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BAB III 

DESKRIPSI DATA 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak dan luas waliyah 

a. Letak Astronomis 

Desa Watudandang merupakan salah satu desa di 

Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, dengan jarak 3 Km 

dari Ibu kota Kecamatan, 35 Km dari Ibukota 

Kabupaten/Kotamadya dan 120 Km dari Ibukota Propinsi. 

Secara astronomis wilayah desa Watudandang terletak pada7o 

9’ 28” LS- 7o 12’ 7,43 “LS dan antara 110o 33’ 33,4 “ BT-

110o 35’ 6,5” BT  

b. Letak Administrasi 

Batas Administrasi desa Watudandang Kecamatan 

Prambon Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut: 

Sebelah Utara  : berbatasan dengan desa Sonoageng  

Sebelah Selatan  : berbatasan dengan desa Sanggrahan 

Sebelah Barat  : berbatasan dengan desa Sugih 

waras 

Sebelah Timur  : Berbatasan dengan desa Cengkok 
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Desa Watudandang mempunyai wilayah seluas 1485,285 

ha atau 14,85285 m (Monografi desa Watudandang, tahun 2004). 

2. Kondisi Fisik Wilayah 

a. Keadaan Topografi 

Wilayah desa Watudandang terdiri dari 7 dusun, dan 

wilayahnya merupakan perbukitan/pegunungan dengan luas 

984 ha dan ketinggiannya 700 m diatas permukaan air laut. 

Topografi suatu wilayah mempengaruhi kegiatan 

penduduknya. Desa yang sebagian besar penduduk yang hidup 

bertani, maka topografi suatu wilayah berperan sangat penting. 

Pertanian lebih mudah diusahakan di daerah datar jika 

dibandingkan dengan daerah yang topografinya terlalu kasar, 

miring, atau terlalu berombak. 
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Topografi suatu wilayah akan mempengaruhi 

kelancaran aktivitas penduduknya. Topografi yang datar 

maemberikan kemudahan bagi penduduk untuk berhubungan 

dengan daerah lain, sebaliknya daerah yang bergunung-gunung 

akan menyulitkan penduduk untuk beraktivitas atau 

berhubungan dengan daerah lain.  

b. Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan di desa Watudandang sebagian 

besar untuk pemukiman, sawah, ladang/tegalan, perkebunan 

negara, dan hutan lindung. Sedangkan sisanya dipergunakan 

untuk kepentingan lain-lain, seperti: makam, tempat ibadah, 

jalan, dan untuk tempat rekreasi dan olah raga. Lihat tabel 3 di 

bawah ini dan peta penggunaan lahan pada lampiran 6. 

Tabel 1 Penggunaan Lahan Desa Watudandang 

NO Penggunaan Lahan Luas 

(ha) 

1 Pemukiman 24 

2 Tempat peribadatan (masjid, gereja, vihara) 0,070 

3 Kuburan/makam 0,070 

4 Jalan 1,2 

5 Sawah 38 

6 Ladang/tegalan 419 

7 Perkebunan Negara 501 

8 Hutan lindung 501 

9 Rekreasi dan olahraga 0,315 

 Jumlah  1485,285 

 

Sumber: Monografi Desa Watudandang, 2004 
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3. Kondisi Sosial Ekonomi 

a. Jumlah, Kepadatan, dan Pertumbuhan 

Penduduk desa Watudandang berdasarkan hasil 

regresi tahun 2004 adalah 2397 jiwa yang terdiri dari 1251 

jiwa penduduk wanita, dan 1146 jiwa penduduk pria. Proporsi 

penduduk pria lebih besar dari pada penduduk wanita. Hanya 

saja pada kelompok umur tertentu penduduk wanita lebih 

besar dari pada pria yaitu pada kel umur 0 thn-4 thn (957 

orang), 26-36 thn (108 orang), 46-50 thn (107 orang). 

Jumlah penduduk desa Watudandang lebih banyak 

pria dari pada wanita ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2 Penduduk Menurut Kelompok Umur 

No Golongan Umur Jenis Kelamin Jumlah 

Pria Wnita 

1 0-4 tahun 84 82 166 

2 5-6 tahun 31 28 59 

3 7-12 tahun 167 163 330 

4 13-15 tahun 135 127 262 

5 16-18 tahun 107 91 198 

6 19-25 tahun 156 124 280 

7 26-35 tahun 105 108 213 

8 36-45 tahum 122 99 221 

9 46-50 tahun 99 107 206 

10 51-60 tahun 107 9 199 

11 61-75 tahun 120 17 227 

12 Lebih dari 75 tahun 18 1 36 

 

Sumber: Monografi Desa Watudandang, 2004 
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b. Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan penduduk desa Watudandang 

terbanyak adalah tamat SD yaitu 1387 orang .Untuk anak usia 

SMP (13-15 thn) berjumlah 262 orang . Dengan jumlah 

tersebut, maka pendidikan bagi anak usia sekolah sangatlah 

penting . Secara umum pendidikan penduduk desa 

Watudandang adalah rendah, Rendahnya pendidikan terkait 

dengan mata pencaharian. Dengan pendidikan yang hanya 

tamat SD, maka rata-rata penduduk bermata pencaharian 

petani, sehingga pendapatan yang didapat hanya cukup untuk 

memenuhi kebutuhan pokok saja. 

Untuk tingkat pendidikan penduduk dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini. 

 Tabel 3 Tingkat Pendidikan Penduduk 

No Tamat pendidikan 

umum 

   

1 SD/sederajat 536 851 1387 

2 SMP 284 87 371 

3 SMA 144 56 200 

4 Akademi 9 4 13 

5 Universitas/PT 10 1 11 

 

Berdasarkan data diatas, masyarakat di desa 

Watudandang rata-rata masih memiliki tingkat pendidikan 

yang masih rendah. Dari data monografi desa dapat diketahui 

bahwa penduduk yang berusia 16 tahun keatas yang berjumlah 

1580 orang hanya 371 orang yang tamat SMP, dan sebanyak 
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412 orang remaja putus sekolah SMP dari 797 orang remaja 

yang ada di desa Watudandang. Penduduk 10 tahun keatas 

yang buta aksara sebanyak 1842 orang, dan penduduk yang 

berusia 10 tahun keatas yang buta aksara dan angka latin 

berjumlah 21 orang.
1
. 

Dengan demikian jumlah orang tua responden 

dengan tingkat pendidikan SD yang banyak akan 

mempengaruhi terhadap anaknya yang ingin melanjutkan ke 

sekolah yang lebih tinggi. 

B. Gambaran Khusus Lokasi Penelitian 

1. Peran Lingkungan Terhadap Pendidikan Anak di Desa 

Watudandang Rt 10 Rw 02 Kecamatan Prambon Kabupaten 

Nganjuk 

Masyarakat adalah tempat kita berinteraksi social, 

lingkungan masyarakat mempunyai peran dalam dunia 

pendidikan, tidak hanya pendidikan informal saja tapi juga 

pendidikan formal, peran yang didapatkan oleh lingkungan sekitar 

cukup besar. 

Masyarakat sebagai pelaku pendidikan sehingg 

masyarakat bertindak selaku pemberlajar. Pendidikan memanng 

ditunjukan  kepada masyarakat sejak manusia lahir sampai akhir 

hayatnya. Bentuk pendidikan yang dapat ditempuh oleh 

                                                           
1
 06/O/24-12/2017 
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masayrakat dapat berupa pendidikan formal, non formal atau 

informal. Hal ini mereka lakukan karena mereka memiliki rasa 

ingin tahu, sikap disiplin, dan memiliki daya juang yang tinggi. 

Pendidikan formal yang mereka tempuh dari TK sampai 

perguruan tinggo. Sedangkan pendidikan non formal yang dapat 

mereka tempuh seperti kursus-kursus, lemabaga pelatihan, majlis 

taklim dan sebagainya, sedangkan pendidikan informal pendidikan 

dalam keluarga dan lingkungan masyarakatnya. 

Pendidikan informal yang didapat dari lingkungan 

sekitar bisa berpengaruh terhadap paradigma berpikir anak tentang 

pendidikan formal, sehingga lingkungan sekitar dengan mayoritas 

pendidikan tinggi akan mempunyai pengaruh terhadap anak usia 

belajar. 

Memberikan pemahaman tentang betapa pentingnya 

pendidikan formal kepada anak adalah kewajiban bagi masyarakat 

sekitar. Masyarakat Desa Watudandang rt 2 rw 10 Kecamatan 

Prambon Kabupaten Nganjuk adalah masyarakat dengan 

pendidikan yang rendah, melihat data yang dipaparkan diatas 

terlihat bahwa pendidikan yang ada di desa watudandang rt 2 rw 

10 Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk terbilang rendah, hal 

ini juga diungkapkan oleh salah seorang warganya yang bernama 

suwarno (warga desa) 
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“mayoritas warga desa watudandang berpendidikan SD,  

dan sisanya berpendidikan SMP, SMA dan perguruan 

tinggi … ”
2
 

Terlihat bahwa masyarakat desa watudandang rt 2 rw 10 

memiliki pendidikan yang rendah sehingga masyarakat desa dalam 

memberikan perannya kepada anak-anak sekitar akan berbeda, 

masyarakat akan memberikan pemahaman betapa tidak 

pentingnya pendidikan formal disbanding pekerjaan. 

Mayarakat desa watudandang rt 2 rw 10 Kecamatan 

Prambon Kabupaten Nganjuk adalah masyarakat dengan 

mayoritas pekerjaan sebagai pekerja buruh seperti bertani, 

bertukang, dan lain sebagainya. Hal semacam ini memberikan 

dampak negative kepada anak-anak sekitar jika tidak disertai 

pemberian pemahaman tentang betapa pentingnya pendidikan bagi 

anak sekitar. 

Sebagian besar masyarakat desa watudandang rt 02 rw 

10 ini lebih memilih bekerja daripada melanjutkan sekolah ke 

jenjang yang lebih tinggi, berbagai macam latar belakang yang 

melatar belakangi seseorang untuk memilih bekerja dari pada 

lanjut sekolah tidak lain adalah ekonomi orang itu sendiri. 

Menurut Halim Warga desa 

“Masyarakat beranggapan lebih baik bekerja untuk 

mencari uang dari pada sekolah, hanya menghambur-

                                                           
2
 01/O/19-12/2017 
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hamburkan uang saja toh nantinya belum tentu jadi 

pegawai. Masyarakat beranggapan demikian karena di 

desa Watudandang ada beberapa sarjana yang ternyata 

setelah lulus tidak menjadi pegawai, mereka tinggal di 

desa dan hanya bekarja sebagai petani. Dari kenyataan 

inilah maka masyarakat beranggapan untuk apa sekolah 

tinggi-tinggi kalau akhirnya hanya jadi petani, apalagi 

anak perempuan yang nantinya hanya menjadi ibu rumah 

tangga.
3
 

 

Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh bapak 

rahman selaku petani 

“Dengan luasnya lahan pertanian yang ada di 

desawatudandang  ini, warga desa lebih memilih sebagai 

petani, dengan berbagai macam alasan masing-masing 

pribadi, jelasnya petani adalah pekerjaan yang sudah 

dilakukan dari orang tuanya dan ada karena petani 

termasuk pekerjaan yang pasti penghasilannya tiap 

harinya”
4
 

 

Desa watudandang rt 2 rw 10 Kecamatan Prambon 

Kabupaten Nganjuk sendiri ditopang oleh perekonomian disektor 

pertanian dan juga buruh sehingga memberikan pengaruh terhadap 

pendidikan anak sekitar. Selain pemahaman tentang pendidikan 

yang diberikan kepada anak juga pendapatan ekonomi untuk 

menompang anak ke jenjang pendidikan juga berperan penting. 

Pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pendapatan bersih masyarakat di desa Watudandang yang 

diperoleh dari penghasilan pokok dan penghasilan tambahan 

setelah dikurangi pengeluaran rata-rata pertahun untuk kebutuhan 

                                                           
3
 07/W/22-12/2017 

4
 03/W/20-12/2017 
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pokok, pendidikan, kesehatan. Pendapatan yang diterima 

penduduk dapat digolongkan berdasarkan besar kecilnya 

pendapatan bersih yang diterima. Apabila dikalkulasikan 

pendapatan bersih masyarakat di desa Watudandang baik dari 

penghasilan pokok maupun penghasilan tambahan rata-rata relatif 

rendah. 

Hal ini tercermin dari mata pencaharian didaerah 

penelitian yang didominasi oleh petani penggarap dan buruh tani, 

serta pemilikan lahan pertanian yang rata-rata sempit. Untuk 

menambah pendapatan guna mencukupi kebutuhan keluarganya, 

maka masyarakat desa Watudandang melakukan pekerjaan 

tambahan yang kebanyakan sebagai peternak ayam, kambing, 

maupun sapi. Pemilikan lahan relatif sempit, menyebabkan 

pendapatan yang diterima masyarakat pun rendah.
5
 

Bapak Imam Muhtadi sekretaris desa  

“Penghasilan sebagai petani dan buruh tani warga 

desa watudandang dalam memenuhi kebutuhan 

pokoknya dianggap lebih penting daripada kebutuhan 

sekunder seperti sekolah cukup sampai pada jenjang 

yang dianggap cukup oleh warga”
6
 

 

Bapak Tarjo selaku petani 

Luasnya lahan pertanian yang ada di desa 

watudandang ini bukan berarti setiap warga desa 

(Pemilik lahan)  memiliki lahan yang luas akan tetapi 

rata-rata warga desa (pemilik lahan) memiliki lahan 

sekitar 60ha, dan itu terhitung sempit”
7
 

                                                           
5
 02/O/20-12/2017 

6
 04/W/22-12/2017 

7
 05/W/21-12/2017 
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Dalam wawancara dengan bapak Wahyu  

“satu kali panen ia memperoleh hasil panen 10 

kwinatal padi, yang apabila melalui proses menjadi 

“beras” hanya sebasar 600 kg dan dengan harga jual 

beras hanya Rp 700/kg dari petani maka pendapatannya 

sebesar Rp. 4.200.000,00/panen itu terhitung masih 

kotor”
8
. 

 

Dalam penelitian ini tidak ada data resmi yang diperoleh 

mengenai pendapatan resmi rata-rata penduduk desa 

Watudandang. Oleh karena itu pembicaraan mengenai tingkat 

pendapatan penduduk desa Watudandang hanya berdasarkan hasil 

wawancara dengan responden. 

 

2. Peran lingkungan keluarga Terhadap Pendidikan Anak di 

Desa Watudandang Rt 02 Rw 10 Kecamatan Prambon 

Kabupaten Nganjuk 

Secara sosial-psikologis, keterlibatan orang tua dalam 

mendidik anak-anaknya adalah tuntutan sosial dan kejiwaannya. 

Sebab pada umumnya setiap individu berkeinginan memiliki 

posisi terhormat di hadapan orang lain dan setiap individu 

meyakini bahwa kehormatan adalah kebutuhan naluri insaniahnya. 

Tidak seorangpun yang akan menjatuhkan martabatnya sendiri di 

hadapan orang lain. Dalam konteks ini, anak adalah simbol sosial 

                                                           
8
 08/W/22-12/2017 
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dan kebanggaan psikologis orang tua di lingkungan sosialnya. 

Lingkungan yang baik juga akan ikut berbangga hati jika terdapat 

anak sebagai generasi penerus yang berkualitas dan mampu 

meninggikan martabat dan nama baik lingkungan sosial dan 

bangsanya. 

Di antara anggota keluarga, maka peranan ibu adalah 

yang paling dominan dan penting terhadap anak-anaknya. Hal 

tersebut dikarenakan sejak anak dilahirkan, ibu adalah orang yang 

selalu di sampingnya. Ibu yang memberi makan dan minum, 

memelihara, dan selalu bercengkerama dengan anak-anaknya. 

Itulah sebab kenapa kebanyakan anak lebih dekat dan lebih 

mencintai ibunya dari pada anggota keluarga lainnya. 

Pendidikan orang tua mempunyai peran penting terhadap 

pendidikan anak. Pendidikan orang tua yang hanya sampai pada 

jenjang sekolah dasar tentu akan memberikan anak-anaknya 

wawasan yang tidak jauh dari pendidikan yang sudah didapatnya 

dibangku sekolah dasar. 

Salah satu warga yang bernama Fatimah wali murid 

SMP N 1 Watudandang 

“Pendidikan bagi keluarga saya cukup sampai SMP 

karena dalam proses belajar cukup sampai pada 

membaca dan menghitung, kalau anak sudah bisa 

membaca dan menulis itu sudah cukup bagi saya dan 

keluarga, kalau anak ingin melanjutkan ke SMA itu 

pilihan anak dan karena pendapatan keluarga tidak pasti 

maka anak yang ingin melanjutkan ke jenjang 
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selanjutnya pastinya bekerja sepulang sekolah untuk 

mencukupi kebutuhan sekolahnya”
9
 

 

Pernyataan ibu Fatimah memperlihatkan bahwa 

pendidikan bukanlah hal utama bagi keluarga ibu Fatimah karena 

bagi ibu Fatimah pekerjaan adalah yang utama untuk mencukupi 

kebutuhan hidup sendiri hal itu dilatar belakangi pendidikan ibu 

Fatimah yang hanya sampai jenjang pendidikan dasar.
10

 

Pemikiran seperti ibu Fatimah tentunya akan 

memberikan pengaruh kepada anaknya yang masih kecil sehingga 

anak akan berpikir bahwa pendidikan itu tidak terlalu penting dan 

lebih penting adalah bekerja. 

Dari pernyataan ibu Fatimah itu selain factor tingkat 

pendidikan ada juga factor ekonomi, orang tua akan 

mengedepankan pendidikan anak jika ekonomi keluarga sudah 

tercukupi. Perekonomian keluarga dalam hal pendidikan anak 

berperan penting. 

Ayah sebagai penopang utama ekonomi keluarga akan 

memberikan hal yang lebih kepada anaknya jika perekonomian 

keluarganya dirasa lancar, pendidikan akan diberikan secara layak 

oleh keluarga jika perekonomian lancar. 

Menurut bapak Rt  

“Setiap orang tua selalu ingin memberikan kepada 

anaknya yang terbaik akan tetapi bila perekonomia 

                                                           
9
 02/W/19-12/2017 

10
 06/O/19/-12/17 
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keluarga kurang, maka secara tidak langsung keluarga 

akan menyuruh anaknya untuk membantu menopang 

perekonomian keluarganya demi mencukupi kebutuhan 

keluarganya.”
11

 

 

Factor tinkat pendidikan orang tua dan juga perkenomian 

memberikan dampak besar kepada pendidikan anak, akan tetapi 

keluaraga adalah tempat pertama kita mendapatkan pendidikan 

maka di dalam keluara perlu penanaman motivasi kemandirian 

bagi anak, motivasi kemandirian adalah bagaimana cara anak 

mempunyai motivasi yang tinggi untuk mendapatkan pendidikan 

dengan mandiri.
12

 

 

3. Peran Lembaga pendidikan  Terhadap Pendidikan Anak di 

Desa Watudandang Rt 02 Rw 10 Kecamatan Prambon 

Kabupaten Nganjuk 

Lembaga sekolah didirikan mempunyai fungsi selain 

sebagai tempat mendapatkan  pendidikan, akan tapi juga unsur-

unsur yang ada di lembaga pendidikan juga memberikan wawasan 

kepada lingkungan sekitar terhadap pendidikan, memberikan 

wawasan betapa pentinganya pendidikan juga menjadi salah satu 

tugas dari unsur-unsur yang ada di lembaga pendidikan 

                                                           
11

 09/W/23-12/17 
12

 10/W/27-12/17 
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“pemberian wawasan kepada anak tentang pendidikan diperlu di 

lakukan oleh lembaga sekolahan jika lingkungan sekitar dan juga 

lingkungan keluarga belum maksimal dalam berperan.
13

 

Hubungan lembaga dengan lingkungan sekitar dibentuk 

bukan hanya sekedar formalitas pendidikan akan tetapi dibentuk 

dengan pendidikan-pendidikan yang informal juga, sehingga 

lembaga yang bersentuhan langsung dengan warga akan 

memberikan dampak yang positif bagi lingkungan sekitar seperi 

sosialisasi terhadap anak-anak lingkungan sekitar lembaga tentang 

betapa pentingnya pendidikan bagi penerus bangsa. 

Selain pemberian wawasan kepada lingkungan sekitar 

betapa pentingnya pendidikan kepada anak ada beberapa hal yang 

menjadi penghambat pendidikan di desa watudandang rt 2 rw 10 

Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk diantaranya  

a. Tingkat aksesibilitas. 

1) Jarak Rumah Ke Sekolah 

Jarak rumah responden ke sekolah jauh yaitu lebih 

dari 10 Km. Pada jarak tersebut anak dapat menempuhnya 

dengan alat transportasi yaitu kendaraan bermotor baik 

roda dua maupun roda empat, dalam waktu antara 30 

menit-1 jam. Jarak tersebut bila ditempuh dengan jasa 

                                                           
13

 11/W/28-12/17 
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orang lain membutuhkan biaya sebesar Rp. 20.000 - 

kurang dari Rp. 25.000.
14

 

Darto seorang tukang ojek mengatakan 

“Jarak tempuh dari desa watudandang ke 

beberapa sekolahan seperti SMP 1 Prambon dan 

SMA Asy Ari Prambon lumayan jauh, biasanya 

ditempuh dengan jarak antara 30-60 menit, kalau 

naik ojek sekitar 20.000-25.000, sehingga orang 

tua atau wali murid yang menyekolahkan anaknya 

ke sekolah-sekolah tersebut biasanya 

mengantarkan sendiri untuk meminimalisir biaya 

pengeluaran sekolah anak”
15

 

 

Jarak desa Watudandang yang jauh menyebabkan 

daerah tersebut sulit dijangkau, maka dengan jarak yang 

jauh tersebut semakin besar biaya yang dibutuhkan untuk 

menuju ke sekolah yang terdekat. 

2) Fasilitas Jalan 

Jalan di desa Watudandang merupakan jalan desa 

dengan panjang 10 Km yang terdiri jalan aspal sepanjang 3 

Km, jalan makadam sepanjang 3 Km, dan jalan tanah 

sepanjang 4 Km dengan kondisi sebagian jalan tersebut 

rusak seperti didaerah bulakrejo. 

Jalan alternatif yang ada di desa Watudandang 

kurang dari 3 ruas jalan. Dengan keadaan jalan yang rusak 

tersebut maka hanya 3 jenis alat transportasi saja yang bisa 
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 03/O/21-12/2017 
15

 07/W/22/12-2017 
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melewati desa Watudandang yaitu: sepeda, sepeda motor, 

mobil. Untuk perbaikan jalan dalam satu tahun hanya 1-2 

kali diperbaiki. Keadaan jalan yang baik sangat membantu 

kelancaran mobilitas penduduk dalam segala hal baik 

perekonomian, pendidikan maupun yang lainya. Semakin 

mudah daerah itu dijangkau maka semakin mudah daerah 

tersebut mengalami kemajuan dalam pembangunan.
16

 

3) Fasilitas Alat Transportasi 

Anak-anak kalau pergi kesekolah menggunakan 

angkutan umum seperti becak dan ojek. Jumlah angkutan 

umum yang mengangkut anak-anak ke sekolah di desa 

Watudandang adalah ojek dan becak karena angkutan yang 

ada di desa watudandang sudah tidak beroperasi lama. 
17

 

Ibu nur selaku orang tua murid menyatakan 

“anak-anak desa watudandang berangkat 

sekolah biasanya diantarkan oleh orang tua atau 

wali murid langsung ke sekolahan, kalau orang tua 

atau wali murid repot biasanya menggunakan jasa 

transportasi yang ada di desa watudandang yaitu 

ojek dan becak, tapi banyak yang meggunakan ojek 

dengan tujuan agar tidak terlambat masuk 

sekolah”
18
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 04/O/22-12/2017 
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 05/O/23-12/2017 
18
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c. Mata Pencaharian penduduk 

Mata pencaharian penduduk desa Watudandang 

sebagian besar adalah petani yaitu 1432 orang dengan luas 

wilayah 38 ha berupa sawah, dan 419 ha  berupa 

ladang/tegalan. Dari 1432 penduduk yang bekerja sebagai 

petani, 1030 orang  ialah petani pemilik dan 402 orang adalah 

buruh tani.
19

 

Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh 

bapak rahman selaku petani 

“Dengan luasnya lahan pertanian yang ada di 

desawatudandang  ini, warga desa lebih memilih 

sebagai petani, dengan berbagai macam alasan 

masing-masing pribadi, jelasnya petani adalah 

pekerjaan yang sudah dilakukan dari orang tuanya 

dan ada karena petani termasuk pekerjaan yang pasti 

penghasilannya tiap harinya”
20
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