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BAB V 

KEIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Kesimpulan  hasil tanggapan anggota kelompok tani mekar tani di desa sampe 

cita Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang. 

1. Kelompok Tani 

Kelompok tani merupakan kumpulan orang yang bekerja sebagai petani 

dengan tujuan untuk meningkatkan hasil usaha tani mereka. Kelompok tani 

memiliki peran yang sangat besar dalam peningkatan usaha tani dimana peran dari 

kelompok tani sebagai kelas belajar, unit produksi usaha tani, dan wahana kerja 

sama antar anggota kelompok. Dengan adanya kelompok tani para anggota dapat 

memperoleh suatu pemecahandari masalah yang dihadapi dalam usaha tani. 

2. Hasil Angket 

a. Aspek Umur 

60,94% anggota kelompok tani memberikan tanggapan bahwa faktor umur 

tidak menjadi persyaratan penting dalam anggota kelommpok tani di dalam 

kelompok mekar tani, sebanyak 19,51% anggota memeberikan tanggapan kurang 

menyadari pentingnyapendataan terhadap anggota kelompok, dan hanya 5,22% 

anggota kelompok beranggapan tidak membutuhkan pendataan terhadap 

kelompok tani. 
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b. Aspek Kepemimpinan 

Sebanyak 78,68% anggota memberikan penilaian baik terhadap 

kepemimpinan kelompok tani, mereka beranggapan pelaksanaan yang 

dilaksanakan kelompok telah sesuai dengan keinginan anggota. 16,85% anggota 

memebrikan penilaian kurang baik terhadap peran kepemimpinan kelompok tani 

dan 0,37 anggota memebrikan penilaian yang tidak baik terhadap peran 

kepemimpinan kelompok tani. 

c. Aspek Sosial Budaya 

Sebanyak 45% anggota memberikan penilaian yng baik terhadap sosial 

budaya kelompok tani, mereka beranggapan  yang dilaksanakan oleh kelompok 

tani baik sesuai dengan yang diharapkan anggota, 32,85% anggota memebrikan 

penilaian yang kurang baik terhadap  peran kelompok tani dan 22,14% anggota 

yang memberikan penilaian yang tidak baik terhadap sosial budaya kelompok 

tani. 

d. Aspek Penyuluh 

Sebanyak 50,28% anggota memiliki sikap yang beranggapan bahwa 

sebagian besar anggota telah berpartisipasi meluangkan waktu untuk 

berpartisipasi untuk mengikuti pembelajran yang diberikan penyuluh, 27,42% 

anggota memiliki sikap kurang menerima kepada penyuluh terhadap program 

yang ia berikan. Dan 22,28% yang tidak setuju terhadap program yang diberikan 

penyuluh terhadap kelompok tani karena terlalu banyak aturannya. 
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B. Saran  

Berdasarkan temuan data di lapangan dan kesimpulan penelitian ini, saran-

saran berupa rekomendasi dapat dikemukakan sebagai beikut : 

1. Kelompok tani memiliki peran yaitu sebagai kelas belajar, sebagai unit 

usaha tani dan seabagai wahana kerjasama, denag adanya peran 

tersebut diharapkan aagar pelaksanaan yang dilaksanakan sesuai 

dengan peran dan kegiatan yang telah disepakati bersama sehingga apa 

yang dilaksanakan anggota kelompok sesuai dengan yang diinginkan. 

2. Berdasarkan jumlah persentase jawaban responden sebanyak 60,15% 

beranggapan bahwa peran kelompok tani sangatlah pentig, oleh karena 

itu perlu ditingkatkan kerjasama dengan dinas pertanian guna 

meningkatkan pengetahuan para anggota dan dapat menerapkan 

teknologi maju dalam pertaniannya. 

3. Bagi anggota kelompok hendaknya menyadari akan pentingnya 

kelompok tani bagi perkembangan hasil produksi usaha tani dan 

berusaha mengikuti prosedur yang telah disepakati bersama, sehingga 

apa yang menjadi tujuan kelompok dapat tercapai, dan hasinya dapat 

dirasakan oleh seluruh anggota.  


