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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasatkan hasil penelitian yang membahas tentang hubungan 

pendidikan anak dengan kondisi petani di Desa Pasirmae, Kecamatan 

Cipeucang, Kabupaten Pandeglang, dapat ditarik beberapa kesimpulan. 

Diantaranya: 

1. Mayoritas tingkat pendidikan petani di Desa Pasirmae hanya ditempuh 

hingga pendidikan dasar (SD). Tidak banyak yang menempuh sampai 

pendidikan menengah seperti SMP atau SMA. Bahkan beberapa 

diantaranya tidak menempuh pendidikan sama sekali. 

2. Pendapatan petani dalam hitungan per bulan di Desa Pasirmae 

tergolong kecil. Pendapatan keseluruhan didapatkan tidak hanya dari 

usaha tani saja, tetapi dari usaha sampingan seperti warung, pedagang 

pasar, ojek, kuli bangunan, dan lain sebagainya. 

3. Hanya sedikit petani yang memiliki lahan sendiri untuk digarap sendiri. 

Kebanyakan lahan di Desa Pasirmae merupakan lahan milik orang lain 

yang kemudian disewakan kepada para petani. Tetapi berdasarkan 

jumlah keseluruhan keluarga petani, sebagian besar hanya bekerja 

sebagai buruh tani yang merupakan petani pekerja dan tidak memiliki 

lahan. 

4. Hubungan atau korelasi antara kondisi petani pemilik lahan dengan 

jenjang pendidikan anak meliputi: 

a. Ada hubungan antara luas lahan petani pemilik lahan dengan 

jenjang pendidikan anak dengan kekuatan korelasi kuat. 
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b. Tidak ada hubungan antara pendapatan petani pemilik lahan 

dengan jenjang pendidikan anak dengan kekuatan korelasi 

sedang. 

c. Tidak ada hubungan antara pendidikan petani pemilik lahan 

dengan jenjang pendidikan anak dengan kekuatan korelasi 

sedang. 

d. Ada hubungan antara usia petani pemilik lahan dengan jenjang 

pendidikan anak dengan kekuatan korelasi sedang. 

5. Hubungan atau korelasi antara kondisi petani penyewa lahan dengan 

jenjang pendidikan anak meliputi: 

a. Tidak ada hubungan antara luas lahan petani penyewa lahan 

dengan jenjang pendidikan anak dengan kekuatan korelasi sangat 

rendah. 

b. Tidak ada hubungan antara pendapatan petani penyewa lahan 

dengan pendidikan anak dengan kekuatan  korelasi sangat rendah. 

Nilai koefisien korelasi ini bernilai negatif, artinya semakin besar 

pendapatan semakin rendah jenjang pendidikan anak. 

c. Ada hubungan antara tingkat pendidikan petani penyewa lahan 

dengan jenjang pendidikan anak dengan kekuatan korelasi 

sedang. 

d. Ada hubungan antara usia petani penyewa lahan dengan jenjang 

pendidikan anak dengan kekuatan korelasi sedang. 

6. Hubungan atau korelasi antara kondisi petani penyewa lahan dengan 

jenjang pendidikan anak meliputi: 

a. Ada hubungan antara pendapatan buruh tani dengan jenjang 

pendidikan anak dengan kekuatan korelasi kuat. 

b. Ada hubungan antara tingkat pendidikan buruh tani dengan 

jenjang pendidikan anak dengan kekuatan korelasi kuat. 
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c. Tidak ada hubungan antara usia buruh tani dengan jenjang 

pendidikan anak dengan kekuatan korelasi sangat rendah. Nilai 

koefisien korelasi ini bernilai negatif, artinya semakin tua buruh 

tani semakin rendaj jenjang pendidikan anak. 

7. Faktor utama banyaknya anak yang putus sekolah di Desa Pasirmae 

adalah karena biaya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang 

mahal. Seperti untuk uang jajan, transportasi, dan beberapa 

perlengkapan untuk sekolah meskipun sekolah sudah gratis. Faktor 

lainnya adalah jarak tempuh sekolah yang jauh menjadikan alasan 

sulitnya menyekolahkan anak karena biaya transportasi akan 

membengkak. 

 

B. Rekomendasi 

Dari uraian sebelumnya, terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan 

pertimbangan. Penulis menguraikan rekomendasi sebagai berikut: 

1. Fasilitas pendidikan harus ditingkatkan. Pemerintah harus memantau 

dan melihat kondisi fasilitas pendidikan di pelosok. Agar setiap orang 

bisa mengenyam pendidikan yang layak. 

2. Kelangsungan hidup petani harus diperhatikan pemerintah. Contohnya 

pemerintah harus memprioritaskan dari hasil petani lokal. Dengan 

membeli hasil tani dari petani lokal, maka penghasilan petani akan 

meningkat dan mampu untuk menyekolahkan anaknya. 

3. Harus bijak dalam memanfaatkan lahan. Misalnya untuk petani yang 

memiliki lahan yang luas, bisa mempekerjakan buruh tani lebih banyak. 

Agar buruh tani mendapatkan pekerjaan yang layak. 

4. Petani pemilik lahan harus memperhatikan pendidikan anaknya. Karena 

pemilik lahan memiliki pendapatan yang cukup untuk kelangsungan 

pendidikan anaknya. Petani pemilik lahan juga bisa berperan dalam 
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membangun sarana dan prasaran Desa. Agar masyarakat semua 

golongan mendapatkan fasilitas yang layak. 

5. Petani penyewa lahan juga harus memperhatikan kelangsungan 

pendidikan anaknya. Meskipun dengan pendapatan yang pas-pasan, 

harus ada usaha dalam menyekolahkan anaknya. 

6. Buruh tani meskipun berpendapatan kecil, bukan berarti harus 

menyurutkan usaha dalam menyekolahkan anak. Karena saat ini biaya 

pendidikan hingga jenjang SMA sudah gratis. 

7. Karena biaya merupakan salah satu faktor penyebab banyaknya anak 

yang putus sekolah, maka dari itu para petani harus lebih giat dalam 

mencari nafkah. Disamping itu pemerintah juga harus membangun 

sekolah lebih dekat agar mudah dijangkau. Karena jarak sekolah yang 

jauh juga menjadi faktor penyebab tingginya angka putus sekolah. 


