya. 


