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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Kesimpulan 

          Dari hasil kegiatan penelitian mulai dari proses turun ke lapangan, sampai 

menggali data lewat participan-observation, wawancara, serta pengambilan foto 

untuk memperkuat data, sehingga pada akhirnya peneliti memberikan sebuah 

kesimpulan dari apa yang sudah di dapatkan dari sebuah penelitian yang di 

lakukan dan tentunya disesuaikan dengan tujuan penelitian yang sudah di 

rencanakan sebelumnya. Temuan dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai dasar kegiatan penyuluhan, kebutuhan menjadi mutlak perlu diketahui. 

     Dari hasil riset diketahui bahwa kebutuhan petani terdiri dari:  

a. Benih padi yang unggul yang sesuai dengan perubahan iklim banyak 

petani. 

b. Obat-obatan pestisida 

c. Pengairan  

d. Informasi tentang teknologi produksi tanaman dan pasar untuk 

menjual hasil panen. 

e. Ketersediaan pupuk melalui proses penyusunan RDDK (Rencana 

Definitif Kebutuhan Kelompok Tani). 

f. Budidaya pertanian organik 

g. Alat dan mesin pertanian 

2. Dari hasil riset diketahui bahwa ada peran masing-masing dari penyuluh 

pertanian PNS, Swasta dan Swadaya.  

Peran penyuluh PNS adalah: 

a. Membantu petani dalam menumbuh kembangkan organisasi, sehingga 

membuat petani maju. 

b. Mengakses petani ke sumber teknologi budidaya usaha tani padi 

dengan sistem 2:1. 

c. Membantu petani dalam memecahkan masalah hama tikus, wereng 

coklat, dan wereng hijau. 
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d. Pendampingan kepada para petani dalam kegiatan budi daya agar 

petani dapat mengembangkan usahanya dan pemasaran pertanian 

berdaya saing tinggi. 

Peran dari penyuluh Swasta yaitu: 

a. Menumbuhkan kesadaran petani mengenai teknologi pertanian 

organik usaha tani padi untuk menjaga kelesarian fungsi 

lingkungan dengan menggunakan teknologi tentang sistem demplot 

SRI dapat mengubah perilaku sedikit demi sedikit dalam berusaha 

tani masyarakat petani yang dibina oleh Truka Jaya di desa Lembu 

menyadarkan masyarakat petani dengan diadakan seminar organik.  

b. Menghubungkan lembaga ilmiah sebagai sumber yang 

baru dengan 

             petani sebagai. 

Peran yang ditunjukkan oleh penyuluh Swadaya yaitu, 

a. Pendampingan kepada petani dalam kegiatan budi daya pertanian .  

Bila ada masalah tentang usaha taninya, maka diharapkan 

penyuluhan bisa datang ke lapangan.  

b. Membantu secara teknis penerapan teknologi tepat guna jajar 

legowo untuk peningkatan hasil panen 

c. Pendampingan kepada para petani dalam kegiatan budi daya agar 

petani dapat mengembangkan usahanya dan pemasaran pertanian 

berdaya saing tinggi, produktif dengan menerapkan berusaha yang 

baik dengan prinsip pertanian yang berkelanjutan 

d. Membantu petani dalam menumbuhkan kembang organisasi 

menjadi organisasi yang produkif dan menerapkan tata kelola 

berusaha yang baik. 

3. Terkait dampak penyuluh pertanian PNS, Swasta, dan Swadaya: 

a. Dalam kegiatan yang diadakan oleh penyuluh PNS memberikan 

dampak yang dirasakan oleh petani yang ada di desa Kauman Kidul 

yaitu mampu mengubah perilaku budidaya dari petani yang biasa di 
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terapkan oleh petani berhasil mengubah perilaku budidaya sistem 

budidaya jajar legowo 2:1. 

b. Kegiatan penyuluhan pertanian oleh penyuluh Swasta adalah dapat 

mengubah sedikit demi sedikit perilaku petani dari pertanian 

konvesional ke pertanian organik dengan cocok pertanian sistem SRI 

organik dan diadakan pelatihan organik dengan di adakannya seminar 

organik. Dalam kegiatan pertanian organik yang di terapkan oleh 

penyuluh pertanian Swasta dapat menambah penghasilan oleh petani 

yang tentunya dapat mengurangi jumlah petani miskin yang ada di 

desa. 

c. Dampak kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan oleh penyuluh  

Swadaya adalah merubah perilaku petani dalam bercocok tanam dari 

sistem tanam biasa menjadi sistem jajar legowo. 

  

1.2.Saran 

1. Bagi penyuluh PNS dan bagi Pemerintah  

Bagi penyuluh PNS dan bagi Pemerintah diharapkan agar dalam 

pembuatan bibit padi senantiasa memenuhi kualitas yang sesuai dengan 

kondisi lapangan. Selain itu penyuluh PNS perlu meningkatkan kinerjanya 

melalui peranan penyuluhan itu sendiri dan senantiasa mengontrol pupuk 

subsidi dari pemerintah. 

2. Bagi penyuluh Swasta  

Penyuluh swasta diharapkan ketika terjadi program pertanian yang lestari 

perlu melakukan pendampingan dalam penggunaan pupuk organik. 

3. Bagi penyuluh Swadaya  

Penyuluh swadaya diharapkan membantu adanya pemasaran yang 

dihasilkan produk petani. Selain itu, pelatihan pembuatan pupuk organik 

sebaiknya dilakukan oleh di lapangan untuk menjaga kelestarian 

lingkungan. 

 


