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VI. KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1.  Kesimpulan

Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  Desa  Segodobancang  dan

Mliriprowo  Kecamatan  Tarik  Kabupaten  Sidoarjo  dapat  disimpulkan  sebagai

berikut:

1. Partisipasi  petani  padi  terhadap  kegiatan  Optimasi  Lahan  dalam  program

UPSUS PAJALE termasuk baik karena  dari ketiga tahap tingkat partisipasi,

dua diantaranya tergolong dalam kategori Tinggi. Tahap perencanaan secara

keseluruhan  termasuk  kategori  rendah  karena  rata-rata  terbesar  terdapat

dalam kategori  rendah  dengan  besar  persentase  36,81%,  partisipasi  petani

dalam tahap pelaksanaan secara keseluruhan termasuk kategori tinggi karena

rata-rata  terbesar  terdapat  dalam  kategori  tinggi  dengan  besar  persentase

87,50%, dan partisipasi petani dalam tahap evaluasi secara keseluruhan juga

termasuk  kategori  tinggi  karena  rata-rata  terbesar  terdapat  dalam kategori

tinggi dengan besar persentase 87,50%. 

2. Karakteristik  responden  penelitian  berupa  54,17%  dari  seluruh  responden

berusia 46-60 tahun yang dapat dikatakan responden penelitian mempunyai

banyak  pengalaman  dalam  berusahatani.  Responden  penelitian  didominasi

dari  latarbelakang  pendidikan  SD,  SMP  dan  SMA,  hanya  1  petani  yang

memiliki  riwayat  pendidikan  sarjana  pertanian  dan  1  petani  yang  tidak

bersekolah.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa mereka  kurang menekuni  dunia

pendidikan  pada  saat  mereka  masih  muda  yang  disebabkan  oleh  biaya

pendidikan  yang  sangat  mahal  pada  waktu  itu.  Petani  responden  yang

memiliki  lahan  seluas  <  0,5  ha  berjumlah  14  atau  58,33%  dari  seluruh

responden dan yang memiliki lahan seluas 0,5-1 ha berjumlah 10 petani atau

41,67% dari seluruh responden.

3. Pendapatan  usahatani  padi  responden  di  Desa  Segodobancang  dan

Mliriprowo  melalui  kegiatan  Optimasi  Lahan  dalam  program  UPSUS

PAJALE paling besar dipengaruhi  oleh harga input  tenaga kerja  (X2) dan

produksi  (X3) Variabel-variabel  bebas tersebut  mempunyai  pengaruh yang

positif  terhadap  pendapatan  usahatani  padi  di  Desa  Segodobancang  dan

Mliriprowo  melalui  kegiatan  Optimasi  Lahan  dalam  program  UPSUS
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PAJALE serta pengaruh tersebut bersifat signifikan atau berpengaruh secara

nyata karena hasil analisis menunjukkan signifikansi kesalahan dibawah 5%.

VI.2.  Saran

1. Bagi  petani,  pada  kegiatan  program  perlu  di  tingkatkan  partisipasi

kegiatannya,  terutama  pada  tahap  perencanaan  karena  tahap  ini  sangat

penting berhubungan dengan keseluruhan kegiatan dalam program yang di

lakukan oleh petani

2. Peningkatan  pendapatan  usahatani  padi  akan  terus  terjadi  bila  petani

responden  harus  lebih  memperhatikan  penggunaan  pupuknya,  penggunaan

yang  dimaksud  harus  efektif  dan  efisien  serta  lebih  dimaksimalkan  lagi

partisipasinya terhadap suatu program.


