
 

40 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dan diolah mengenai penelitian yang dilakukan 

pada Petani di Desa Pandanan, dengan berbagai macam metode atau teknik dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penerapan modal sosial didasari oleh kepercayaan dan timbal balik. Tenaga 

kerja merupakan salah satu faktor produksi. Tenaga kerja yang digunakan dalam 

pertanian meliputi tenaga manusia dan mesin. Pengggunaan buruh tani masih 

dipertahankan karena masih banyak orang yang memiliki kemampuan bertani 

dan sebaliknya petani membutuhkan bantuan dalam proses kegiatan usaha tani..  

2. Percaya diri dalam pengambilan keputusan saat menghadapi risiko yakni dengan 

rela mengeluarkan biaya tambahan. Modal merupakan peranan penting dalam 

pertanian. Modal diperlukan untuk pengadaan sarana produksi seperti benih, 

pupuk, pertisida, dll. Tingginya input yang digunakan dibandingkan output yang 

didapatkan berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh petani. Petani 

menggunakan biaya banyak untuk proses usaha tani dikarenakan adanya banyak 

kendala yang dihadapi yakni hama penyakit dan gangguan hewan liar seperti 

tikus dan burung.  

 

5. 2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan mengenai fokus penelitian yakni makna 

pendapatan bagi petani dalam perspektif produktivitas dimana peneliti menggali 

tentang aspek tenaga kerja dan modal dalam memaknai pendapatan bagi petani. 



 

41 
 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah snowball. Keabsahan data 

dalam penelitian ini menggunakan kreadibility sehingga alat yang digunakan adalah 

member check. 

 

5. 3 Rekomendasi 

Dari kesimpulan diatas, dapat diperoleh saran yang diberikan peneliti, yakni 

sebagai berikut : 

1. Bagi Petani 

Diharapkan petani dapat lebih mengoptimalkan dalam mengelola usahanya 

sehingga bisa meningkatkan hasil dan bisa mendapatkan pendapatan yang 

maksimal. Untuk pengoptimalan usaha tani bisa dengan menggunaan teknologi 

sehingga bisa proses dari awal tanam hingga panen lebih efisien dan efektif. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dalam penelitian kualitatif dapat meneliti 

lebih dalam lagi tentang makna pendapatan bagi petani dalam perspektif 

produktivitas dengan menambahkan jumlah populasi untuk menemukan 

informasi mengenai produktivitas pertanian secara rinci untuk memperoleh 

informasi yang lebih akurat.Keabsahan data penelitian perlu ditambahkan 

depanditibility dan konfermability karena di penelitian ini hanya menggunakan 

kreadibility dengan member check. 
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