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5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Kearifan lokal wiwitan tanam padi ditandai dengan pemberian bucu/ tumpeng 

kecil dan bunga sesaji yang diletakkan di sudut sawah yang akan ditanami 

padi dan ketika panen padi wiwitan ditandai dengan pemberian bucu besar/ 

tumpeng besar yang diletakkan di sawah dan sebagian dibagikan kepada 

petani/ buruh tani yang berada di sekitar padi yang dipanen. Wiwitan 

merupakan simbol ucapan terima kasih kepada Dewi Sri yang telah menjaga 

tanaman padi hingga panen. Sampel yang masih menjalankan kebiasaan lokal 

wiwitan sebanyak 8 orang (26,67%), sisanya 4 orang (13,33%) sudah tidak 

menjalankan ritual tersebut dan 18 orang (60%) tidak melakukan tradisi ini 

dari awal mulai berusahatani padi sawah, ini diperkuat dengan hasil regresi 

variabel dummy kearifan lokal yang tidak berpengaruh nyata terhadap 

produktivitas padi sawah. 

2. Secara bersama-sama variabel independen (benih, pupuk, pestisida, tenaga 

kerja dalam keluarga, tenaga kerja luar keluarga, pengalaman berusahatani, 

variabel dummy kearifan lokal, variabel dummy perubahan iklim) 

berpengaruh secara nyata terhadap variabel dependen (produktivitas padi 

sawah tahun 2009 dan 2012), sedangkan secara parsial variabel pupuk, 

pestisida, tenaga kerja luar keluarga, pengalaman bertani berpengaruh nyata 

(positif) terhadap produktivitas padi sawah dan variabel benih, tenaga kerja 

dalam keluarga, variabel dummy kearifan lokal dan perubahan iklim tidak 

berpengaruh nyata terhadap produktivitas padi sawah. 

3. Tidak ada perbedaan secara nyata produktivitas padi sawah dan pendapatan 

petani padi sawah sebelum dan saat perubahan iklim. 

5.2. Saran 

1. Diharapkan bagi para petani di Kauman Kidul untuk tetap melakukan kearifan 

lokal wiwitan sebagai wujud kepedulian terhadap warisan budaya yang mulai 

luntur akibat kemajuan perkembangan zaman, sebab banyak manfaat yang 

terkandung di dalam warisan budaya ini. Salah satunya jika melakukan 
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kebiasaan wiwitan akan mempererat hubungan emosional antar individu 

petani, sehingga antar petani dapat sebagai tukar pikiran maupun pengalaman 

untuk setiap permasalahan yang dihadapi dalam berusahatani padi sawah. 

2. Diharapkan bagi para petani untuk dapat lebih mengoptimalkan pupuk dan 

pestisida organik agar dapat meningkatkan produktivitas padi sawah. Pupuk 

organik bermanfaat untuk memperbaiki tanah yang sudah kurus akibat 

penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan, sedangkan pestisida organik 

berguna untuk mengurangi kekebalan hama wereng terhadap pestisida akibat 

penggunaan pestisida anorgaik. 

3. Untuk penyempurnaan hasil penelitian tentang potret kearifan lokal perubahan 

iklim dan pengaruhnya terhadap produktivitas padi sawah di Salatiga 

disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel yang 

belum diteliti seperti faktor produksi berupa faktor alam, modal dan keahlian 

serta karakteristik pribadi petani seperti usia, pendidikan dan jumlah anggota 

keluarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

  
  

 

 

 


