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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

 

1. Ternyata Faktor pendorong utama migran melakukan migrasi dari daerah asal 

menuju Desa Laut Dendang adalah karena faktor ekonomi (49,39%) yaitu untuk 

rendahnya pendapatan migran di daerah asal, faktor letak (30,12%) yakni jarak 

daerah asal yang jauh dengan jarak rata-rata 25 km dari pusat kota kecamatan, 

dan faktor alam (20,48%) yaitu bencana alam (banjir dan tanah longsor) yang 

terjadi di daerah asal. 

2. Faktor penarik utama migran melakukan migrasi ke Desa Laut Dendang adalah 

faktor ekonomi (46,98%) yaitu untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik, 

faktor sosial (53,02%) yaitu 36,15% untuk kesempatan memasuki pekerjaan 

yang lebih baik karena di Desa Laut Dendang tersedia lapangan pekerjaan yang 

lebih baik dibanding dengan daerah asal, dan 16,87% keberadaan keluarga 

sebagai informan bagi migran. 

3. Adaptasi budaya yang dilakukan migran di Desa Laut Dendang  dapat dilihat 

dari penyesuaian migran terhadap tradisi dan norma masyarakat di Desa Laut 

Dendang. (1)tradisi masyarakat di Desa Laut Dendang, ditinjau dari tradisi 

dalam pernikahan sebagian besar (62,65%) migran ikut membaurkan diri dengan 

penduduk setempat dan sebagian kecil (37,44%) migran yang tidak mengikuti 

tradisi, tradisi dalam kelahiran anak sebagian besar (69,03%) migran mengikuti 

tradisi yang biasa dilakukan penduduk Desa Laut Dendang dan sebagian kecil 
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(30,97%) yang tidak mengikuti tradisi. (2)norma masyarakat di Desa Laut 

Dendang dilihat dari norma kesopanan pada umumnya (83,13%) migran 

melaksanakan norma yang berlaku di masyarakat dan sebagian kecil (16,87%) 

migran yang tidak melaksanakannya, seperti  memberi salam saat memasuki 

rumah orang lain, menghormati orang yang lebih tua dengan panggilan yang 

sopan, dan menyapa kenalan ketika bertemu dengan menundukkan kepala atau 

tersenyum, norma kebiasaan pada umumnya (81,92%) migran mempunyai 

kebiasaan yang baik kepada tetangganya yakni ketika pulang kampung 

membawakan oleh-oleh kepada tetangga terdekat, dan sebagian kecil (18,08%) 

migran yang tidak mengikuti kebiasaan ini karena migran kurang membuka diri 

dengan penduduk lain.  

 

B. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan, beberapan saran penulis sebagai bahan masukan 

antara lain: 

 

1. Faktor utama pendorong migran melakukan migrasi adalah faktor ekonomi 

migran di daerah asal belum mencukupi untuk kebutuhan hidup, faktor letak 

daerah asal yang sulit menjakau kota, dan faktor alam (bencana alam). Untuk itu 

disarankan kepada pemerintah daerah agar lebih memperhatikan penduduk, 

misalnya dengan membangun prasarana dan sarana transportasi untuk 

melancarkan interaksi antara desa dan kota, membenahi prasaran bidang 

pertanian di desa, sehingga dapat meningkatkan hasil produksi pertanian di desa, 

supaya orang-orang tidak berbondong-bondong ke kota. 
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2. Faktor penarik utama migran melakukan migrasi adalah untuk memperoleh 

pendapatan yang lebih baik dan memasuki lapangan pekerjaan yang lebih baik. 

Untuk itu disarankan kepada migran agar lebih giat lagi dalam bekerja sehingga 

pendapatan migran dapat lebih baik sesuai dengan harapan sebelum migran 

melakukan migrasi, dan migran yang masih bekerja sebagai buruh agar lebih 

giat mencari pekerjaan yang lebih baik lagi untuk dapat memenuhi taraf hidup 

yang lebih layak. 

3. Bagi penduduk migran dan penduduk asli Desa Laut Dendang hendaknya lebih 

menjalin hubungan yang lebih baik, dan saling menghargai budaya dari masing-

masing individu sehingga tercipta kerja sama yang baik untuk meningkatkan 

pembangunan dan pengembangan Desa Laut Dendang, bagi migran yang kurang 

bergaul dengan penduduk desa agar lebih membuka diri dan menyesuaiakan diri 

dengan tradisi dan norma yang ada di Desa Laut Dendang, sehingga dapat 

menjalin hubungan yang baik dimasa yang akan datang. 

 


