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V KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Berdasarkan pedoman yang penulis kemukakan sebagai hasil dari penelitian yang

telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa:

Keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Ratna Daya Kecamatan Raman Utara

Kabupaten Lampung Timur telah mengalami perubahan dari awal mula didirikannya

Desa Ratna Daya sampai pada saat ini. Perubahan tersebut dapat dilihat dari

1. Bidang pendidikan pada awalnya Desa Ratna Daya hanya memiliki satu

Sekolah Dasar saja. Sampai saat ini total sekolah yang ada di Desa Ratna

Daya yaitu 2 PAUD, 1 TK, 3 SDN, dan 1 SMPN

2. Selain dilihat dari bidang pendidiakan perubahan sosial ekonomi Desa Ratna

Daya juga dapat dilihat dari jenis pekerjaan masyarakat yang  semakin

beragam, yang pada mulanya hanya bermata pencaharian sebagai petani,

sampai saat ini mulai mencari penghasilan pada bidang pekerjaan lain. Baik

itu sebagai pegawai swasta, ABRI, Wiraswasta. Disamping itu mereka juga

mulai membuka warung-warung  kecil,  membuka pandai  besi,  untuk yang

memiliki modal yang lebih besar bisa membuka pabrik penggilingan padi,

beternak, sampai kepada budidaya ikan untuk dijual.
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3.   .Untuk pendapatan masyarakat, jika dibandingkan dengan sekitaran tahun

1990an pendapatan masyarakat petani yang memiliki tanah hanya sekitar

Rp70.000-Rp.100.000 per   bulan. Untuk tahun 2013 ini pendapatan

masyarakat mencapai Rp.750.000-Rp.1.000.000 per bulan, Dengan demikian

telah terjadi peningkatan pendapatan sekitar 10 kali lipat dari tahun 1990an

sampai 2013 ini.

Dengan melihat perkembangan dari tiga hal tersebut ini lah maka dapat disimpulkan

bahwa kehidupan masyarakat Desa Ratna Daya telah mengalami perkembangan ke

arah kemajuan dari tahun-tahun sebelumnya dalam bidang sosial ekonomi. Dan dapat

dikatakan perkembangan sosial ekonomi masyarakat Desa Ratna Daya tergolong

memiliki tingkat sosial ekonomi sedang, karena sebagian besar masyarakat Desa

Ratna Daya pada saat ini sedang atau sudah menyelesaikan pendidikan sampai

jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), kemudian walaupun sebagian besar

masyarakat hanya bermata   pencaharian sebagai petani namun mereka dapat

memenuhi kebutuhan pokok mereka, seperti kebutuhan akan sandang, pangan, dan

papan.

2. SARAN

1. Dalam hal pendidikan hendaknya pemerintah lebih memperhatikan

perkembangan pendidikan masyarakat desa-desa bentukan untutuk para

transmigran
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2.   Dalam hal pekerjaan hendaknya pemerintah dapat menyediakan lapangan

kerja lain untuk masyarakat sehingga masyarakat dapat meningkatkan

pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya

3. Dalam hal pendapatan.hendaknya pemerintah dapat lebih memperhatikan

kehidupan masyarakat di pedesaan yang hanya dapat mengandalkan

pendapatan dari pekerjaan pokok saja.


