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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Keterkaitan ekonomi (Economic Linkages) wilayah Desa Laut Dendang 

terhadap Kota Medan sebesar (66,17%), angka tersebut menunjukkan 

keterkaitan ekonomi (Economic Linkages) yang sangat kuat antara Desa Laut 

Dendang dengan Kota Medan yang dilihat melalui indikator keterkaitan 

ekonomi yaitu pola pasar sebesar (94,30%); keterkaitan produksi (4,43%); 

Arus bahan baku, barang-barang non pertanian sebesar (68,69%) dengan 

kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang dari Kota Medan yaitu 

sepeda motor sebesar (15,19%), sementara itu tidak  adanya aliran modal 

usaha dari Kota Medan ke Desa Laut Dendang; pola belanja untuk barang 

kelontong, barang elektronik, dan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier 

pada saat-saat istimewa seperti Hari Raya dan Natal sebesar (97,26%).  

2. Keterkaitan Sosial-Budaya (Social-Cultural Linkages) antara Desa Laut 

Dendang dengan Kota Medan sebesar (51,13%), angka tersebut menunjukkan 

keterkaitan yang kuat antara Desa laut Dendang dengan Kota Medan yang 

ditunjukkan melalui indikator keterkaitan sosial-budaya (Social-Cultural 

Linkages) yaitu migrasi penduduk sebesar (48,42%) termasuk migrasi 

permanen dan migrasi ulang-alik; Pola-Pola Kedatangan dan perjalanan 

bekerja sebesar (70,25%); Upacara keagamaan, kegiatan agama sebesar 

(41,45%) upacara keagamaan yang dilakukan menjadi sarana menjalin 
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hubungan kekeluargaan dengan keluarga dekat maupun kerabat yang ada di 

Kota Medan; Kelompok sosial sebesar (5,67%) responden yang mengikuti di 

Kota Medan, untuk kegiatan sosial tidak terdapat responden melakukan di 

Kota Medan, sementara itu untuk pola kekerabatan sebesar (89,87%) 

responden memiliki keluarga di Kota Medan dengan kunjungan untuk kerabat 

jauh setahun sekali sebesar (35,44%); dan untuk sewa menyewa lahan tidak 

terdapat keterkaitan.  

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan, beberapan saran penulis sebagai bahan masukan 

antara lain: 

1. Berdasarkan kesimpulan keterkaitan ekonomi yang terjadi antar kedua 

wilayah diperlukan upaya-upaya untuk mendukung pengembangan ekonomi 

wilayah baik upaya yang langsung terkait dengan kajian yang sudah dilakukan 

maupun pengaruh unsur-unsur lainnya dalam pengembangan wilayah secara 

keseluruhan, serta melakukan persiapan membangun potensi dan sumber daya 

manusia (SDM) pada masa yang akan datang  yang dapat mempengaruhi 

perkembangan wilayah Desa Laut Dendang.  

2. Berdasarkan kesimpulan keterkaitan sosial-budaya 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.  


