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 Permasalahan dalam penelitian ini yaitu : 1.  Pendapatan keluarga di Desa 

Bangun Sari Baru masih tergolong rendah..  2.banyaknya masyarakat yang belum 

memiliki pekerjaan tetap dan menganggur.  3.persaingan cukup ketat dalam 

menjalankan usaha tani tanaman hias. 4. Petani tanaman hias kerap mengalami 

kegagalan. Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1.untuk mendeskripsikan keberadaan 

kegiatan usaha tani tanaman hias di Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung 

Morawa. 2. Untuk mendeskripsikan tingkat pendapatan awal keluarga di Desa 

Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa. 3. Untuk mengetahui hubungan 

kegiatan usaha tani tanaman hias dengan tingkat pendapatan keluarga di Desa 

Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa. 

 Menurut Kadarsan (1993) “Usaha tani tanaman hias adalah kegiatan yang 

dilakukan petani tanaman hias dalam mengelola unsur-unsur produksi seperti 

alam,tenaga kerja,modal,dan keterampilan pada tanaman hiasnya dengan tujuan 

berproduksi untuk menghasilkan sesuatu dilapangan pertanian dan mendapatkan 

penghasilan agar terwujudnya kesejahteraan”. Menurut Mulyanto (2014: 46) 

“tingkat pendapatan keluarga adalah tingkat atau hasil pendapatan dari segala 

bentuk masukan atau penghasilan yang diukur dengan jumlah uang setiap bulan 

atau pertahun, dimana tingkat pendapatan setiap keluarga sangat beraneka ragam 

sesuai dengan tingkat pendapatan keluarga tersebut”. 

 Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan 

sampel 35 orang petani tanaman hias. Alat pengumpulan data yang digunakan 

adalah angket (Kuesioner). Dan teknik analisis datanya menggunakan korelasi 

product moment dan untuk uji hipotesis (uji-t). 

 Hasil analisis korelasi product moment dan uji t untuk mengetahui adakah 

hubungan antara variabel X dan variabel Y. Dari hasil rumus korelasi product 

moment diperoleh rhitung >rtabel = 0,651 > 0,334. Melalui uji t diperoleh thitung > ttabel 

= 6,561 > 1,692 maka hipotesis diterima. Hal ini membuktikan bahwa adanya 

hubungan kegiatan usaha tani tanaman hias dengan tingkat pendapatan keluarga di 

Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa. 
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