
 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Lingkungan alam atau fisik dan lingkungan sosial Pulau Pasaran 

memberikan gambaran secara umum tentang kehidupan masyarakat nelayan 

dimana mereka beradaptasi dan bertahan hidup dengan lingkungan sosial 

budayanya. Letak Pulau Pasaran yang berada dekat laut membuat 

masyarakatnya menggantungkan hidupnya bekerja sebagai nelayan dan 

usaha lain yang berhubungan dengan produksi perikanan. Mereka mulai 

beraktivitas dari sore hari dan kembali pada pagi harinya. 

 

2. Pilihan tempat tinggal, selain disesuaikan dengan mata pencahariannya 

juga dipengaruhi oleh keinginan hidup berkelompok dengan warga sedaerah 

asal. Namun keragaman latar belakang telah membuka diri dari pada 

pengaruh hubungan sosial perkotaan yang relatif renggang. Di Pulau Pasaran 

hanya sebagian warga mengenal semua warga se-RTnya, jadi tidak lagi 

semua mengenal semua. Hanya pada tetangga terdekat dan kerabat saja yang 

mereka kenal. Tingkat kekenalan yang relatif tinggi pada masyarakat Pulau 

Pasaran ini terjaga oleh adanya berbagai kegiatan sosial dan kegiatan 

keagamaan karena sebagian besar kepala dan anggota keluarga terlibat 

dalam berbagai kegiatan itu. 



 

3. Kegiatan produksi yang menghidupi banyak keluarga adalah sektor 

perikanan dengan bekerja sebagai nelayan dan pengolah. Dengan 

penghasilan yang diperoleh cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, 

bahkan sekali-kali hasil usahanya dimanfaatkan untuk memenuhi selera 

konsumtif seperti barang-barang elektronik, perhiasan, pakaian, makanan 

atau sebagian ditabung. 

 

4. Untuk menunjang pewarisan pengetahuan dan keterampilan sebagai 

nelayan kepada generasi muda serta untuk dapat meningkatkan kehidupan 

mereka para nelayan maupun pengolah sangat mengharapkan uluran tangan, 

baik dari pemerintah maupun pihak-pihak lain dalam hal pengadaan 

peralatan penagkapan ikan yang memadai serta tempat pelelangan ikan 

untuk pemasarannya. Uluran tangan dalam pengadaan peralatan ikan ini 

misalnya dalam bentuk kredit sangat diharapkan sehingga jangkauan lokasi 

penangkapan ikan mereka dapat lebih jauh lagi. 

 

5. Masyarakat nelayan di Pulau Pasaran telah melakukan adaptasi terhadap 

lingkungan sosialnya. Adaptasi diri terutama masih berdasarkan 

pengetahuan tradisional mereka tentang lingkungannya karena itu adaptasi 

yang telah berlangsung hanya mampu sekedar mempertahankan 

kelangsungan hidupnya, belum meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Ini 

jelas bahwa berbagai masukan dari luar sangat dperlukan baik yang 

berkaitan langsung seperti pendidikan dan pelatihan serta sarana dan 

prasarana penghubungnya. 

 



 

B. SARAN 

1.  Untuk masyarakat harus lebih peduli dengan lingkungan tempat 

tinggalnya agar tercipta lingkungan yang sehat, aman, dan tentram. 

2.  Untuk pemerintah daerah perlu mengadakan pembinaan kepada 

masyarakat khususnya masyarakat pesisir dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat terlebih menyangkut kesejahteraan ekonomi 

maupun sosial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


