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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan  

Bagian ini merupakan bagian penutup dari hasil pembahasan yang diperoleh 

dari proses penelitian. Peneliti mencoba menarik beberapa kesimpulan yang 

didasarkan pada hasil pembahasan yaitu: 

Rumah tangga petani dalam berusaha tani padi yang dilakukan di lahan 

pasang surut Rawa Pening secara turun temurun ikut andil terhadap kondisi air 

Rawa Pening sekarang. Limbah pupuk yang dihasilkan dari kegiatan usaha tani 

menjadi salah satu penyebab pertumbuhan eceng gondok tidak terkendali yang 

berakibat pada pendangkalan sehingga daya tampung air Rawa Pening menjadi 

berkurang. 

Saat musim hujan tiba air Rawa Pening meluap akibatnya luas garapan 

berkurang yang berujung pada penurunan pendapatan usaha tani padi. Untuk 

menambah pendapatan rumah tangga, petani memanfaatkan air Rawa Pening 

sebagai tempat mencari ikan dan tempat menggembala serta mencari pakan bebek. 

Dengan demikian rumah tangga petani padi sudah memiliki kemampuan dalam 

pendayagunaan (ability to exploit) sumber daya air Rawa Pening. 

“Bersanding dengan Rawa Pening” merupakan sebuah gambaran 

mengenai interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Selayaknya rumah 

tangga, manusia dengan alam harus saling menjaga jika tidak ingin ada prahara. 

Usaha tani padi berdampak pada kondisi air Rawa Pening dan sebaliknya, kondisi 

air Rawa Pening berdampak pada kondisi usaha tani padi sehingga rumah tangga 

petani mencari tambahan penghidupan yang masih terkait dengan air Rawa 

Pening yaitu sebagai nelayan dan peternak bebek. Hal ini dilakukan berulang-

ulang dan sudah seperti lingkaran penghidupan, sehingga rumah tangga petani 

dalam membina kehidupan bersama Rawa Pening cenderung beradaptasi dengan 

kondisi kerusakan Rawa Pening belum pada tahap mitigasi.  
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7.2 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan yang dialami peneliti manakala melakukan penelitian adalah 

kompeksitasnya kondisi Rawa Pening bukan hanya soal pertanian namun lebih 

dari itu sehingga peneliti harus berpikir berkali-kali dan memilah data yang 

diperoleh untuk dituangkan ke dalam tulisan. Selain itu keterbatasan yang 

dihadapi adalah tetang muatan isi wawancara yang diajukan peneliti kepada 

partisipan merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya “sensitif atau tabu” 

untuk ditanyakan dan membutuhkan daya ingat juga diperlukan pendekatan lebih 

agar peneliti dengan partisipan timbul rasa saling percaya serta keterbukaan. 

Untuk menanggulangi hal tersebut peneliti hanya meminta prakiraan atau rerata 

tentang jawaban dari pertanyaan yang terkait juga ikut andil dalam kegiatan 

keseharian partisipan. 

7.3 Saran 

7.3.1 Masyarakat sekitar Rawa Pening dan Lembaga Terkait 

Air Rawa Pening memiliki manfaat ekonomi yang berdampak luas. Dalam 

hal ini yang terpenting adalah adanya keterlibatan dan partisipasi masyarakat 

dalam menjaga lingkungan tetap bersih dan keterlibatan swasta dalam mendukung 

pelestarian sehingga air Rawa Pening tidak semakin tercemar dan ekosistem di 

Rawa Pening menjadi tidak semakin terganggu, sedangkan pemerintah diharapkan 

menjadi pihak yang bertanggung jawab secara langsung terhadap operasionalisasi 

pelestarian sumber daya air Rawa Pening dan mengembalikan fungsi Rawa 

Pening sebagaimana mestinya serta mengembangkan potensi sumber daya air 

Rawa Pening sebagai tempat pariwisata. 

7.3.2 Lembaga Pendidikan 

Lembaga Pendidikan terutama Perguruan Tinggi di sekitar Rawa Pening 

khususnya Universitas Kristen Satya Wacana harus lebih beperan aktif dan hadir 

secara nyata dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi kaitannya dengan 

Rawa Pening. Universitas Kristen Satya Wacana sebagai lembaga pendidikan dan 

lembaga research (sebagai innovator) diharapkan melakukan penelitian dan 

pengabdian masyarakat secara komprehensif dan integratif sehingga hasil yang 
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diperoleh bisa digunakan sebagai acuan maupun bahan masukan bagi pengambil 

keputusan (pemerintah). 

7.3.3 Penelitian Lanjutan 

Rawa Pening bukan hanya menyediakan lahan persawahan pasang surut, 

melainkan lebih dari itu air Rawa Pening dapat dipakai menjadi sumber tenaga 

PLTA, budidaya ikan, air irigasi, dan pariwisata. Dengan tercemarnya air Rawa 

Pening menyebabkan banyaknya populasi eceng gondok sehingga mengubah dan 

bahkan merusak kondisi ekosistem Rawa Pening. Untuk penelitian selanjutnya 

yaitu pendayagunaan sumber daya air Rawa Pening beserta segala 

permasalahannya lebih diperdalam menggunakan konsep Resources Based View 

(RBV) karena dalam proses pendayagunaan sumber daya air Rawa Pening 

dibutuhkan suatu kapabilitas. Peneliti menyarankan untuk menganalisis daya 

saing sumber daya air Rawa Pening sebagai pariwisata air menggunakan konsep 

Resources Based View (RBV) dengan begitu diharapkan masyarakat dapat 

menjaga ekosistem Rawa Pening karena bisa mendatangkan kemanfaatan (nilai) 

yang lebih.  

 


