BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan yaitu peran
kelompok tani sebagai media belajar, wahana kerjasama, dan media produksi
sudah dapat berjalan dengan baik. Hal ini di buktikan dengan meningkatnya
pendapatan petani setelah tergabung kedalam kelompok tani.

5.2 Saran
Melihat kendala yang dihadapi petani anggota dalam kelompok tani Putra
Karya daerah, maka diharapkan :
a) Kelompok tani harus lebih tertib administrasi, karena apabila ada anggota
dan non anggota kelompok yang ingin mengetahui informasi tentang
kelompok tani menjadi lebih mudah untuk mendapatkannya.
b) Kelompok tani harus memberi motivasi yang lebih kuat apabila ada
anggota kelompok yang tidak suka mengikuti perkumpulan dan pelatihan
kalau perlu diberi sanksi. Hal ini diharapkan supaya hasil mengikuti
kelompok tani ini lebih terasa kepada anggota.
c) Kelompok Tani ini diharapkan untuk mengadakan pelatihan lebih
terjadwal dan akses komunikasi dengan anggota kelompok harus selalu
terjaga karena dikhawatirkan berbagai informasi dari kelompok tani ini
tidak terdengar oleh anggota.
d) Kegiatan yang dilakukan atau menyangkut kelompok tani harus dilakukan
secara merata dan apabila hanya perwakilan saja maka harus ditujukan
kepada bagian yang khusus dibidangnya seperti seksi – seksi dalam
kepengurusan kelompok tani, Sehingga tidak harus ketua kelompok saja
yang dominan.
e) Kemampuan kelompok dalam mengakses informasi dari luar terkait
dengan usaha tani kelinci ini masih belum baik, Teknologi komunikasi
ataupun
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menggunakannya. Hal ini dapat menghambat berbagai informasi dari luar
terutama informasi dari instansi yang terkait dengan kelompok tani Putra
Karya Daerah ini.
f)

Kelompok tani harus memberikan dorongan kepada peternak kelinci non
anggota supaya masuk kedalam anggota kelompok tani ini hal ini supaya
membantu dalam meringankan usaha tani yang dikerjakan petani atau
peternak tersebut. Hal ini juga berguna untuk peningkatan anggota
kelompok tani yang akan mengacu pada peningkatan produktivitas usaha
taninya sehingga pendapatannya pun ikut bertambah.

