
V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Penerapan sistem tanam jajar legowo padi sawah di Kecamatan Jambi Luar 

Kota Kabupaten Muaro Jambi secara keseluruhan yaitu sebesar 68%. Ini 

artinya bahwa penerapan sistem tanam jajar legowo di Kecamatan Jambi Luar 

Kota Kabupaten Muaro Jambi sudah sesuai dengan anjuran PPL dan 

pedoman penerapan sistem tanam jajar legowo. Dengan perincian sebagai 

berikut: pembuatan baris tanam tergolong tinggi yaitu sebesar 61%, 

penanaman tergolong tinggi yaitu sebesar 54%, pemupukan tergolong tinggi 

yaitu sebesar 55%, penyiangan tergolong tinggi yaitu sebesar 64%, kemudian 

yang terakhir pengendalian hama dan penyakit tergolong tinggi yaitu sebesar 

77%. 

2. Manfaat sistem tanam jajar legowo pada usahatani padi sawah di Kecamatan 

Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi tergolong tinggi yaitu sebesar 54%. 

Hal ini karena petani sudah benar-benar telah merasakan manfaat sistem 

tanam jajaar legowo secara langsung. 

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara (faktor sifat inovasi, umur, dan 

tingkat pendapatan) dengan penerapan sistem tanam jajar legowo padi sawah 

di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Dengan perincian 

sebagai berikut: faktor sifat inovasi, umur dan tingkat pendapatan terdapat 
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hubungan yang signifikan dengan penerapan sistem tanam jajar legowo padi 

sawah pada tingkat kepercayaan 95%. 

 
5.2. Saran 

1. Penyuluh pertanian lapangan (PPL) ataupun pemerintahan yang terkait dalam 

usaha untuk meningkatkan hasil produksi dan produktivitas usahatani padi 

sawah dengan cara mengajurkan teknologi pertanian yang baru seperti sistem 

tanam jajar legowo sebaiknya terlebih dahulu harus mengenali karakteristik 

dan latar belakang dari petani yang nantinya akan diberikan inovasi tersebut 

agar dapat diterima dan diterapkan dengan baik. Dengan demikian kerjasama 

yang berkelanjutan dapat terjalin dengan harapan petani mampu menjadi 

petani yang mandiri, khususnya dalam menerapkan sistem tanam jajar 

legowo. 

2. Mengingat sistem tanam jajar legowo memiliki potensi yang sangat tinggi 

untuk meningkatkan usahatani padi sawah, maka sistem ini perlu diterapkan 

secara lebih luas. 

 


