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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Hubungan Kredibilitas Kepemimpinan 

P3A Terhadap Pengelolaan Produksi Usahatani dapat diambil kesimpulan secara 

garis besar bahwa kecenderungan hubungan kredibilitas kepemimpinan P3A 

didasari oleh tingkat kepercayaan, kewibawaan, kejujuran dan keahlian yang 

menjadi faktor kredibilitas kepemimpinan P3A. Berikut penjelasan kesimpulan 

secara lebih khusus: 

1. Gambaran  Kredibilitas Kepemimpinan P3A. 

Secara parsial diketahui bahwa terdapat hubungan yang kuat antara 

kepercayaan, kewibawaan, kejujuran dan keahlian terhadap pengelolaan produksi 

usahatani dalam kredibilitas kepemimpinan P3A. hal tersebut menandakan bahwa 

dalam proses terbentuknya kredibilitas kepemimpinan P3A diawali dari 

bagaimana tingkat kepercayaan, sikap kewibawaan, kejujuram dan keahlian dari 

pemimpin P3A dalam masyarakat petani. Hasilnya dapat diketahui bahwa faktor 

kredibilitas yang dimiliki oleh pihak kepemimpinan P3A memiliki korelasi positif 

yang signifikan terhadap pengelolaan program usaha tani masyarakat kampung 

Ciwangun. kredibilitas kepemimpinan P3A sangat berpengaruh terhadap 

berjalannya program P3A dan terhadap kinerja petani dikampung Ciwangun. 

Dengan kredibilitas kepemimpinan P3A yang sangat tinggi maka program P3A 

dapat berjalan sesuai dengan prosedur, dan pengelolaan program produksi usaha 

tani dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur. Dengan demikian 

gambaran kredibilitas kepemimpinan P3A yang berdampak positif terhadap 

pengelolaan produksi usaha tani. 

2. Gambaran Pengelolaan Produksi Usahatani. 

Petani melakukan pelaksanaan pengelolaan produksi usaha tani sesuai dengan 

prosedur dengan melakukan perencanaan terlebih dahulu, melakukan 

pengorganisasian, penggerakan sampai pada tahap evaluasi agar pelaksanaan 

pengelolaan produksi usaha tani dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan 

prosedur yang ada. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa persentase skor dari 
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pengelolaan hasil usaha tani dalam indikator penggerakan lebih tinggi 

dibandingkan dengan indikator lainnya. Presentasi skor dari indikator 

penggerakan sebesar 83,29% yang termasuk dalam kategori interprestasi tinggi. 

Indikator penggerakan merupakan bagian dari pengelolaan program yang dapat 

berpengaruh dalam melaksanakan sebuah program. Dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa pengelolaan hasil usaha tani yang menonjol ada pada 

indikator penggerakan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa petani selalu 

menjalankan program sesuai dengan prosedur dan dapat melaksanakan 

pengelolaan program dengan baik dan benar. 

3. Kredibilitas Kepemimpinan P3a Terhadap Hasil Produksi Usaha Tani. 

Berdasarkan pengujian model yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa kredibilitas kepemimpinan P3A dapat memberikan dampak 

yang positif dan signifikan terhadap pengelolaan produksi usaha tani di Kampung 

Ciwangun Kecamatan Parongpong. Melalui kredibilitas kepemimpinan P3A yang 

baik dan benar dapat mendukung pengelolaan produksi usaha tani. Untuk 

menunjukkan tinggi atau rendahnya hubungan antara dua variabel atau lebih 

menggunakan uji koefisien korelasi. Koefisien korelasi antara variabel 

Kredibilitas Kepemimpinan P3A dengan Pengelolaan Produksi Usahatani 

tergolong pada klasifikasi korelasi Kuat. Dengan Kredibilitas Kepemimpinan P3A 

yang kuat maka akan berpengaruh terhadap Pengelolaan Produksi Usahatani. 

B. Rekomendasi 

Pada kesempatan ini peneliti mengemukakan rekomendasi berdasarkan 

temuan dan hasil analisa peneliti di lapangan, adapun rekomendasi yang peneliti 

tulis adalah sebagai berikut : 

1. Untuk pengelola P3A 

Diharapkan setelah berjalannya program diharapkan pihak kepemimpinan p3a 

dapat mengembangkan lagi tingkat kredibilitasnya dalam menjalankan 

program agar tumbuhnya rasa percaya bagi kelompok petani. 

2. Untuk kelompok petani di Kampung Ciwangun 

Kelompok petani di Kampung Ciwangun diharapkan agar lebih 

meningkatkan keterampilannya dalam pengelolaan produksi usahatani agar 

dapat terus meningkat dalam memproduksi usahataninya. 
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3. Untuk peneliti selanjutnya 

Rekomendasi bagi peneliti selanjutnya yang berminat mengkaji lebih dalam 

mengenai hubungan kredibilitas kepemimpinan p3a terhadap pengelolaan 

produksi usahatani, dapat mengembangkan kembali penelitian ini dengan 

mempertimbangkan aspek-aspek lain dalam  kredibilitas kepemimpinan p3a 

dengan menggunakan metode dan treatment yang berbeda agar hasil yang 

diperoleh sesuai dengan harapan yang ingin dicapai.  

 

 

 


