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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Peran kelompok tani dalam meningkatkan hasil pertanian Desa Tegalsari 

yaitu dengan membantu mengelola pertanian yang beranggotakan para 

petani, sehingga dapat menciptakan kemajuan bagi Desa Tegalsari. Peran 

kelompok tani dalam mengembangkan pertanian adalah sebagai berikut:  

a. Penyuluhan merupakan wahana belajar bagi petani untuk menambah 

pengetahuan dengan pemberian materi dari Dinas Pertanian. 

b. Pelatihan merupakan wahana belajar berupa materi yang dipraktikan 

secara langsung oleh Dinas Pertanian. 

c.  Studi banding merupakan usaha tani yang dilakukan dengan 

mengadakan kunjungan. 

d. Penyediaan input usaha tani dengan menyediakan pupuk saat musim 

tanam tiba. 

e. Penyaluran bantuan dari pemerintah berupa teknologi yang diberikan 

kepada petani melalui kelompok tani untuk mengelola pertanian. 

2. Kendala yang dihadapi kelompok tani dalam melakukan penerapan 

program kerja di Desa Tegalsari yaitu pada saat pengelolaan pertanian. 

untuk kendala internal disebutkan bahwa tidak ada permasalahan yang 

terjadi, sehingga peran kelompok tani dapat berjalan secara efektif. 

Permasalahan eksternal terkait pengelolaan tanaman yang dihadapi petani 
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seperti: kurangnya ketersediaan pupuk serta adanya penyakit dan hama 

pada tanaman. Untuk menagani permasalahan tersebut akan diadakan 

musyawarah para petani, dan juga kelompok tani menerapkan 

peranannya dalam membantu penyelesaian masalah. 

3. Dampak yang ditimbulkan dan dirasakan dengan adanya penerapan 

program kelompok tani pada pertanian dan masyarakat Desa Tegalsari. 

a. Dampak bagi pertanian sangat positif bagi Desa Tegalsari, karena 

pertanian semakin berkembang pesat. Petani Desa Tegalsari mampu 

memanfaatkan adanya kelompok tani dalam memajukan pertanian. 

b. Dampak bagi masyarakat juga sangat dirasakan, karena di Desa 

Tegalsari merupakan petani padi jadi masyarakat dapat dengan 

mudah untuk mengkonsumsi beras. Jika pertanian mengalami 

kemjuan dan menghasilkan produksi yang efisien maka desa dan 

masyarakat juga akan diuntungkan. 

4. Peningkatan perekonomian yang terjadi setelah adanya program 

kelompok tani pada Desa Tegalsari yaitu dengan adanya peningkatan dan 

perbaiakan fasilitas serta infrastruktur desa, pengentasan kemiskinan bagi 

masyarakat kurang mampu dan membuka lapangan pekerjaan. Dengan 

diterapkannya peran dalam kelompok tani tentu dapat membuat pertanian 

terus mengalami perkembangan. Kemajuan sektor petanian tentu sangat 

membantu dalam meningkatkan perekonomian desa, karena pertanian 

merupakan penyumbang terbesar pendapatan nasional. 
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B. Saran  

1. Saran untuk Kantor Kelompok Tani Desa Tegalsari 

Bagi pihak kelompok tani Desa Tegalsari diharapkan selalu 

berupaya meningkatkan peran dalam membantu pengelolaan pertanian 

guna mensejahterakan masyarakat. Masih banyak peran yang bisa 

dijalankan dengan adanya kelompok tani untuk memaksimalkan hasil 

pertanian. Pada saat pertanian mengalami kemajuan perekonomian desa 

juga akan mengalami kenaikan. 

2. Saran untuk Peneliti Selanjutnya 

Penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya untuk lebih teliti dan 

lebih mengupas secara mendalam pada proses sebelum dan saat 

penelitian dilakukan, sehingga penelitian sesuai dengan tujuan yang ingin 

dikaji dan data yang diperoleh lebih akurat. Semoga penelitian ini dapat 

membatu peneliti selanjutnya agar dapat dijadikan acuan saat melakukan 

penelitian dengan tema yang sama. 

 

 

 


