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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan. 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan maka penelitian mengenai Faktor 

Pendorong dan Penarik Migrasi Suku Komering Dari Betung dan Korto ke  Desa 

Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur Tahun 2012, dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Rasa tidak puas dan tidak nyaman di daerah asal yang berawa merupakan faktor 

pendorong kepala keluarga migran Suku Komering bermigrasi ke Desa 

Gumawang, ini dibuktikan dengan pernyataan migran yaitu sebanyak 27 migran 

(60,00%) dan yang menjawab tidak sebanyak 18 (40,00%) yang menjawab tidak 

karena lahan yang dimiliki umumnya sempit yang berakibat pada produksinya 

rendah dan tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari anggota 

keluarganya, kecuali itu ternyata di daerah itu juga sulit untuk mencari pekerjaan 

tambahan yang dapat menopang kebutuhan ekonomi keluarganya di daerah asal. 

2. Menyempitnya lahan pekerjaan di daerah asal merupakan faktor pendorong kepala 

keluarga migran Suku Komering bermigrasi ke Desa Gumawang, ini dibuktikan 

dengan pernyataan responden yaitu 37 migran (82,22%) menyatakan sulit. Hal ini 

dikarenakan kurangnya sumber-sumber usaha, sehingga mereka mengalami 
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kesulitan dalam memperoleh lapangan usaha daerah asal dan 8 (17,78%) migran 

yang  menyatakan cukup mudah mencari pekerjaan di daerah asal karena migran 

bisa memanfaatkan lapangan pekerjaan di daerah asal seperti berkebun karet dan 

membudidayakan ikan, selain itu alasan lain  mereka karena mengikuti orang yang 

sudah terlebih dahulu berhasil di daerah tujuan secara ekonomis dan lebih baik, 

lebih bisa memenuhi keperluan dan hidup yang layak. 

3. Adanya harapan kehidupan yang labih baik di daerah tujuan merupakan faktor 

penarik kepala keluarga migran Suku Komering ke Desa Gumawang, ini 

dibuktikan dengan pernyataan migran yaitu sebanyak 34 (75,56%) dan yang 

menjawab tidak sebanyak 11(24,44%) alasan mereka yang menjawab tidak karena, 

ekonomi mereka sudah cukup baik tetapi alasan pendidikan di daerah taujuan lebih 

baik di bandingkan dengan daerah asal dan keadaan lingkungan yang 

menyenangkan seperti banyaknya tempat-tempat hiburan di daerah tujuan. 

4. Adanya Pendapatan-pendapatan baru di daerah tujuan merupakan faktor penarik 

migrasi suku Komering bermigrasi ke Desa Gumawang, ini dibuktikan dengan 

pernyataan migran yaitu sebanyak 37 migran (82,22%) dan migran yang 

menjawab tidak sebanyak 8 migran (17,78%) dengan alasan karena mereka sudah 

memiliki pendapatan yang cukup untuk menopang kehidupan migran selain itu 

juga alasan menjawab idak karena alasan turut suami. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka pada kesempatan ini akan di beriakan 

saran sebagai berikut : 

1. Bagi migran Suku Komering yang kurang puas karena di daerah asal berawa, 

hendaknya jangan mengandalkan lahan kering saja, hendaknya memanfaatkan 

lahan basah juga di daerah tujuan untuk meningkatkan taraf hidupnya dan 

kebutuhan dapat terpenuhi. 

2. Bagi migran Suku komering yang kesempatan kerjanya di daerah asal merasa 

terbatas, hendaknya menigkatkan keahlian dan mencoba membuka lapangan 

pekerjaan bagi orang lain. 

3. Bagi migran Suku Komering yang dengan mudah mendapatkan pekerjaan di 

daerah tujuan, hendaknya dapat membantu migran yang lain untuk memberikan 

peluang dan ksempatan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. 

4. Bagi migran Suku Komering dengan mudah mendapatkan pekerjaan di daerah 

tujuan, hendaknya tetap melaksankan aktifitas ekonominya dengan baik dan 

tekun. 

 

 

 


