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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data yang telah dilakukan 

dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan antara lain :  

1. Perkembangan Prasarana di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari tahun 2008-

2013 antara lain prasarana yang mengalami pertambahan dan pengurangan. 

Prasarana pendidikan SD 5,97 % pertahun, prasarana pendidikan SMP 18,75 % 

pertahun, prasarana pendidikan SMA 4,36 % pertahun,  kesehatan puskesmas 

bertambah 1,66 % pertahun, kesehatan posyandu 0,69 % pertahun, prasarana 

jaringan jalan diaspal 1,17 % pertahun, jaringan jalan tanah 1,21 % pertahun, 

prasarana jaringan jalan kerikil 1,06 % pertahun. Prasarana yang tidak 

mengalami pertambahan dan pengurangan (tetap) prasarana kesehatan rumah 

sakit 3 unit, puskesmas pembantu 38 unit. 

2. Perkembangan Sarana di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari tahun 2008-

2013 anatara lain sarana yang mengalami pertambahan dan pengurangan. 

Sarana pendidikan jumlah guru SD bertambah 44 guru, jumlah guru SMP 197 

guru, jumlah guru SMA 136 guru. Sarana kesehatan jumlah tenaga perawat 

bertambah 38 orang, jumlah tenaga bidan bertambah 74 orang, sarana  

transportasi mobil penumpang 15,60 % pertahun, sarana transportasi sepeda 

motor 1 %  pertahun. Sarana pendidikan jumlah siswa SD berkurang 3.149 

siswa, jumlah siswa SMP berkurang 25.056 orang siswa, jumlah siswa SMA 

berkurang 8.721 siswa dan sarana kesehatan jumlah tenaga dokter berkurang 9 

dokter. 
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Sarana yang tidak mengalami pertambahan dan penguranagan (tetap) sarana 

transportasi becak mesin 198 unit. 

3. Perkembangan prasarana pendidikan SMP, SMA, dan prasarana kesehatan 

Puskesmas bila dilihat dari aspek ketersediaan prasarana dan sarana 

dibandingkan dengan jumlah penduduk masih belum tercukupi dengan 

kebutuhan atau tidak sesuai dengan kriteria baku yang telah ditentukan. 

Prasarna pendidikan SD, kesehatan rumah sakit, puskesmas pembantu, 

posyandu apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk sudah mencukupi 

atau memenuhi kebutuhan penduduk.  

B. Saran  

 Adapun saran penulis dalam penelitian adalah :  

1. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebaiknya memperhatikan 

perkembangan prasarana dan sarana, terutama sarana kesehatan yang masih 

kurang dari kriteria kebutuhan jumlah penduduk yang ada karena sarana 

kesehatan merupakan salah satu keadaan sejahtera dari jiwa, raga, dan sosial 

yang memungkinkan setiap orang hidup secara produktif secara sosial dan 

ekonomi. Dan Untuk sarana pendidikan yang belum memadai hendaknya ada 

penambahan tenaga pendidik/guru agar dapat meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia. 

2. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan hendaknya bisa mengambil 

kebijakan didalam menyediakan atau menambah prasarana dan sarana sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat yang telah disesuaikan dengan kriteria yang 

berlaku. Agar merata diseluruh wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 

sehingga pelayanannya bisa dinikmati oleh semua masyarakat.  
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3. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebaiknya memperhatikan 

persebaran parasana dan sarana sosial di masing-masing Kecamatan yang ada 

diKabupaten Labuhanbatu Selatan, agar persebarannya merata di masing-

masing Kecamatan dan dapat memenuhi kebutuhan penduduk di Kecamatan 

tersebut. 


