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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1    Kesimpulan 

Untuk memajukan sebuah bangsa dan Negara tentunya harus pendidikan setiap 

masyarakatnya adalah hal utama. Negara Indonesia adalah Negara Maritim, oleh 

karena itu masyarakat Indonesia harus memiliki pendidikan dan pengetahuan 

mengenai perikanan dan kehidupan bawah laut. Sebagai sebuah Negara Maritim 

tentunya memiliki aset yang berasal dari hasil laut yang sangat besar, tentunya 

aset sebuah bangsa dapat dimaksimalkan oleh sebuah bangsa agar seluruh 

masyarakatnya menjadi makmur dan sejahtera. Namun hal itu tidak terjadi 

dikarenakan pola pikir masyarakat Indonesia yang terkesan tidak memiliki minat 

dan semangat untuk belajar dan mengenyam pendidikan, selain itu juga 

masyarakat Indonesia cenderung tidak peduli akan kekayaan bangsa ini, terutama 

dalam bidang laut maupun perikanan. Kita harus bangga dengan seluruh 

kekayaan bahari yang dimiliki oleh Negara Indonesia yang merupakan Negara 

Maritim. 

Oleh karena itu kampanye mencintai kehidupan bawah laut Indonesia tentunya 

diperlukan guna untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengetahuan 

masyarakat Idnonesia dalam bidang perikanan dan kehidupan bawah laut , serta 

mengingkatkan ketertarikan dan minat masyarakat Indonesia dalam mempelajari 

semua itu. Pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya 

dengan belajar melalui rekreasi, seperti berekreasi ke Seaworld Indonesia yang 

merupakan salah satu wadah pendidikan perikanan dan kehidupan bawah laut 

satu – satunya di Indonesia. 

5.2    Saran  

Mencintai Negara ini adalah keharusan, mengabdi kepada Negara ini merupakan 

tanggung jawab kita, mulailah kita mencntai dan memiliki rasa tanggung jawab 

kepada Negara ini. Berbekal pendidikan yang baik maka kita dapat melakukan 

berbagai hal yang baik pula. Satu jenis pendidikan tidak hanya bermanfaat 

sedikit, namun banyak manfaatnya. Belajarlah selagi engkau mampu, timbalah 
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ilmu sedalam – dalamnya. Tidak ada kata ‘rugi’ dalam setiap pendidikan yang 

engkau dapatkan. 

 

Pendidikan tidak hanya merupakan ajaran yang monoton dan membosankan, 

namun pendidikan dapat dikemas dengan berbagai cara yang menarik, salah 

satunya ialah lewat rekreasi pendidikan. Banyak rekreasi pendidikan di Negara 

Indonesia, namun hanya sedikit orang yang dapat memaksimalkan fasilitas itu. 

Salah satunya ialah Seaworld Indonesia. Terkadang banyak orang hanya 

berpikiran untuk berjalan – jalan ke Ancol dan Dufan, karena semata-mata hanya 

mencari hiburan saja. Alangkah baiknya apabila kita berekreasi sambil belajar. 

Ubahlah pola piker buruk Anda dan mulailah dari pembelajaran sederhana yang 

bersifat menghibur, seperti mengunjungi Seaworld Indonesia. 

 


