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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Dari uraian penjelasan dan fakta-fakta yang didapatkan penelitian ini, 

maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Bahwa nilai anak bagi keluarga nelayan di daerah pesisir desa Tanjung 

Rejo adalah bernilai ekonomis dan sosial, bahwa anak dipersiapkan 

untuk membantu orang tuanya baik di rumah ataupun pekerjaan untuk 

mendapatkan uang dalam rangka untuk membantu kebutuhan hidup 

sehari-hari keluarga. Anak bernilai sosial, bahwa bagi anak-anak dari 

keluarga nelayan yang dapat memberikan bantuan berupa materi 

kepada orang tuanya menjadi suatu kebanggaan bagi keluarga karena 

dianggap telah berhasil sehingga dapat memberikan bantuan materi 

kepada orang tuanya. Apa lagi jika anak-anaknya telah berhasil bekerja 

orang tua akan mempunyai prestise (gengsi) tersendiri jika anak-anak 

mereka berhasil. Orang tua dianggap berhasil membesarkan anak-

anaknya. 

2. Nilai anak bagi komunitas etnik di daerah pesisir desa Tanjung Rejo 

pada umumnya adalah sama yaitu tentang jumlah anak yang banyak 

bernilai baik, sebagai tenaga kerja yang membantu keluarga atau ayah 

dan ibunya, sebagai kebanggan orang tua, dan media untuk perbaikan 

nasib keluarga dimasa yang akan datang. Tetapi ada perbedaan nilai 
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anak jika dipandang dari tiap-tiap etnik, yaitu; etnik Jawa anak harus 

dipersiapkan untuk bekerja dari pada berpendidikan tinnggi, etnik 

Banjar anak merupakan tumpuan dan harapan untuk membantu 

keluarga di masa depan, etnik Batak anak merupakan harta dan 

kebanggan keluarga, bahwa nilai anak bagi keluarga Batak sangat 

tinggi, strategis, yang dianggap sebagai media bagi keluarga, dan enik 

Melayu anak adalah pintu rejeki. Ada keyakinan bahwa setiap anak 

punya rejeki masing-masing. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai anak di daerah pesisir desa 

Tanjung Rejo adalah faktor tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, 

sosial budaya, dan agama.  

4. Anak-anak di daerahpesisir desa Tanjung Rejo memiliki ruang-ruang 

sosial tempat mereka berinteraksi, bermain, bekerja, seperti pantai, 

rawa, sekitar rumah, sekolah dan rumah ibadah, yang merupakan 

perwujudan nilai mereka bagi keluarga dan komunitasnya.  

B. SARAN 

Dari hasil penelitian ini, dapat disarankan beberapa hal yang penting 

sebagai berikut : 

1. Perlu dilakukan pembinaan terhadap kaum perempuan dan ibu-ibu  

rumah tangga, terutama dalam hal mendidik dan memperlakukan anak 

dalam keluarga. Jika pemerintah menggagas program-program 

pemberdayaan untuk mengatasi kemiskinan masyarakat nelayan, kaum 
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perempuan atau ibu-ibu rumah tangga dapat ditempatkan sebagai 

subjek pemberdayaan sosial-ekonomi. Dengan demikian, upaya untuk 

mencapai tujuan pemberdayaan dapat ditempuh secara tepat dan 

berhasil guna. 

2. Perlu penambahan dan memperbaiki fasilitas pendidikan sehingga 

merata dan dapat ditempuh anak-anak nelayan di daerah pesisir  

Tanjung Rejo sehingga dapat menaikkan tingkat pendidikan dan 

kelulusan anak-anak. 

3. Perlu dilakukan penyesuaian kurikulum di tingkat sekolah dengan 

kondisi lingkungan daerah pesisir Tanjung Rejo. 

4. Perlu mensosialisasikan pentingnya pengendalian pertambahan jumlah 

anak bagi setiap keluarga dan pentingnya Keluarg Berencana agar 

kehidupan masyarakat nelayan di daerah pesisir Tanjung Rejo akan 

lebih baik di masa yang akan datang. 

 

 


