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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan

sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan dari apa yang telah penulis uraikan

serta saran bagi penyuluh pertanian dan anggota kelompok tani. Kesimpulan dan

saran ini diharapkan dapat membantu permasalahan tentang pengaruh penataan

penyuluhan pertanian terhadap produksi komoditas anggota kelompok tani di

Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Adapun kesimpulan-kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, terdapat pengaruh yang signifikan

antara penyuluhan pertanian terhadap produksi komoditas pertanian anggota

kelompok tani. Hal ini dibuktikan dengan koefisien korelasinya sebesar 0.617,

r hitung lebih besar dari r tabel ( 0,617 ≥ 0,2845 (5%), 0,617 ≥ 0,3683(1%)).

Koefisien determinasinya sebesar 0,381. Artinya penyuluhan pertanian berpengaruh

terhadap produksi komoditas pertanian anggota kelompok tani sebesar 38,1 %.

Sisanya sebesar 61,9 % lagi dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak

dimasukkan dalam penelitian ini.

2. Faktor penghambat dalam memberikan penyuluhan pertanian di Kecamatan

Siak Hulu adalah hambatan yang berasal dari luar kemampuan angota

kelompok tani, yaitu ia sulit mengadopsi teknologi yang baru yang bersifat

modern karena selama ini mereka masih bertani secara tradisional. Hambatan
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yang berasal dari faktor bibit, pupuk, obat-obatan, dan lahan. Hambatan yang

berasal dari faktor sosial-ekonomi seperti harga, resiko, ketidakpastian, kredit,

dan adat istiadat. Sedangkan faktor pendukung dalam memberikan penyuluhan

pertanian adalah adanya bantuan dari Pemerintah berupa alat transportasi, alat

pertanian serta sarana dan prasarana yang menunjang proses penyuluhan

pertanian. Sikap petani yang mudah di ajak berdiskusi ketika ada masalah

dalam bertani yang sedang dihadapi. Serta adanya kerjasama dari petani untuk

sama-sama meningkatkan produksi komoditas pertanian dan memajukan sektor

pertanian.

3. Penyuluhan pertanian dilakukan dalam bentuk kunjungan/tatap muka langsung

ataupun dalam bentuk praktek langsung di lahan pertanian. Misalnya

mempraktekkan cara memberikan pupuk sesuai dosis dan anjuran. Seperti pada

padi sawah  dosis pupuk urea sebanyak 200 Kg/Ha, TSP 100 Kg/Ha dan KCL

sebanyak 75 Kg/Ha.

Penyuluhan pertanian yang dilakukan untuk meningkatkan produksi komoditas

pertanian anggota kelompok tani ada yang telah sesuai dan ada yang belum

sesuai dengan ekonomi Islam. Yang telah sesuai dengan ekonomi Islam yaitu

tujuan penyuluhan pertanian untuk kemaslahatan petani, penyuluhan pertanian

dilakukan secara berkesinambungan, waktu penyuluhan tidak mengganggu

waktu beribadah petani, petani mendapatkan kemudahan dalam merawat

tanamannya. Dengan adanya penyuluhan pertanian, anggota kelompok tani

mendapatkan tambahan wawasan dan ilmu. Dalam Islam juga dianjurkan untuk
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menyebarkan ilmu, tidak boleh bersikap kikir. Kikir disini dalam arti tidak

boleh pelit dalam membagi ilmu yang bermanfaat dan tidak boleh

menyembunyikan ilmu. Yang belum sesuai dengan ekonomi Islam yaitu, petani

tidak menggarap seluruh lahannya dengan baik, masih membiarkan lahan

pertaniannya menganggur. Sifat malas mengikuti penyuluhan pertanian.

Padahal telah jelas bahwa penyuluhan pertanian banyak memberikan manfaat,

salah satunya bermanfaat untuk menghasilkan produksi komoditas pertanian

yang baik dengan melakukan perawatan secara teratur terhadap tanaman.

B. Saran

Berdasarkan kepada kesimpulan-kesimpulan yang diambil berkaitan dengan

penelitian ini, maka penulis menyampaikan saran yang kiranya dapat dilakukan dan

bermaanfaat bagi kemajuan penyuluh pertanian dan anggota kelompok tani yaitu:

1. Kepada Penyuluh pertanian agar dapat meningkatkan intensifitas penyuluhan

karena banyak memberikan manfaat bagi anggota kelompok tani.

2. Kepada Penyuluh pertanian agar lebih meningkatkan lagi metode dan media

dalam menyampaikan penyuluhan, agar anggota kelompok tani dapat secara

jelas memahami materi penyuluhan yang diberikan oleh penyuluh pertanian.

3. Kepada Penyuluh pertanian agar lebih peka terhadap kebutuhan dan masalah

yang sedang dihadapi anggota kelompok tani dalam melakukan usaha di bidang

pertanian.
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4. Kepada anggota kelompok tani yang jarang hadir mengikuti penyuluhan

pertanian, agar bisa lebih rajin lagi. Karena penyuluhan pertanian ini

memberikan banyak manfaat bagi anggota kelompok tani.

5. Kepada anggota kelompok tani yang telah mendapatkan tambahan ilmu dari

penyuluhan pertanian, agar dapat mengaplikasikan ilmu tersebut dalam usaha

pertaniannya agar lebih maju dan berkembang, sehingga dapat meningkatkan

kualitas dan kuantitas produksi komoditas pertaniannya.

6. Kepada Pemerintah, lebih meningkatkan anggaran di bidang pertanian agar

lebih menunjang proses penyuluhan pertanian yang bertujuan untuk

meningkatkan hasil produksi di sektor pertanian.


