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BAB VI 

KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang Portofolio Kapasitas Sumber 

Daya Manusia Pada Petani Yang Tinggal di Desa Wonokerto Turi Sleman Dengan 

Metode Kualitatif terdapat beberapa kesimpulan seperti berikt ini: 

1. Usia mempengaruhi produktifitas pertanian karena dengan semakin tua usia 

petani maka akan berdampak kepada kemampuan fisik dan juga kemampuan 

dalam pertanian. 

2. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan pertanian 

salak, untuk itu perlu adanya peningkatan kualitas Pendidikan bagi petani salak 

baik Pendidikan formal maupun Pendidikan informal. 

3. Pelatihan juga menyumbang peranan yang sangat penting bagi perkembangan 

pertanian salak dan juga pelatihan dapat memberikan dampak yang positif bagi 

pertanian salak, untuk itu perlu adanya peningkatan pelatihan khususnya pada 

pertaian salak. 

4. Migrasi merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan 

penduduk. 
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B. Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang Portofolio Kapasitas 

Sumberdaya Manusia Pada Petani Yang Tinggal di Desa Wonokerto Turi Sleman, 

maka saran penulis adalah: 

1. Untuk peneliti selanjunya 

a. Perlunya penelitian lebih lanjut dengan menambahkan aspek pengalaman 

kerja, penyuluhan, dan aspek penunjang lainnya kedalam pertanyaan 

terhadap peningkatan kualitas pertanian. 

b. Perlu adanya observasi yang lebih mendalam lagi terkait dengan efek 

Gunung Merapi kepada pertanian salak terhadap hasil pertanian salak. 

c. Perlu adanya penyelidikan tentang bagaimana para petani dapat 

melangsukan kehidupan di Kawasan Rawan Bencana II dengan pertanian 

salak. 

2. Untuk Pemerintah 

a. Perlu adanya peningkatan Pendidikan di Desa Wonokerto baik Pendidikan 

formal maupun informal khususnya dalam bidang pertanian salak. 

b. Pemerintah diharapkan untuk meningkatkan pelatihan di bidang pertanian 

seperti pelatihan pengeolahan hasil panen agar dapat meningkatkan nilai jual 

serta untuk semakin memperkenalkan ilmu baru bagi masyarakat, pelatihan 

pemasaran kepada para petani untuk dapat memasarkan hasil panennya 
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keluar kota atau bahkan keluar negri supaya meningkatkan nilai jual, perlu 

adanya pelatihan dalam bidang pertanian agar petani dapat merawat dan 

mengelola hasil pertaniannya dengan lebih baik lagi. 

c. Pemerintah diharapkan dapat menambah pelatihan dibidang kebencanaan 

dikarenakan Desa Wonokerto masuk dalam Kawasan Rawan Bencan II 

Gunung Merapi. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis memliki beberapa keterbatasan yang menjadikan 

perlunya penyempurnaan bagi peneliti selanjutya dalam topik atau judul yang sama. 

Beberapa keterbatasan tersebut diantaranya: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada 25 key informant saja, untuk selanjutnya 

diharapkandapat menambah key informant. 

2. Penelitian ini hanya terbatas pada aspek sumber daya manusia pada petanian 

salak saja yang terjadi di Desa Wonokerto yang berada dalam Kawasan Rawan 

Bencana II Gunung Merapi. 

 

 

 


