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BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

        Berdasarkan penelitian dan hasil analisis data-data yang diperoleh 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Fasilitas Sosial (fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan) di Kecamatan 

Parlilitan sudah tersedia namun ada melebihi kebutuhan penduduk ada 

juga yang kurang dari kebutuhan penduduk. Ketersediaan fasilitas 

pendidikan yaitu jumlah sekolah dasar (SD) sudah tersedia 32 unit yang 

dibutuhkan 19 unit berlebih sebanyak 13 unit, jumlah sekolah menengah 

pertama (SMP) tersedia 6 unit yang dibutuhkan 9 unit kurang 3 unit 

sekolah, jumlah sekolah menengah atas (SMA) tersedia 1 unit yang 

dibutuhkan 7 kurang 6 unit sekolah. Fasilitas kesehatan jumlah puskesmas 

tersedia 2 unit yang dibutuhkan 1 unit berlebih 1 unit dari kriteria yang 

dibutuhkan, jumlah puskesmas pembantu tersedia 3 unit yang dibutuhkan 

4 unit kurang 1 unit dari kriteria yang dibutuhkan, jumlah balai 

pengobatan tersedia 1 yang dibutuhkan 7 unit kurang 6 unit dari kriteria 

yang dibutuhkan, jumlah dokter tersedia 4 orang yang dibutuhkan 8 orang 

kurang 4 orang dari kriteria yang dibutuhkan, jumlah perawat tersedia 8 

orang yang dibutuhkan 16 orang kurang 8 orang dari kriteria yang 

dibutuhkan.  

2. Fasilitas pelayanan ekonomi (fasilitas pasar, toko, reparasi sepeda motor 

dan fasilitas bank) di Kecamatan Parlilitan sudah tersedia namun melebihi 

kebutuhan penduduk. Fasilitas pasar yang tersedia 3 unit yang dibutuhkan 
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sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dilihat dari jumlah penduduk 

yang ada,  fasilitas toko yang tersedia 28 unit yang dibutuhkan 9 unit 

sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dilihat dari jumlah penduduk 

yang ada, fasilitas reparasi sepeda motor yang tersedia 14 unit yang 

dibutuhkan 9 unit dan fasilitas bank yang tersedia 1 unit sudah bisa 

memenuhi kebutuhan penduduk dilihata dari jumah penduduk yang ada. 

      B.  Saran 

         Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan disimpulkan, 

maka pada bagian ini ada beberapa hal yang disarankan oleh penulis, yaitu: 

1. Untuk ketersediaan fasilitas sosial yaitu pendidikan yang belum cukup 

ketersediannya adalah pendidikan pada tingkat SMP dan SMA, untuk itu 

diharapkan kepada Pemerintah, dalam hal ini Depdikbud ataupun pihak 

Swasta/Yayasan untuk membangun Sekolah Menengah Pertama dan Atas. 

Untuk tingkat SD yang ketersediaannya sudah berlebih  yaitu 13 unit 

diharapkan kepada Pemerintah, dalam hal ini Depdikbud serta seluruh 

masyarakat dapat menjaga dan merawat fasilitas yang sudah tersedia serta 

meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat di Kecamatan Parlilitan .  

2. Ketersediaan fasilitas pelayanan ekonomi di Kecamatan Parlilitan meliputi 

fasilitas pasar, toko, reparasi sepeda motor dan fasilitas bank sudah 

melebihi kebutuhan penduduk, maka sudah selayaknya Pemerintah 

Kecamatan Parlilitan menyesuaikan ketersediaan fasilitas pelayanan 

ekonomi dengan jumlah penduduk dan mengefektifkan fasilitas pelayanan 

ekonomi guna meningkatan kualitas fasilitas pelayanan ekonomi di 

Kecamatan Parlilitan.  


