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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarakan hasil dan pembahasan kesimpulan dan saran yang dapat 

diperoleh mengenai karakteristik demografi, karakteristik peralatan tangkap dan 

karakteristik ekonomi nelayan di Kelurahan Pancuran Dewa adalah sebagai 

berikut: 

A. Kesimpulan 

1. Karakteristik demografi nelayan di Kelurahan Pancuran Dewa dilihat dari segi  

usia, seluruh responden tergolong ke dalam usia produktif yaitu antara 20 – 59 

tahun. Dilihat dari segi suku responden sebagian besar adalah asli suku lokal 

yaitu suku batak.. Dilihat dari segi agama nelayan mayoritas responden 

menganut kepercayaan agama islam dan yang terakhir tingkat pendidikan 

Nelayan. tingkat pendidikan nelayan di Kelurahan Pancuran Dewa tergolong 

rendah yaitu hanya pada tingkat SD/Sederajat, 

2. Karakteristik peratalatan tangkap nelayan di Kelurahan Pancuran Dewa 

Kecamatan Sibolga Sambas dilihat dari jenis perahu/kapal dan Alat tangkap 

yang digunakan untuk mencari ikan dapat digolongkan ke dalam Nelayan 

modern 

3. Karakteristik ekonomi nelayan di Kelurahan Pancuran Dewa Kecamatan 

Sibolga Sambas dilihat dari segi dari hasil melaut yang dihitung perbulan. 

Pendapatan disini adalah uang atau upah yang diperoleh responden dari hasil 

mencari ikan di laut serta pekerjaan sampingan nelayan yang dihitung 

perbulan. Dari hasil penelitian didapat hasil bahwa pendapatan terbesar 
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responden adalah Rp. 2.200.000 dan pendapatan responden terendah yaitu Rp. 

1.250.000. Jika merujuk pada UMK (Upah Minimum Kota) Kota Sibolga 

tahun 2018 sebesar Rp.2.562.563/bulan maka seluruh responden tergolong ke 

dalam kategori penduduk miskin. 
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B.  Saran  

1. Sebagai masukan kepada pemerintah daerah khsususnya dinas pendidikan 

kota Sibolga agar membuat semacam model pembelajaran khusus anak 

nelayan. Karena Anak nelayan pesisir memerlukan sebuah pendekatan yang 

berbeda dengan pendidikan formal anak sekolah pada umumnya. Pola 

pendidikan yang sesuai dengan keperluan dan substansi ilmu yang anak 

nelayan pesisir butuhkan guna mengutamakan kepentingan pemenuhan hidup 

yang dapat meningkatkan kesejahteraan anak dan atau dapat meningkatkan 

pemenuhan kualitas pembelajaran Anak sehingga diperlukan sebuah sistem 

pembelajaran yang sesuai dengan kondisi masayarakat pesisir. Dengan 

demikian harapannya para anak nelayan nantinya mampu mengembangkan 

potensi yang mereka miliki untuk mengelola Sumber Daya Alam secara 

berkelanjutan dan untuk meningkat tingkat kesejahteraan hidup mereka. 

2. Kepada Pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan yang merata 

berupa modal dalam rangka pengadaan kapal , alat tangkap serta alat pelacak 

ikan, agar dapat meningkatkan pendapatan para nelayan yang ada di Keluraha 

Pancuran Dewa  

3. Dalam segi pendapatan perlu disarankan kepada masyarakat nelayan untuk 

mengubah pola pikir mereka agar tidak terpusat pada satu pekerjaan sehingga 

dapat menambah pendapatan mereka. 

 


