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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan, maka kesimpulan yang diperoleh adalah 

sebagai berikut: 

1. Arus migrasi menuju Desa Baru pada umumnya (90,69%) dilakukan migran 

dengan cara langsung karena faktor jarak dan biaya tidak lagi merupakan 

hambatan yang berarti, atau prasarana jalan dalam kondisi baik dan 

tranportasi cukup tersedia serta biaya cukup terjangkau. Hal ini didukung 

adanya informasi dari pihak keluarga yang bersedia menampung dan 

membantu mendapatkan pekerjaan. 

2. Faktor-faktor pendorong migran dari daerah asal menuju Desa Baru 

mencakup faktor ekonomi 62,79% (pendapatan yang rendah sehingga belum 

dapat memenuhi kebutuhan primer rumah tangga dan keinginan untuk 

mencari pengalaman atau mandiri), faktor sosial 32,55% (adanya harapan 

atau idaman untuk memiliki rumah agar dekat dengan tempat kerja dan 

keinginan migran untuk menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi) 

dan faktor fisik 4,66% disebabkan karena lahan pertanian mulai menyempit 

dan berkurang kesuburannya. Dari berbagai faktor tersebut faktor ekonomi 

merupakan faktor pendorong utama dalam melakukan migrasi ke Desa Baru. 

3. Faktor-faktor penarik migran di Desa Baru adalah faktor ekonomi sebagai 

faktor utama. Faktor ekonomi ini meliputi ketersediaan  lapangan kerja di 

Desa Baru seperti berdagang dan membuka usaha.  
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4. Dampak yang ditimbulkan oleh migarsi di Desa Baru adalah terpenuhinya 

kebutuhan migran yang dilihat dari meningkatnya pendapatan migran dan 

mampu memenuhi kebutuhan keluarga yaitu (62,79%). Hal ini di tunjukan 

dari pendapatan yang di peroleh migran setiap bulannya berada diatas Upah 

Minimum Provinsi Sumatera Utara Rp 1.200.00/bulan, dan hanya (37,21%) 

migran yang belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Terciptanya 

kerjasama dalam kegiatan gotong royong seperti membersihkan lingkungan 

permukiman dan memperbaiki jalan. 

B. Saran 

1. Penduduk di Desa Baru mengalami pertambahan karena migrasi. Apabila 

dibiarkan berkelanjutan akan menimbulkan ledakan penduduk yang 

mengakibatkan pengangguran, dan meningkatnya tindakan kriminal. 

Sehingga disarankan bagi pemerintah daerah asal agar membuat suasana desa 

menjadi suasana kota. Demikian juga kepada Kepala Desa Baru kiranya dapat 

menambah lapangan pekerjaan baru. 

2. Pada umumnya migran di Desa Baru sudah dapat memenuhi kebutuhan 

keluarganya. Namun masih ada keluarga yang tidak dapat memenuhi 

kebutuhan keluarga. Oleh karena itu disarankan kepada para migran agar 

lebih giat bekerja untuk memenuhi kebutuhannya 

 

 


