
V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan pembahasan terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian secara 

keseluruhan tentang keadaan sosial ekonomi keluarga petani sawah tadah hujan di Desa Fajar 

Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan maka penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

 

1. Umur rata-rata kepala keluarga petani sawah tadah hujan 44 tahun, sebanyak (94,6%)  

kepala keluarga petani sawah tadah hujan berumur 20-64 tahun berarti katagori usia 

produktif, karena kegiatan bertani membutuhkan tenaga dan fisik yang kuat dalam 

mengolah lahan pertanian. 

2. Sebanyak (75,5%) kepala keluarga tingkat pendidikan SD, karena mengolah lahan 

pertanian tidak memerlukan pendidikan yang relatif tinggi dan kemampuan dalam bertani 

sudah di dapat dari turun temurun. 

3. Jumlah rata-rata anak yang dimiliki kepala keluarga 3 orang dan jumlah rata-rata 

tanggungan kepala keluarga sebanyak 5 orang. Sebanyak (48,5%) kepala keluarga 

memiliki jumlah anak sebanyak 3 orang dan sebanyak (51,4%) kepala keluarga jumlah 

tanggungan yang dimiliki adalah besar yaitu keluarga yang memiliki jumlah anggota 

keluarga lebih dari 5 orang, maka akan mengakibatkan semakin besar pula beban yang 

ditanggung kepala keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pokok minimum. 

4. Luas kepemilikan lahan rata-rata yang dimiliki kepala keluarga seluas 0,4 ha. Sebanyak 

(35,2%) kepala keluarga termasuk keluarga petani sempit, dengan lahan sedang (0,25-0,49 

Ha), sehingga hasil pertanian yang diperoleh tidak akan mampu memenuhi kebutuhan 

keluarga yang banyak dengan jumlah rata-rata tanggungan sebesar 5 orang. 



5. Pekerjaan sampingan kepala keluarga sebagian besar sebagai buruh bangunan. Sebanyak 

(56,7%) kepala keluarga yang mempunyai pekerjaan sampingan sebagai buruh bangunan 

untuk mencukupi kehidupan mereka ketika musim kemarau. 

6. Pendapatan kepala keluarga petani sawah tadah hujan adalah pendapatan rendah dibawah 

rata-rata (≤ Rp 14.794.554,-/tahun) yaitu sebanyak (70.3 %) responden, karena petani 

hanya memiliki pendidikan yang rendah dan luas lahan garapan yang sedang. 

7. Pemenuhan kebutuhan pokok minimum keluarga petani sawah tadah hujan terpenuhi 

sebanyak (81,1%) responden, karena petani mempunyai pekerjaan sampingan sebagai 

buruh bangunan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari setelah musim panen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat ditulis beberapa saran yaitu: 

1. Mengingat jumlah tanggungan yang dimiliki banyak dan wanita PUS masih produktif, 

hendaknya petani sawah tadah tidak menambah anak lagi. 

2. Bagi petani yang memiliki lahan sempit, hendaknya mencari pekerjaan sampingan, untuk 

menambah pendapatan, dengan mengolah jerami dari sisa penen padi dapat diusahakan 

untuk usaha jamur merang. 

3. Kegiatan pertanian sawah tadah hujan yang tergantung musim hujan, maka petani perlu 

mengembangkan tananan sayuran dengan cara gotong royong untuk membuat sumur 

sebagai sumber air. 



 

 

 

 

 

 


