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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uraian yang telah dikemukakan dari data pembahasan 

dan informasi yang telah diperoleh, maka dapat disimpulkan  sebagai berikut: 

1. Dinamika kehidupan petani karet Tirta Makmur dari sosial ekonomi pada 

tahun 1992-2020 merupakan masa transisi bagi masyarakat Tirta Makmur 

petani berusaha dengan segenap kemampuannya untuk membudidayakan 

tanaman karet untuk memenuhi kebutuhannya. Dari tahun  ke tahun 

masyarakat Tirta Makmur mengalami kesejahteraan ekonomi dan 

pendapatan masyarakat meningkat dari sebelumnya masyarakat petani karet 

Tirta Makmur mulai melakukan peningkatan hasil produksi. Sedangkan sosial 

masyarakat Tirta Makmur mulai meningkat mulai dari pendidikan banyak dari 

anak-anak petani yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi perubahan 

sosial masyarakat petani karet berubah dengan seiringnya berjalnya waktu 

dan perkembangan jaman masyarakat sudah mulai dengan pakaian modrn 

dan gaya hidup yang modrn juga telah majunya bidang teknologi bidang 

pertanian semakin maju. Perubahan bidang pertanian yang semakin maju 

dan menjadi pekerjaan utama petani karet dan di samping itu masyarakat 

juga bekerja sampingan. 

2. Faktor  pendorong dinamika kehidupan petani karet dipengaruhi oleh faktor 

keagaman, faktor sosial, faktor ekonomi, dan faktor politik serta faktor ilmu 

pengetahuan yang berkembang. 

3. Faktor penghambat  Dinamika kehidupan petani karet masyarakat Tirta 

Makmur salah satunya sumber daya manusia, jumlah tanggungan keluarga, 

Usia petani tingkat umur petani 

4. Faktor pendorong terjadinya  sosial petani karet masyarakat Tirta Makmur 

yaitu adaya faktor internal yang terjadi dalam lingkungan petani karet yang 

mendorong perubahan sosial. Faktor-faktor ini mencangkup faktor-faktor 

kependudukan, faktor adanya penemuan-penemuan baru dalam masarakat 

dan faktor eksternal adanya kondisi yang berkembang yang terjadi di luar 

lingkungan masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung 

mempengaruhi perubahan sosial dalam masyarakat dalam faktor eksternal 
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yang berpengaruh lingkungan alam, pengaruh unsur kebudayaan maupun 

aktualisasi. 

5. Tantangan ekonomi yang di hadapi petani karet masyarakat Tirta Makmur 

yang di hadapi masyarakat yaitu pengadaan dan penyaluran Lemahnya 

modal dan akses permodalan. Lemahnya organisasi yang ada di masyarakat. 

Kurangnya kuantits dan kualitas sumber daya manusia untuk pertanian. 

B. Saran 

Adapun saran dalam penelitian ini adalah : 

1. Dinamika kehidupan petani karet dari sosial ekonomi tidak bisa dihindari 

maupun ditolak oleh masyarakat karena dengan adanya kemajuan jaman 

dan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan perubahan gaya 

hidup sehari-hari petani masyarakat harus bisa beradaptasi dengan hal 

tersebut dan selalu dapat membedakan perkembangan Dinamika yang 

baik dan yang negative atau buruk. 

2. Dinamika sosial petani karet. Faktor selalu dipengaruhi oleh faktor 

pendorong dan penghambat serta mempunyai tantangan bagi 

masyarakatnya, faktor penghambat dalam suatu Dinamika sosial akan 

menghambat perkembangan masyarakat karena masyarakat tidak bida 

berkembang dengan baik untuk menjadi lebih maju, kemudian faktor 

pendorong dalam suatu Dinamika sosial akan mempercepat suatu 

pekembangan masyarakat dan dapat membuat masyarakat lebih dengan 

mudah untuk berkembang dan  menjadi lebih maju dan masyarakat Tirta 

Makmur harus selalu mendukung faktor pendorong sehingga 

mempengaruhi masyarakat menjadi maju kearah yang lebih baik lagi. Dan 

yang berkaitan dengan tantangan yang dihadapi masyarakat Tirta Makmur 

hal tersebut seharusnya tidak hanya pemerintah saja yang ikut adil dalam 

menangi dan memberikan solusi. Tetapi masyarakat Tirta Makmur juga 

harus ikut berpatisipati dengan cara tidak acuh takacuh dengan hal 

tersebut sehingga masyarakat Tirta Makmur menjadi lebih baik lagi dan 

menjadi masyarakat yang mampu bersaing dan makmur dan sejahtera. 

3. Dinamika ekonomi. Perkembangan teknologi dan industri, maka 

perekonomian dengan sendirinya akan mengikuti laju sektor usaha petani 

karet dan tidak terlepas dari faktor pendorong, penghambat dan tantangan, 

faktor pendorong  akan mempercepat perkembangan ekonomi masyarakat 

karena semakin tinggi pendapatan maka kebutuhan keluarga dapat 
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terpenuhi dan hidup petani akan semakin sejahtera. Faktor penghambat 

akan membuat masyarakat tidak bisa berkembang maka peran pemerintah 

sangat dibutuhkan. Faktor tantangan yang di hadapai masyarakat Tirta 

Makmur juga tidak bisa di lepaskan dalam usaha yang di jalani masyarakat 

dengan kerja sama masayarakat dan juga pemerintah maka akan tercipta 

kerja sama dan partisipsi yang saling mendukung satu sama lain sehingga 

masyarakat Tirta Makmur dapat hidup sejahtera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


