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BAB VI 

KESIMPULAN dan SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Subjective well-being pada petani muda berproses sbb; 

Petani muda mengalami fase awal yang dinamakan afeksi 

negatif. Pada fase ini faktor eksternal cukup mempengaruhi 

subjective well-being pada petani muda. Terutama dari faktor 

serangan hama yang menyebabkan berkurangnya pendapatan hingga 

hilangnya harapan untuk hasil yang maksimal. Selain itu faktor 

kebijakan pemerintah membuat petani merasa stres karena 

terbatasnya ketersediaan pupuk bersubsidi yang menyebabkan petani 

harus membeli pupuk non-subsidi dimana selisih harganya bisa 

mencapai empat kali lipat. Hal inilah yang sedikit mengganggu 

petani ditengah semangat mencari nafkah dan mendapat 

kebahagiaan. 

Kemudian dari afeksi negatif petani mampu mengubahnya 

menjadi afeksi positif. Petani muda dapat mengambil sisi positif dari 

pekerjaannya dengan menikmati kebebasan, mencintai pekerjaan, 

dan merasa bahagia dengan pekerjaan menjadikan petani muda tetap 

bertahan dengan pekerjaannya di tengah iming-iming pekerjaan lain 

yang menjanjikan kemudahan dan penghasilan yang berlimpah. 

Peribahasa jawa “mangan ora mangan sing penting kumpul” cukup 

dirasakan oleh seluruh petani muda, Kebersamaan dengan keluarga 
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dan guyub rukun dengan tetangga membuat petani muda merasa 

nyaman serta bersyukur dengan pilihan hidupnya. 

 Dengan munculnya afeksi positif, petani muda merasakan 

flourishing. Seluruh petani muda mantap menentukan tujuan hidup 

sebagai petani dan berniat untuk mengembangkan dunia pertanian 

yang telah dijalaninya. Hal ini dipengaruhi oleh apresiasi dan 

dukungan dari pihak lain disekitarnya. 

Pendapatan yang lebih menyebabkan adanya kepuasan hidup 

dan itu berarti subjective well-being pada petani muda bisa dikatakan 

tinggi. Maka dari itu pendapatan sangat mempengaruhi subjective 

well-being pada petani muda. Kepuasan hidup juga mempengaruhi 

minimnya afeksi negatif, sehingga petani lebih dominan merasakan 

emosi positif dan puas akan hidupnya.  

Faktor yang mempengaruhi subjective well-being pada petani muda; 

1. Permasalahan dan kegagalan sangat berpengaruh dalam 

subjective well-being, karena dengan adanya afeksi negatif 

berkaitan erat dengan afeksi positif. 

2. Rasa bangga dengan pekerjaan yang dijalani sangat berpengaruh 

terhadap subjective well-being. 

3. Adanya minat yang besar membuat petani muda total dalam 

bekerja dan itu mempengaruhi kesejahteraannya.  

4. Faktor pendapatan atau materi tidak dapat dipungkiri sangat 

mempengaruhi kesejahteraan petani muda, karena hal tersebut 

faktor penting yang mempengaruhi kehidupan petani muda. 
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B. Saran 

1. Bagi petani muda 

a. Untuk mengurangi ketergantungan dengan pupuk kimia atau 

bersubsidi sebaiknya petani muda mulai menggunakan pupuk 

organik. 

b. Menyimpan hasil pertanian dan memilih waktu yang tepat 

dalam menjualnya untuk memperoleh harga yang maksimal. 

c. Sebaiknya petani muda mencoba berinovasi dengan cara 

mengolah hasil pertanian menjadi sebuah produk yang bisa 

mendongkrak harga jual atau menjual sendiri hasil 

pertaniannya guna memangkas rantai perdagangan yang 

sangat merugikan petani. Sehingga petani muda bisa 

mendapatkan hasil yang lebih maksimal. 

2. Bagi masyarakat yang tertarik dengan dunia pertanian 

Bagi masyarakat yang tertarik menjadi petani tetapi ragu 

karena pengahasilannya rendah, untuk penghasilan maksimal 

sebaiknya bersiasat dengan menunggu waktu dan penjualan yang 

tepat & lebih memahami kehidupan petani lainnya. 

3. Bagi pemerintah 

Pemerintah lebih memperhatikan petani dengan cara  

mengangkat “citra” petani di mata masyarakat awam supaya 

lebih menghargai bahkan tertarik masuk ke bidang pertanian. 

Selain itu peningkatan pengetahuan petani tentang management 

produk, penjualan, dan management hasil usaha. Terakhir 

pemerintah wajib mengambil tindakan tegas untuk memotong 
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rantai perdagangan yang terlalu panjang dan menjadi permainan 

para tengkulak nakal. Agar selisih harga antara petani dan di 

pasaran tidak terlalu signifikan. Sehingga petani bisa meraup 

untuk maksimal dan nilai tukar petani (NTP) lebih baik, serta 

masyarakat tidak menjerit dengan harga bahan pokok yang 

melambung tinggi.  

4. Bagi penelitian selanjutnya 

Untuk penelitian selanjutnya akan lebih baik jika kriteria 

subjek ditingkatkan lagi seperti tingkat pendidikan yang lebih 

tinggi. Untuk mengetahui alasan seseorang kenapa lebih memilih 

bekerja sebagai petani walaupun ada kesempatan bekerja di 

tempat lain. 


