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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

   
  Setelah penulis mengadakan pengecekan lapangan atas permasalahan 

yang sedang diteliti dan mengadakan analisis serta diskripsi, maka penulis 

dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

 

A.  Kesimpulan 

1. Program penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh PPL merupakan 

program pemberdayaan yang paling strategis untuk meningkatkan 

keterampilan bertani para petani bunga yang ada di Desa Cihideung  

Kecamatan Parongpong, adapun program-program yang dilakukan oleh PPL 

melalui pembentukan kelompok tani dengan keanggotaan yang homogen, 

mengadakan kunjungan rutin selama satu minggu sekali dalam rapat-rapat 

kelompok, kunjungan lapangan secara langsung ke lokasi pertanian, temu 

wicara yang dilakukan di tingkat kecamatan dengan melibatkan instansi 

terkait seperti perusahaan obat-obatan dan pupuk. Di samping itu program 

penyuluhan yang dilakukan oleh PPL dalam meningkatkan keterampilan 

bertani para petani bunga dilakukan melalui demonstrasi plot, pemutaran 

film, field day dan metode karya wisata. 

2. keterampialan bertani para petani bunga di Desa Cihideung mengalami 

peningkatan yang signifikan baik secara kuantitas maupun secara kualitas. 

Secara kuantitas yaitu makin bertambahnya masyarakat yang bergerak 

dibidang pertanian bunga. Sedangkan secara kualitas makin bertambahnya 
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variatif bunga yang dibudidayakan oleh masyarakat dan produksinya dapat 

bersaing di tingkat nasional bahkan internasional. 

 
B.  Rekomendasi 

   Rekomendasi diajukan untuk memberikan masukan yang efektif 

dan efesien khususnya bagi pemberdayaan petani bunga yang ada di Desa 

Cihideng Kecamatan Parongpong. Pertanian bunga di Desa Cihideung 

tumbuh dan berkembang sudah cukup lama, yaitu sejak pemerintahan 

kolonail Belanda sampai sekarang.  Pertanian bunga di Desa Cihideung 

tumbuh dan berkembang atas inisiatif masyarakat dengan tujuan untuk 

menuju kesejahteraan dengan memanfaatkan keadaan lingkungan. Saat ini 

pertanian bunga di Desa Cihideung merupakan sumber mata pencaharian 

utama di Desa Cihideung, yaitu hampir 75% penduduk begerak di bidang 

usaha ini. Pertanian bunga di Desa Cihideung bukan hanya milik 

masyarakat, akan tetapi meupakan aset bagi pemerintahan Kabupaten 

Bandung barat, bagi Kota Bandung bahkan bagi Provinsi Jawa Barat. 

   Pertanian bunga di Desa Cihideung sudah terkenal secara nasional 

bahkan manca Negara seperti ke negara-negara benua Eropa, oleh karena itu 

pertanian bunga di Desa Cihideung perlu mendapatkan perhatian dari 

berbagai pihak seperti dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat. 

Upaya-upaya yang perlu dilakukan antara lain : 

1. PPL merupakan ujung tombak yang lansung berhubungan dengan para 

petani dalam rangka meningkatkan keterampilan bertani para petani bunga, 

oleh karena itu PPL agar terus menggali inovasi baru yang dapat ditularkan 
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kepada petani bunga. Disamping itu program yang sudah berjalan perlu 

terus dievaluasi dan ditingkatkan lagi. 

2. Perlu adanya perhatiaan pihak yang terkait seperti Pemerintahan Desa, 

Kecamatan dan Kabupaten dengan memperlancar bantuan modal dan 

pemasaran hasil produksi serta bantuan bidang lainnya seperti pupuk dan 

obat-obatan. 

3. Untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan, perlu adanya kerja sama 

dengan pihak akademisi seperti dengan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) 

agar perencanaan program, pelaksanaan program, pengendalian dan 

evaluasi program dapat berjalan secara tepat guna.  

 

 
 
 


