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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil data yang di peroleh dalam penelitian dan

diuraiakan disusun kedalam distribusi pesentase sederhana kemudian dianalisis

secara deskriptif, maka dapat disimpulkan mengenai deskriptif kondisi sosial

ekonomi keluarga petani padi sawah di Desa Kotagajah Kecamatan Kotagajah

Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010, sebagai berikut:

1. Sebanyak 25 KK (42,37%) mempunyai lahan yang sempit (< 0,50),

sebanyak 21 KK (35,59%) mempunyai lahan yang sedang (0,50 0,99),

sedangkan 13 KK (22,03%) mempunyai lahan yang luas (> 0, 1,00),

sedangkan total luas lahan padi sawah seluruh responden yaitu 40,75 ha

dengan rata-rata lahan yang dimiliki sebanyak 0,70 ha.

2. Sebanyak 48 KK (81,38%) memepunyai tanggungan > 5 dan 11 KK

(18,62%) mempunyai tanggungan < 5 dan jumlah tanggungan responden

secara keseluruhan berjumlah 211 orang dengan rata-rata tanggungan setiap

keluarga sebanyak 4 orang.

3. Sebanyak 33 KK (55,94%) memiliki pekerjaan tambahan sebagai buruh,

dagang wiraswasta, sopir, ojek, becak dan ternak, selebihnya 28 KK

(47,45%) tidak memiliki pekerjaan tambahan.

4. Sebanyak 27 KK (45,76%) memiliki pendapatan diatas rata-rata dan

sebanyak 32 KK (54,23%) berpendapatan di bawah rata-rata. Pendapatan
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total seluruh responden perbulan berjumlah Rp 82.421.000, dengan rata-rata

pendapatan responden perbulan sebesar Rp 1.396.900.

5. Sebanyak 55 KK (93,22%) terpenuhi kebutuhan pokok minimumnya,

sedangkan yang tidak terpenuhi kebutuhan pokok minimumnya sebanyak 4

KK (6,77%). Berdasarkan Kriteria Garis Kemiskinan Menurut Persentase

Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pokok Minimum, sebanyak 8 KK (13,55%)

terpenuhi kebutuhan pokok minimumnya antara 75 % - 125 % yang

tergolong miskin, sebanyak 28 KK (47,45%) terpenuhi kebutuhan pokok

minimal keluarganya antara 125 % - 200 % yang tergolong hampir miskin

dan sebanyak 23 KK (38,98%) terpenuhi kebutuhan pokok minimal

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Bagi responden yang memiliki lahan yang sempit dapat memaksimalkan

produktivitas lahan dengan cara tumpang sari menanam tanaman palawija

setelah masa tanam padi sawah serta berusaha mendapat pekerjaan

tambahan/sampingan selain bertani padi sawah.

2. Bagi responden yang pemenuhan kebutuhan pokok minimum keluarganya

belum terpenuhi diharapkan dapat lebih berusaha untuk memenuhi

kebutuhan pokok minimum keluarganya dengan membuka usaha baru

(kolam ikan, berdagang) atau sesuai dengan keterampilan dan kemampuan

yang dimiliki.


