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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Eksistensi petani merupakan suatu keadaan petani yang masih tetap 

melakukan kegiatan usahatani budidaya suatu komoditas. Eksistensi petani 

florikultura dalam penelitian ini ditinjau dari enam parameter yaitu pengalaman 

petani, lahan usahatani, jenis tanaman hias dan budidaya, pemasaran, proporsi 

pendapatan, dan kesejahteraan. Kategori tingkat eksistensi petani dapat 

dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu sangat rendah, rendah, sedang, 

dan tinggi. Berdasarkan hasil penelitian, parameter yang berada pada tingkat eksis 

yaitu pengalaman petani, jenis tanaman hias dan budidaya, serta pemasaran dan 

parameter yang berada pada tingkat cukup eksis yaitu lahan usahatani, proporsi 

pendapatan, serta kesejahteraan. 

Pengalaman petani yang berada pada tingkat eksistensi tinggi ditunjukkan 

oleh 71,8% petani memiliki pengalaman bertani selama 10-30 tahun dan 76,6% 

petani memiliki keterampilan bertani dari orangtua. Lahan usahatani yang berada 

pada tingkat eksistensi sedang ditunjukkan oleh status kepemilikan lahan yang 

sewa sebanyak 59,4% petani serta petani memiliki rata-rata luas lahan hanya 0,1-

0,03 Ha yaitu sebanyak 54,7% petani. Jenis tanaman hias dan budidaya yang 

berada pada tingkat eksistensi tinggi ditunjukkan oleh 53,1% petani 

membudidayakan tanaman polybag dan sebanyak 85,9% petani sudah sangat 

menguasai teknik budidaya. Pemasaran yang berada pada tingkat eksistensi tinggi 

ditunjukkan oleh 67,2% petani target pasarnya mencakup pedagang dan 

konsumen langsung dan 67,2% petani memasarkan hasil produksi mencakup luar 

provinsi. Proporsi pendapatan yang berada pada tingkat eksistensi sedang 

ditunjukkan oleh 64% petani memiliki pendapatan pertanian yang rendah dan 

sebanyak 73,5% petani memiliki pendapatan yang 100% dari hasil pertanian. 

Kesejahteraan petani yang berada pada tingkat eksistensi sedang  ditunjukkan oleh 

dari jumlah pendapatan total petani yaitu 56,3% petani berpendapatan rendah, 

pengeluaran petani yaitu 82,8% petani memiliki pengeluaran sedang, 96,9% 
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petani memiliki kondisi tempat tinggal permanen, 73,4% petani memiliki fasilitas 

tempat tinggal yang cukup, 59,4% petani memiliki kondisi kesehatan anggota 

keluarga yang cukup, 96,9% petani berpendapat   cukup
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dalam kemudahan mendapatkan fasilitas kesehatan, 57,8% petani berpendapat 

cukup dalam kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, dan 92,2% 

petani berpendapat cukup dalam kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. 

Berdasarkan enam parameter tersebut  maka dapat diketahui bahwa tingkat 

eksistensi petani florikultura di Desa Cihideung berada pada tingkat eksistensi 

sedang.  

 

B. Implikasi  

1. Implikasi Terhadap Petani, Pemerintah Daerah dan Masyarakat 

Eksistensi petani florikultura atau tanaman hias ditunjukkan oleh 

keberlangsungan kegiatan budidaya tanaman hias yang tetap dipertahankan 

oleh petani. Dalam hal ini, eksistensi merupakan keberadaan kegiatan 

pertanian yang masih tetap dipertahankan dan berlangsung hingga saat ini. 

Meskipun masih tetap berlangsung namun terdapat berbagai kendala maupun 

faktor yang dapat mengancam eksistensi petani. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa tingkat eksistensi petani florikultura di Desa Cihideung 

ini termasuk ke dalam tingkat cukup eksis. Hal ini mengandung implikasi 

untuk meningkatkan tingkat eksistensi maka perlu adanya peningkatan faktor 

penguasaan lahan oleh petani dan peningkatan pendapatan dari sektor 

pertanian. 

2. Implementasi Terhadap Pembelajaran Geografi  

Dalam penelitian ini banyak pembelajaran yang terkandung di dalamnya 

khususnya sebagai pembelajaran dalam geografi. Penelitian yang mengenai 

eksistensi petani florikultura di Desa Cihideung ini memiliki berbagai aspek 

yang dapat bermanfaat sebagai peningkatan wawasan pembelajaran geografi 

di sekolah. Pada tingkat menengah atas, materi yang ada pada mata pelajaran 

geografi kurikulum 2013 ini berkaitan dengan penelitian yang mengkaji 

potensi suatu wilayah dari segi sumber daya pertanian yang contohnya 

ditunjukkan di Desa Cihideung Kecamatan Parongpong. Melalui eksistensi 

petani maka dapat dikaji mengenai pengelolaan potensi sumber daya 
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pertanian.  Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pengayaan materi dalam 

pembelajaran geografi kurikulum 2013.  

Satuan Pendidikan  : Sekolah Menengah Atas 

Kelas/Semester  : XI /Ganjil 

Kompetensi Dasar  : 3.4 Menganalisis ketahanan pangan nasional, 

penyediaan bahan industri, serta potensi energi baru 

dan terbarukan di Indonesia 

4.4 Membuat peta persebaran ketahanan pangan 

nasional, bahan industri, serta energi baru dan 

terbarukan di Indonesia 

Materi Pokok          : Potensi dan persebaran sumber daya pertanian 

untuk ketahanan pangan nasional 

 

C. Rekomendasi  

Pengalaman petani, jenis tanaman hias dan budidaya, serta pemasaran pada 

usahatani budidaya tanaman hias di Desa Cihideung ini berada pada tingkat eksis. 

Guna mempertahankan eksistensi tersebut, petani perlu meningkatkan 

keterampilan manajemen usahatani agar menunjang pengalaman petani. Selain 

itu, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi petani dalam hal manajemen usahatani 

dan pelatihan-pelatihan mengenai budidaya agar meningkatkan produksi 

pertanian. Untuk lebih meningkatkan pemasaran, Pemerintah Daerah bekerja 

sama dengan petani untuk mendirikan koperasi dan membentuk kelompok tani 

guna menunjang kegiatan usahatani mulai dari pengadaan bibit hingga mekanisme 

pemasaran.  

Lahan usahatani, proporsi pendapatan, dan kesejahteraan petani di Desa 

Cihidueng berada pada tingkat cukup eksis. Guna meningkatkan eksistensi ini, 

Pemerintah Daerah dapat membatasi alih fungsi lahan pertanian menjadi non 

pertanian agar meningkatkan penguasaan lahan oleh petani dan petani dapat 

mempertahankan lahan yang dimilikinya. Jika dalam usahatani budidaya tanaman 

hias ini efektif dan efisien maka pertanian akan menjadi sumber pendapatan utama 

keluarga petani sehingga proporsi pendapatan pertanian dapat lebih besar dari 
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pendapatan non pertanian. Meningkatnya pendapatan ini akan sejalan dengan 

meningkatnya kesejahteraan petani.  

Ditinjau secara keseluruhan, eksistensi petani di Desa Cihideung berada pada 

tingkat cukup eksis. Beberapa rekomendasi di atas dapat diimplementasikan guna 

meningkatkan eksistensi petani. Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti 

mengenai eksistensi petani, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini 

dengan menambah atau mengganti parameter dalam penelitian ini dengan 

parameter lain yang sesuai dengan kondisi lokasi penelitian sehingga akan lebih 

baik lagi dalam mengkaji eksistensi petani tanaman hias.  

 


