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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini dengan adanya program Pemerintah 

yaitu Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) di Desa 

Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang khususnya Gapoktan Makmur 

Santosa adalah sebagai berikut: 

1. Dilihat dari pengukuran indikator yang telah ditentukan dapat dikatakan 

bahwa tingkat partisipasi petani anggota Gapoktan tergolong kategori sedang 

dengan nilai rata-rata persentase 69.28%. Partisipasi petani anggota Gapoktan 

dengan dengan kategori sedang disebabkan oleh kurang kesadaran petani itu 

sendiri dalam memberikan kontribusi untuk mengembangkan program         

P-LDPM. 

2. Tingkat kinerja Gapoktan pada program P-LDPM di Desa Watugede tersebut 

dapat dikatakan masuk dalam ketegori tinggi dengan presentase 77.78%. 

Meskipun program P-LDPM terlaksana dan dikelola Gapoktan Makmur 

Santosa dengan baik, tetapi kegiatan sosialisasi terhadap program ke petani 

kurang, sehingga sebagian besar petani anggota Gapoktan tidak mengetahui 

adanya program P-LDPM. 

3. Hubungan partisipasi petani anggota Gapoktan dengan kinerja Gapoktan pada 

program P-LDPM di Desa Watugede menghasilkan rhitung 0.470 dan 

probabilitas sebesar 0.007. Hasil ini menunjukkan bahwa rhitung> rtabel dan 

probabilitas < level of significance (α=5%). Dengan demikian dapat 

dinyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel 

partisipasi petani anggota Gapoktan dan kinerja Gapoktan pada program      

P-LDPM (Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat). Koefisien 

korelasi variabel partisipasi petani anggota Gapoktan dan variabel kinerja 

Gapoktan sebesar 0.470 menunjukkan bahwa hubungan variabel partisipasi 

petani anggota Gapoktan dan variabel kinerja Gapoktan dinyatakan cukup 

kuat dan bersifat searah (positif). Hal ini berarti meningkatnya variabel 

partisipasi petani anggota Gapoktan diikuti oleh peningkatan variabel kinerja 

Gapoktan. 
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6.2 Saran 

Beberapa saran yang dapat disampaikan setelah melakukan penelitian pada 

program Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) yang 

dikelola oleh Gapoktan Makmur Santosa di Desa Watugede, Kecamatan 

Singosari, Kabupaten Malang yaitu: 

1. Pengurus gapoktan diharapkan melakukan pertemuan kelompok yang khusus 

membahas tentang kegiatan P-LDPM setiap bulan, agar petani anggota 

Gapoktan mengetahui tujuan kegiatan secara menyeluruh.  

2. Kegiatan Sosialisasi program P-LDPM Gapoktan seharusnya lebih 

ditingkatkan kembali karena sebagian besar petani tidak mengetahui adanya 

program P-LDPM mengingat program tersebut berpengaruh besar dalam 

pengembangan kegiatan pertanian di Desa Watugede 

 


