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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

1. Dinamika yang ada di dalam kedua kelompok berbeda-beda yaitu terlihat 

dari cara mengadopsi inovasi teknik budidaya serta intensitas/rapat yang 

dilakukan. Kelompok pria tani memiliki inovasi dalam hal pemberantasan 

hama yaitu denga sistem tumpang sari dengan tanaman yang berbau 

menyengat ataupun tanaman berbau menyangat dihancurkan dan di 

semprotkan, mereka juga memiliki waktu khusus dalam mengadakan 

pertemuan dan rapat sehingga mereka dapat saling menyatakan pendapat 

mereka dalam rapat tersebut. Sedangkan untuk wanita karena adanya 

kendala dalam pemetikan karena tanaman buncis perancis yang cenderung 

pendek maka mereka mencoba untuk memakai lanjaran sehinnga dapat 

memudahkan mereka untuk panen, mereka juga tidak memiliki waktu 

khusus  

2. Setiap kelompok memiliki kendala dalam menjalankan kelompok tani 

begitu pula dengan kedua tani memiliki kendala dalam menjalankan 

kelompok tani tersebut. Kelompok pria tani memiliki kendala di awal 

pembentukan kelompok tani, karena mereka belum mengerti soal 

pertanian organik maka mereka menyangsikan bahwa kelompok itu akan 

berhasil sedangkan untuk kelompok wanita tani memiliki kendala dalam 

hal pembagian undangan rapat karena adanya provokato, selain itu 

kelompok wanita ini memiliki anggota yang dulu keluar da sekarang 

bekerja kembali. Dari kendala-kendala tersebut mereka memiliki cara 

mengatasi masalah tersebut yang sama yaitu keyakinan dan sikap optimis. 

3. Faktor yang menarik kedua kelompok ini sama, yaitu karena dengan 

terbentuknya kelompok tani tersebut maka adanya MOU yang menyatakan 

setiap harinya ada pasar yang pasti serta harga yang lebih tinggi dan sudah 

pasti. Dari segi kesehatan karena mereka sendiri juga mengkonsumsi 

sayuran organik tersebut maka mereka lebih sehat. Sedangkan faktor 

pendorong juga mempengaruhi terbentuknya kelompok, akan tetapi faktor 

pendorong yang mempengaruhi berbeda, yaitu untuk kelompok wanita di 
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sarankan dari dinas pertanian untuk membentu suatu kelompok sedangkan 

untuk kelompok pria karena adanya kendala dan mereka bereksperimen 

mencoba menanam sayuran tanpa kimia buatan. 

 

5.2. Saran 

1. Untuk pemerintah, jika ingin melakukan promosi untuk wanita sebaiknya 

yang menarik dan kreatif sehingga mereka dapat tertarik. Jika ingin 

melakukan promosi untuk laki-laki sebaiknya dengan demonstrasi plot, 

dilakukan eksperimen terlebih dahulu. 

2. Untuk kelompok wanita tani organik, sebaiknya diadakan pertemuan/rapat 

rutin setiap bulannya, agar selain dapat mengetahui ada progres apa 

dalam bulan itu, pertemuan itu agar membuat para anggota kelompok 

lebih akrab satu sama lain. 

3. Untuk kelompok pria tani disarankan mengembangkan tanaman yang lain 

untuk komoditas ekspor sehingga semakin luasnya hubungan ekspor 

impor antar negara. 

4. Dikarenakan adanya pemanfaatan dari benih buncis perancis  yang sudah 

tidak bisa di tanam untuk pangan maka perlu diteliti apakah benih 

tersebut baik di konsumsi oleh tubuh dan memiliki nilai gizi dan jika 

tidak apakah ada nilai ekonomis lain yang bisa dimanfaatkan 

 

 

 


