
 

 
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

Dalam penelitian ini akan diungkapkan beberapa teori sebagai dasar pengungkapan masalah 

yang berhubungan dengan penelitian ini sehingga apa yang akan diutarakan mempunyai 

landasan serta arah yang jelas. Landasan teori merupakan konseptual bagi penulis  mengenai 

cara yang akan ditempuh dalam memecahkan masalah yang akan diteliti. Tinjauan pustaka 

yang akan dijelaskan dalam penelitian ini adalah: pengertian geografi, keadaan sosial 

ekonomi, petani sawah tadah hujan. 

 

1. Pengertian Geografi  

 

Geografi merupakan ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer  

dengan sudut pandang kelingkungan atau kewilayahan dalam konteks keruangan (Ikatan 

Geografi Indonesia (IGI) dalam Budiyono, 2003:3). Lebih lanjut lagi Bintarto dalam 

Budiyono (2003:3) menyatakan bahwa geografi adalah ilmu pengetahuan yang menciptakan, 

menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisa gejala-gejala alam dan penduduk serta 

mempelajari corak yang khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur-

unsur bumi dalam ruang dan waktu. 

Berdasarkan pendapat Bintarto di atas, ilmu geografi sangat berperanan penting dalam 

mendiskripsikan fenomena-fenomena fisik maupun sosial di permukaan bumi secara teliti, 

terarah dan harus rasional khususnya mengenai keberadaan lokasi yang berbeda-beda di 

permukaan bumi sebagai tempat beraktivitas dan tempat hidup manusia. 

 



Geografi Sosial adalah cabang Geografi Manusia yang bidang studinya aspek keruangan 

yang karakteristik dari penduduk, organisasi sosial, dan unsur kebudayaan dan 

kemasyarakatan (Nursid Sumaatmadja, 1988:56).  

 

Geografi Ekonomi adalah cabang geografi manusia yang bidang studinya struktur keruangan 

aktivitas ekonomi. Dengan demikian, titik berat studinya adalah aspek keruangan struktur 

ekonomi manusia yang termasuk ke dalamnya bidang pertanian, industri, perdagangan, 

transportasi, komunikasi, dan lain sebagainya. Aktivitas di bidang pertanian khususnya petani 

sawah tadah hujan banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan dimana para petani 

memanfaatkan sumber daya alam khususnya air hujan sebagai sumber mata air  untuk 

mengairi sawahnya.  

 

2. Sawah Tadah Hujan 

 

Sawah Tadah Hujan merupakan sawah yang pasokan air hanya tergantung dari curah hujan 

(Pengolahan Tanaman Terpadu (PTT) Padi Sawah Tadah Hujan 2008: 10). Bertanam padi di 

sawah tadah hujan soal yang terpenting adalah bidang tanah yang ditanami harus dapat 

menanam air sehingga tanah itu dapat digenangi air dan mudah memperoleh dan melepaskan 

air.  Pematang atau galengan memegang peranan yang sangat penting, karena dalam sistem 

bertanam padi di sawah tadah hujan ini, pematang atau galengan ini harus kuat dan dirawat, 

karena bertanam padi di sawah tadah hujan memerlukan air yang cukup agar tidak terjadi 

gagal tanam.  

 

Penggarapan bertanam padi di sawah tadah hujan ini digarap secara “basahan” yaitu 

menunggu sampai musim hujan tiba dan dalam proses penanaman padi ini memakai bibit 

persemaian. Seringkali bibit sudah terlalu tua baru dapat ditanam karena jatuhnya hujan 



terlambat. Dalam penanaman padi sawah tadah hujan ini untuk menanam dan selama 

hidupnya membutuhkan air hujan cukup. Hal ini membawa resiko yang besar sekali karena 

musim hujan kadang datang terlambat, sementara padi sawah tadah hujan membutuhkan air 

hujan yang cukup, sehingga seringkali terjadi puluhan ribu hektar tidak menghasilkan sama 

sekali atau hasilnya rendah akibat air hujan yang tidak mencukupi. 

 

Syarat umum untuk tanaman padi dapat hidup baik di daerah persawahan tadah hujan adalah 

curah hujan yang baik rata-rata 200 mm per bulan atau lebih, dengan distribusi selama 4 

bulan, curah hujan yang dikehendaki per tahun sekitar 1500 mm - 2000 mm. Suhu yang baik 

untuk pertumbuhan tanaman padi 23°C. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi 

berkisar antara 0 - 1500 m dari permukaan laut (d.p.l). Tanah yang baik untuk pertumbuhan 

tanaman padi adalah tanah sawah yang kandungan fraksi pasir, debu dan lempung dalam 

perbandingan tertentu dengan diperlukan air dalam jumlah yang cukup. Padi dapat tumbuh 

dengan baik pada tanah yang ketebalan lapisan atasnya antara 18 cm - 22 cm dengan pH 

antara 4.0 – 7.0 asam. 

 

3.  Keadaan Sosial Ekonomi 

 

Keadaan sosial ekonomi setiap daerah berbeda tergantung sumber daya alam dan sumber 

daya manusianya. Karakteristik sosial ekonomi adalah sifat-sifat khusus yang dimiliki suatu 

petani yang berkaitan dengan sosial ekonominya. Karakteristik sosial meliputi: umur, tingkat 

pendidikan formal dan jumlah tanggungan; sedangkan karakteristik ekonomi meliputi: 

pekerjaan tambahan, pendapatan rumah tangga, curahan tenaga kerja, pengeluaran rumah 

tangga dan pemenuhan kebutuhan pokok minimum ( I. Gusti Ngurah Agung,dkk 1993: 21). 

 



Dalam penelitian ini yang dimaksud keadaan sosial ekonomi kepala keluarga petani sawah 

tadah hujan meliputi: umur, tingkat pendidikan, jumlah anak dan tanggungan, luas 

kepemilikan lahan, jenis pekerjaan sampingan, tingkat pendapatan, dan tingkat pemenuhan 

kebutuhan pokok minimum keluarga yang bertempat tinggal di Desa Fajar Baru Kecamatan 

Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012.  

 

3.1 Umur Kepala Keluarga Petani Sawah Tadah Hujan 

 

Umur menentukan kemampuan fisik petani dalam mengolah usaha taninya maupun usaha-

usaha pekerjaan tambahan lainnya. Semakin tua umur petani, kemampuan kerjanya relatif 

menurun. Menurut Mantra (2000:54) bahwa usia dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: 

usia produktif (15-64 tahun dan usia tidak produkti (65 tahun ke atas). 

 

Dalam penelitian ini yang diteliti adalah umur kepala keluarga petani sawah tadah hujan, 

maka kriteria umur kepala keluarga pada saat penelitian ini dilaksanakan dikelompokkan 

dalam usia produktif dan usia tidak produktif. Adapun kriterianya dikatagorikan sebagai 

berikut: 

Golongan produktif  : yaitu umur 15-64 tahun 

Golongan tidak produkti  : yaitu berumur 65 tahun ke atas 

 

Umur dapat menentukan kemampuan kerja seseorang. Semakin lanjut umur seseorang maka 

kemampuan kerja akan semakin berkurang, sehingga hasil kerja yang dicapai tidak maksimal 

dan pendapatan yang dihasilkan juga rendah. 

 

3.2 Tingkat Pendidikan Formal Kepala Keluarga Petani Sawah Tadah Hujan 

 



Pendidikan merupakan hal yang paling mendasar dan paling penting dalam upaya untuk 

meningkatkan pengetahuan penduduk. Tingkat pendidikan juga akan mempengaruhi jenis 

mata pencarian yang akhirnya akan berpengaruh terhadap jumlah pendapatan dan pemenuhan 

kebutuhan pokok minimum keluarga. Apabila pendidikan kepala keluarga rendah maka 

kemungkinan pendapatan keluarga pun rendah karena kurangnya skill atau kemampuan 

seseorang mempengaruhi jenis pekerjaan yang akan diperoleh. Pendidikan yang telah dicapai 

seseorang merupakan salah satu indikator terhadap kedudukan seseorang di masyarakat. 

 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.  

 

Menurut Payaman J. Simanjuntak (1998:53)  mengemukakan bahwa pendidikan yang telah 

ditempuh oleh seseorang melalui jenjang pendidikan (formal) seperti tidak tamat SD, tamat 

SD, tamat SLTP, tamat SLTA, tamat Sarjana Muda dan Sarjana.  

 

Tingkat pendidikan biasanya diidentikkan dalam pendidikan formal yang diperoleh melalui 

bangku sekolah. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor.20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Bab VI pasal 17, 18, dan 19 yang berisi tentang pendidikan 

dasar, menengah, dan atas. 

 

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang mendasari jenjang pendidikan 

menengah. Adapun pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah 

(MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah 

Tsanwiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat (pasal 17). 



 

Selanjutnya pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar, yang terdiri atas 

pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah 

berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat 

(pasal 18). 

 

Selanjutnya pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah 

yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem 

terbuka (pasal 19). 

 

Berdasarkan pendapat tersebut tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan ini 

dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu: 

1. Pendidikan dasar (SD/SLTP) 

2. Pendidikan Menengah (SLTA) 

3.Pendidikan Tinggi (PT/Akademik) 

 

Tingkat pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan terakhir 

yang ditamatkan melalui jenjang pendidikan formal kepala keluarga petani sawah tadah 

hujan. 

 

3.3  Jumlah Anak Yang Dimiliki dan Jumlah Jiwa Tanggungan Kepala Keluarga Petani 

Sawah Tadah Hujan  
 

 



Jumlah anak artinya banyaknya anak yang dimiliki dalam suatu keluarga, dimana anak 

tersebut dalam keadaaan hidup. Sehubungan dengan pengertian lahir hidup dalam suatu 

keluarga, Mantra (2000:25): 

Fertilitas dihubungkan dengan jumlah kelahiran hidup yang dipunyai oleh seorang wanita 

atau sekelompok wanita. Suatu kelahiran disebut dengan lahir hidup (live birth) apabila pada 

waktu lahir terdapat tanda-tanda kehidupan misalnya menangis, bernafas dan denyut jantung. 

Apabila tidak ada tanda-tanda kehidupan disebut dengan lahir mati (still birth) yang dalam 

demografi tidak dianggap sebagai suatu peristiwa kelahiran. 

 

Menurut A. Ridwan Halim (1990:12), yang dimaksud dengan tanggungan keluarga adalah 

orang atau orang-orang yang masih berhubungan keluarga atau masih dianggap berhubungan 

keluarga serta hidupnya pun ditanggung. Selanjutnya, jumlah tanggungan adalah jumlah 

orang dalam keluarga yang hidupnya ditanggung kepala keluarga. 

 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa keluarga yang jumlah tanggungannya lebih banyak 

akan cenderung mengkonsumsi kebutuhan lebih banyak pula, sehingga sulit untuk memenuhi 

kebutuhan pokok keluarga termasuk pendidikan anak-anaknya. Jumlah tanggungan menurut 

Abu Ahmadi (2002:231), dapat digolongkan sebagai berikut: 

1. Besar, bila jumlah tanggungan 5 orang atau lebih dari 5 orang. 

2. Kecil, bila jumlah tanggungan kurang dari 5 orang. 

 

3.4  Luas Kepemilikan Lahan Kepala Keluarga Petani Sawah Tadah Hujan 

 

Menurut Sayogyo (1987:102) mengemukakan bahwa makin luas usaha tani, makin besar 

persentase penghasilan produksi, maka jelaslah bahwa luas lahan memegang peranan penting 

terhadap besarnya pendapatan petani dan bila sebaliknya petani mempunyai tanah yang 

sempit atau tidak bertanah merupakan beban usaha pada sektor pertanian. 



 

Bagi petani sawah tadah hujan luas atau sempitnya tanah yang diusahakan merupakan faktor 

penentu bagi pendapatan petani, sehingga apabila lahan pertanian yang diusahakan sempit 

maka akan semakin rendah pula pendapatan yang mereka dapatkan dari sektor pertanian. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Hadi Prayitno dan Lincolin Arsyad (1987:102) bahwa semakin 

semakin luas usaha tani maka makin besar persentase penghasilan rumah tangga petani. 

Luas lahan garapan adalah jumlah tanah sawah, tegalan, dan perkarangan yang digarap 

selama satu tahun dihitung dalam satuan hektar (ha). Luas tanah garapan digolongkan 

kedalam empat kelompok yaitu sangat sempit (kurang 0,25 hektar), sempit (antara 0,25 

hektar sampai 0,49 hektar), sedang (antara 0,50 hektar sampai 0,99  hektar) dan luas (lebih 

dari 0,99 hektar) (Hadi Prayitno dan Lincolin Arsyad 1987:88). 

 

3.5 Jenis Pekerjaan Sampingan Kepala Keluarga Petani Sawah Tadah Hujan 

 

Pekerjaan utama adalah jika seseorang hanya mempunyai satu pekerjaan maka pekerjaan 

tersebut digolongkan sebagai pekerjaan utama. Bila pekerjaan yang dilakukan lebih dari satu, 

maka pekerjaan utama adalah pekerjaan yang dilakukannya dengan waktu terbanyak. Jika 

waktu yang digunakan sama, maka pekerjaan yang memberi penghasilan terbesar dianggap 

sebagai pekerjaan utama. 

(http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/24893/3/Chapter%20II.pdf pada hari Sabtu 

10 Desember 2011 pukul 23.10 wib) 

 

Perkerjaan sampingan adalah jenis pekerjaan lain baik yang dimiliki oleh kepala keluarga dan 

anggota keluarga petani sawah tadah hujan lainnya yang telah bekerja guna memperoleh 

penghasilan tambahan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

 

Pekerjaan sampingan kepala keluarga petani sawah tadah hujan yang dimaksud ialah 

pekerjaan yang dilakukan petani sawah tadah hujan selain dari usaha tani atau bercocok 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/24893/3/Chapter%20II.pdf


tanam yang dapat berupa berdagang, menjadi buruh tani, buruh bangunan, dan pembantu 

rumah tangga. 

 

Jenis pekerjaan sampingan kepala keluarga akan menentukan tinggi-rendahnya  pendapatan. 

Dengan demikian yang dimaksud pekerjaan sampingan petani adalah pekerjaan selain dari 

usaha tani atau bercocok tanam yang nantinya akan diukur pendapatannya dari pekerjaan 

tersebut. Pekerjaan tersebut dapat berupa buruh, tukang bangunan, berdagang dan pembantu 

rumah tangga sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan di lokasi penelitian.  

 

3.6 Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga Petani Sawah Tadah Hujan 

 

Pendapatan merupakan hal pokok bagi kehidupan keluarga dalam usaha memenuhi 

kebutuhan hidup. Besar atau kecil pendapatan keluarga akan menentukan tingkat 

kemakmuran keluarga itu. Pendapatan suatu keluarga akan tergantung dari kegiatan bekerja 

yang produktif dari kepala keluarga. 

 

Pendapatan adalah gambaran yang lebih tepat tentang posisi ekonomi keluarga dalam 

masyarakat yang merupakan jumlah seluruhan pendapatan dan kekayaan keluarga. 

Pendapatan ini bisa berupa uang atau barang, baik dari pihak lain atau hasil sendiri (Masri 

Singarimbun, 1987:24). 

 

Soeharjo dan Patong (1973) menyatakan bahwa pendapatan adalah balas jasa dari kerjasama 

faktor-faktor produksi lahan, tenaga  kerja, modal dan jasa pengelolaan. Pendapatan usahatani 

tidak hanya berasal dari kegiatan produksi saja tetapi dapat juga diperoleh dari hasil 

menyewakan atau menjual unsur-unsur produksi, misalnya menjual kelebihan alat-alat 



produksi, menyewakan lahan dan lain sebagainya. Berkaitan dengan ukuran pendapatan dan 

keuntungan, Soekartawi (1986) mengemukakan beberapa definisi: 

a. Penerimaan tunai usahatani merupakan nilai uang yang diterima dari penjualan        

produk  usahatani. 

b. Pengeluaran tunai usahatani adalah jumlah uang yang dibayarkan untuk         pembelian 

barang dan jasa bagi usahatani. 

c. Pendapatan tunai usahatani adalah  produk usahatani dalam jangka  waktu   tertentu, baik 

yang dijual maupun tidak dijual. 

d. Penerimaan total usahatani merupakan nilai semua yang habis terpakai atau    dikeluarkan 

dalam produksi termasuk   biaya yang diperhitungkan. 

e. Pengeluaran total usahatani merupakan selisih antara penerimaan kotor  usahatani dan 

pengeluaran total usahatani. 

 

Pendapatan usahatani yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pendapatan total dari hasil 

penen yang dinilai dengan uang (Rp) dikurangi biaya produksi setiap kali panen (Rp). 

 

Menurut Mulyanto Sumardi (1982:224) bahwa pendapatan dapat dibedakan menjadi tiga 

yaitu sebagai berikut: 

a. Pendapatan pokok merupakan pendapatan yang utama atau pokok yaitu hasil yang diper 

oleh seseorang dari pekerjaan yang dilakukan secara teratur untuk memenuhi kebutuhan 

hidup keluarga. 

b. Pendapatan tambahan merupakan hasil pendapatan yang tidak tetap namun hasilnya dapat 

membantu untuk menambahkan pendapatan setiap bulan. 



c. Pendapatan keseluruhan merupakan pendapatan pokok ditambah pendapatan tambahan 

yang diperoleh pada setiap bulan. 

 

Pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil usaha yang diperoleh dari kepala 

keluarga  dalam jangka waktu satu bulan dan dihitung dengan nilai rupiah. Pendapatan 

tersebut berupa pendapatan pokok, pendapatan tambahan/sampingan dan pendapatan total 

yang diperoleh selama per bulan. 

 

3.7 Pemenuhan Kebutuhan Pokok Minimum Keluarga 

Untuk kelangsungan hidupnya, manusia harus memenuhi kebutuhan pokoknya. Bagi manusia 

pemenuhan kebutuhan pokok adalah hal yang sangat penting. Untuk itu pemenuhan 

kebutuhan pokok harus diusahakan dan disediakan agar terpenuhi. Pemenuhan kebutuhan 

pokok minumum adalah pemenuhan kebutuhan yang meliputi 9 bahan pokok per orang per 

tahun yang diuangkan dalam satuan rupiah berdasarkan standar Totok Mardikanto (1990) 

dengan kriteria: 

1. Terpenuhi apabila pengeluaran per orang per bulan lebih atau sama dengan standar 

pemenuhan kebutuhan pokok minimum. 

2. Tidak terpenuhi apabila pengeluaran per orang per bulan lebih kecil dari standar 

pemenuhan kebutuhan pokok minimum. 

 

Menghitung kebutuhan pokok keluarga dapat dipakai pedoman perhitungan kebutuhan pokok 

minimum per-kapita/orang/tahun yang dikemukakan Totok Mardikanto (1990:23) berikut ini:  

 

 

Tabel. 5 

 

 

Perincian Kebutuhan Pokok Minimum Keluarga yang Harus  Dipenuhi  

Per Orang Dalam Satu Tahun di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung 

Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011. 



 

No 
Jenis Kebutuhan 

Pokok 

Jumlah Kebutuhan 

(Orang/Tahun) 

Jumlah 

Satuan 

(Rupiah) 

Total 

(Rupiah/tahun) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9 

Beras 

Ikan Asin 

Gula Pasir 

Tekstil Kasar 

Minyak Goreng 

Minyak Tanah 

Garam 

Sabun 

Kain Batik 

140 kg 

15 kg 

3,5 kg 

4 meter 

6 kg 

60 liter 

9 kg 

20 kg 

2 potong 

 7.500 

13.000 

11.000 

30.000 

11.000 

 9.000 

 1.500 

13.000 

45.000 

1.050.000 

  195.000 

    38.500 

  120.000 

    66.000 

  540.000 

    13.500 

  260.000 

    90.000 

 
Jumlah 

 
 2.373.000 

Sumber : Totok Mardikanto (1990), Harga pasar di Desa Fajar Baru 25 September 2011. 

 

 

Jika diasumsikan setiap petani mempunyai 4 orang anggota keluarga, maka penghasilan yang 

harus diperoleh dalam 1 tahun adalah Rp2.373.000 dibagi 12 sama dengan Rp197.750,-, 

maka apabila jumlah pengeluaran per orang per bulan lebih atau sama dengan Rp197.750,- 

maka kebutuhan pokok dikategorikan terpenuhi, sedangkan apabila jumlah pengeluaran per 

orang per bulan kurang dari Rp197.750,- maka kebutuhan pokok dikategorikan tidak 

terpenuhi. 

 

3.8 Penelitian Sejenis 

 

Penelitian yang mengambil pokok permasalahan hampir sama dengan penelitian ini dirujuk 

guna kesempurnaan dan kelengkapan penelitian yaitu sebagai berikut: 

 

a. Hartadi (2005), mengkaji karakteristik sosial ekonomi kepala keluarga miskin pada 

petani sawah irigasi di Desa Braja Gemilang Kecamatan Braja Selebah Kabupaten 

Lampung Timur Tahun 2005. 

b. M. Ma’shum (2006), mengkaji tentang dampak variabilitas iklim musiman pada 

produksi padi sawah tadah hujan di Pulau Lombok Tahun 2006.  



c. Ii Jopizi (2007), hasil penelitian tentang studi sosial ekonomi rumah tangga petani di 

lahan rawa gambut Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyu 

Asin Sumatera Selatan Tahun 2007. 

d. Devi Setyawati (2011), mengkaji tentang karakteristik sosial ekonomi kepala keluarga 

petani padi di Desa Labuhan Ratu 1 Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung 

Timur Tahun 2011. 

 

 

 

 

4. Kerangka Pikir  

 

Potensi sumberdaya alam yang dimiliki tersebar dalam wilayah yang berbeda, tiap daerah 

mempunyai ciri-ciri khas dan kemampuan dalam mengolah sumberdaya alam yang ada. 

Sumberdaya alam dapat menghasilkan sumber ekonomi bagi masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan hidup. 

 

Aktivitas pertanian sawah tadah hujan sangat ditentukan oleh datangnya musim penghujan 

sehingga petani hanya dapat menanam padi ketika musim penghujan datang. Dalam hal ini 

musim penghujan dan luas lahan kepemilikan, dapat menentukan besarnya nilai tambah bagi 

kegiatan petanian yang akan dikelola dan pada akhirnya meningkatkan produksi padi sawah 

tadah hujan, sedangkan ketika musim kemarau tiba petani tidak dapat menanam padi karena 

tidak ada sumber air untuk menanam padi, sehingga petani mencari pekerjaan selain bertani 

untuk memenuhi kebutuhan hidup.  

 

Tingkat pendidikan dapat menentukan kondisi sosial ekonomi petani, karena dalam 

persaingan mencari lapangan pekerjaan juga dibutuhkan latar belakang pendidikan yang 

cukup untuk bersaing, rendahnya pendidikan akan menentukan jenis pekerjaan, karena 



dengan pendidikan yang rendah menyebabkan keterampilan yang dimiliki terbatas. Semakin 

tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin terbuka kesempatan untuk 

memenuhi pekerjaan dari berbagai alternatif pekerjaan. Hal ini juga akan berpengaruh 

terhadap pendapatan yang diterima tiap bulannya. Terpenuhi atau tidaknya kebutuhan pokok 

keluarga, tergantung pada besarnya pendapatan dan jumlah anak dan tanggungan keluarga.  

 


