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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. KESIMPULAN 

  Berdasarkan analisis data dan pembahasan penelitian, maka dalam 

penelitian ini dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut: 

1. Kegiatan usaha tani tanaman hias di Desa Bangun Sari Baru  dikategorikan 

baik. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan yang menunjukkan hasil rata-rata 

keseluruhan item  variabel X adalah sebesar 3,029 dan dikategorikan tinggi. 

Hal ini dilihat dari indikator-indikator dari kegiatan usaha tani tanaman hias 

memiliki hubungan dengan tingkat pendapatan keluarga dan terlihat 

perbedaan dari pendapatan awal sebelum usaha tani tanaman hias hingga 

pendapatan akhir setelah usaha tani tanaman hias. 

2. Tingkat pendapatan keluarga di Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung 

Morawa juga dikategorikan baik. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan yang 

menunjukkan bahwa hasil rata-rata keseluruhan item variabel Y adalah 

sebesar 3,035 dan dikategorikan tinggi. Hal ini membuktikan bahwa tingkat 

pendapatan keluarga di Desa Bangun Sari Baru meningkat lebih baik setelah 

melakukan kegiatan usaha tani tanaman hias. Hal ini dibuktikan dengan 

meningkatnya kegiatan produksi usaha tani tanaman hias dengan total rata-

rata indikator produksi sebesar 3,421. 

3. Berdasarkan perhitungan hasil uji t antara variabel X dan Y adalah signifikan, 

dengan harga (thitung = 6,561) lebih besar dari (ttabel = 1,692). Hal ini berarti 

antara variabel X dan Y memiliki hubungan. Untuk melihat besarnya 

hubungan kegiatan usaha tani tanaman hias dengan tingkat pendapatan 
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keluarga  maka dilakukan perhitungan dengan determinasi dari variabel X dan 

Y maka diperoleh hubungannya sebesar 42,4%. Selebihnya 57,6% disebabkan 

faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.  

  

5.2. SARAN 

  Berdasarkan hasil pembahasan peneliti dapat diberikan saran sebagai 

berikut : 

1. Kepada keluarga yang ingin meningkatkan pendapatan keluarga, 

berdasarkan hasil analisis data pada setiap indikator bahwa usaha tani 

tanaman  hias merupakan suatu usaha yang baik untuk menambah 

pendapatan keluarga. 

2. Kepada para petani usaha tani tanaman hias harus lebih meningkatkan 

produksi dan menambah jenis tanaman hias agar pembeli dapat memilih 

tanaman hias yang di inginkan dikarenakan banyaknya  variasi. 

Penyediaan bibit unggul, dan alat-alat yang digunakan dalam produksi 

tanaman hias sehingga lebih meningkatkan pendapatan keluarga.. 

3. Kepada para Tenaga Kerja di usahatani tanaman hias agar lebih tekun dan 

giat dalam bekerja sehingga hasil produksi tanaman hias dapat 

membuahkan hasil yang baik dan dapat meningkatkan hasil penjualan 

guna memperoleh pendapatan yang lebih. 

4. Sebagai bahan masukan kepada peneliti lain apabila melakukan penelitian 

lebih mendalam mengenai tingkat pendapatan keluarga khususnya di 

masyarakat, sehingga dapat digali lagi faktor-faktor lain yang mendukung 

tingkat pendapatan keluarga. 


