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 Di balik kesusahan pasti ada kemudahan 

 Saya percaya kekuatan ilmu, juga yakin dengan kekuatan pengetahuan, 
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(Sayyi Quthb) 

 Mencari pengetahuan hanya bermaksud untuk memperkaya diri- sendiri 

tidak akan tercapai maksud 

(Vonk Nobel) 

 

 Tidak ada pemberian orang tua terhadap anak- anaknya yang lebih utama 

daripada pendidikan yang baik 

 Hadapi masalah dengan ibadah 
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ABSTRAK 

 

TRI DANANG SURYONO, NIM   :   0912104396. Program 

Studi Pendidikan Geografis, Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas 

Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Widya Dharma Klaten, 

Skripsi: “PENGARUH TRAKTORISASI TERHADAP PENYERAPAN 

TENAGA KERJA BIDANG PERTANIAN DI DESA NGOLODONO 

KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN”. 

Penelitian ini bertujuan: (1) mengetahui pengaruh traktorisasi 

terhadap penyerapan tenaga kerja di bidang pertanian di Desa Ngolodono 

Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten, (2) mengetahui penggunaan 

traktorisasi/ mesin lebih efisien di bidang tenaga kerja dan waktu panen 

terhadap hasil dan kualitas di bidang pertanian, (3) mengetahui dengan 

menggunakan traktorisasi/ mesin dapat membantu meningkatkan hasil 

panen padi secara maksimal. 

prosedur penarikan sampel yang diguakan dalam penelitian ini 

adalah purposif sampilng, petani padi di RW 1, 2 dan 3 Ngolodono 

berjumlah 34 orang (kelompok A) dipakai sebagai kelompok Eksperimen 

sedangkan di RW 4, 5 dan 6 berjumlah 34 orang (kelompok B) dipakai 

sebagai kelompok kontrol. yang selanjutnya dari kelompok-kelompok 

tersebut dilakukan test dalam bentuk test essay. data yang diperoleh 

dianalisa dengan menggunakan “uji t” 

dari hasil analisa data, dapat disimpulkan bahwa penerapan 

penggunaan alat mesin traktor membawa pengaruh nyata terhadap hasil 

pertanian padi di Desa Ngolodono dengan nilai (t hitung 5%). Dengan 

penerapan penggunaan alat mesin traktor, dapat mengaktifkan petani padi 

dan mempercepat pemahaman petani terhadap hasil pertanian padi 

sehingga memperoleh hasil yang optimal. 

 

Kata kunci : pengaruh traktorisasi, penyerapan tenaga kerja    
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BAB I 

   PENDAHULUAN   

    

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Sebagai suatu negara Indonesia yang memiliki jumlah penduduk 

yang cukup besar,maka pemenuhan produk pertanian merupakan hal 

pokok yang harus di lakukan sebagai usaha stabilisasi ketahanan pangan 

nasional. Negara Indonesia termasuk negara agraris, maka bidang 

pertanian terutama tanaman padi perlu di tingkatkan untuk mencukupi 

kebutuhan pokok makanan negara Indonesia adalah beras atau padi. 

Penelitian ini di mutifasi yang ada hubungannya dengan kegiatan 

ekonomi penduduk terutama bagi masyarakat desa Ngolodono khususnya 

dan warga negara Indonesia pada umumnya. 

Hasil pertanian terutama padi merupakan kebutuhan pokok yang di 

butuhkan oleh manusia setiap hari untuk mencukupi kebutuhan pangan. 

Penelitian ini yang ada hubungannya dengan kegiatan ekonomi penduduk, 

penggunaan lahan, dan pola permukimannya yang berdasarkan kondisi 

fisik permukaan bumi. 

Pola kegiatan ekonomi penduduk bahwa bentuk permukaan bumi 

tidak rata, ada yang berupa dataran rendah, dataran tinggi dan pegunungan. 

Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya, manusia memanfaatkan 

lingkungannya. Dengan demikian kegiatan ekonomi penduduk desa 

Ngolodono berkaitan erat dengan lingkungannya. Berbicara tentang 
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ekonomi penduduk artinya berbicara tentang mata pencaharian penduduk. 

Mata pencahariaan merupakan suatu kegiatan sehari hari penduduk untuk 

memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Dalam rangka 

memenuhi kebutuhan hidupnya penduduk berusaha mencari lapangan 

kerja yang sesuai dengan kemampuannya mata pencaharian dapat di 

klasifikasikan menjadi dua golongan berdasarkan tempat ( desa dan kota) 

dan berdasarkan jenis pekerjaan (Pertanian dan bukan pertanian). 

Mata pencaharian di bidang pertanian dapat di bedakan atas 

pengertian dalam arti luas dan pengertian dalam arti sempit. 

Pertanian dalam arti luas meliputi pertanian, perkebunan, 

peternakan, perikanan dan kehutanan. 

Pertanian dalam arti sempit yaitu meliputi kegiatan pertanian 

bercocok tanam seperti tanaman pangan : padi, jagung, ketela, tanaman 

palawija dan lain-lain. 

Pertanian merupakan mata pencahaarian yang telah berabad-abad 

dilakukan sebagian besar penduduk Indonesia. Itulah sebabnya Indonesia 

sering juga di sebut sebagai negara agraris. Bentuk-bentuk pertanian yang 

di lakukan oleh penduduk, di bidang pertanian meliputi berladang 

bertegalan bersawah. Berladang yaitu bentuk kegiatan pertanian dengan 

memanfaatkan lahan di sekitar hutan. Kegiatan berladang dulu di lakukan 

secara berpindah-pindah. Penduduk membakar hutan untuk dijadikan 

lahan pertanian, setelah panen penduduk pindah ketempat lain dan 

membakar hutan yang lain lagi untuk dijadikan lahan yang baru. 
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Bertegalan yaitu bertani di tanah kering  dengan menghandalkan air 

hujan, tetapi pengolahannya sudah menetap hasilnya antara lain padi gogo, 

umbi-umbian, jagung dan palawija. 

Bersawah yaitu bertani dengan sistem pengairan dan pemupukan 

yang teratur ada beberapa cara bersawah, yaitu sawah tadah hujan               

( pengairaannya di peroleh dari air hujan), sawah irigasi ( pengairannya 

melalui saluran-saluran irigasi). Sawah lebak (sawah memanfaatkan 

bantaran sungai ), sawah pasang surut ( sawah yang terdapat di muara 

sungai besar dan di pengaruhi oleh pasang surut air laut. 

Setiap wilayah memiliki kondisi geografis dan penduduk yang 

berbeda setiap wilayah memiliki ciri khas tersendiri, kondisi geografis 

penduduk suatu daerah antara lain dapat di pelajari melalui peta. Kondisi 

geografis dapat di ketahui antara lain dari posisi letak geografis, luas 

wilayah, relief muka bumi, serta cuaca dan iklim. Informasi tentang 

kondisi geografis suatu wilayah dapat di peroleh dengan pengamatan dari 

peta. Sebagai contoh wilayah  desa Ngolodono, Karangdowo berdasarkan 

garis lintang dan garis bujur terletak di antara 110 35’ BT dan 110 38’ BT 

dengan 7 39’ LS dan 7 43’ LS (lihat peta kecamatan Karangdowo. 

Mengingat pentingnya manusia untuk memenuhi kebutuhannya, 

maka masyarakat desa Ngolodono memanfaatkan lingkungannya dengan 

kegiatan ekonomi penduduk bermata pencaharian pertanian.  

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik mengadakan 

penelitian dalam rangka penyusun skripsi dengan judul” Pengaruh 
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traktorisasi terhadap penyerapan tenaga kerja bidang pertanian di desa 

Ngolodono Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten.  

 

B. INDENTIFIKASI MASALAH 

Uraian yang terdapat dalam latar belakang masalah di atas, terdapat 

permasalahan yang dapat diindentifikasi permasalahanya antara lain : 

1. Jumlah penduduk semakin bertambah atau semakin besar maka 

kebutuhan pokok pun juga bertambah. 

2. Hasil panen petani padi dilaksanakan secara sederhana atau tanpa mesin 

maka hasil produksi tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. 

3. Produksi padi kurang mencukupi akibat petani padi dilaksanakan 

dengan tenaga manusia atau manual sehingga memakan waktu yang 

cukup lama. 

4. Petani-petani padi dilaksanakan dengan tenaga manual atau tanpa mesin 

serta belum secara Sistem Panca Usaha Tani, maka hasil produksi padi 

sangat rendah sehingga tidak seimbang dengan perkembangan jumlah 

penduduk. 

5. Semakin berkurang tenaga kerja pada bidang pertanian 
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C. PEMBATASAN MASALAH 

Dengan melihat pada indentifikasi masalah di atas, maka pada 

penelitian ini permasalahan dibatasi hanya pada pengaruh traktorisasi 

terhadap penyerapan tenaga kerja bidang pertanian di desa Ngolodono 

Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten.  

 

D. PERUMUSAN MASALAH 

1. Kondisi hasil panen petani padi di desa Ngolodono yang menggunakan 

alat mesin traktor yaitu akan menghasilkan semaksimal mungkin 

sehingga dalam waktu kurang lebih 1 tahun dapat menghasilkan 3 atau 

4 kali panen. 

Dengan menggunakan alat mesin traktor, petani padi di desa 

Ngolodono akan lebih cepat dan singkat dalam mengolah lahan 

pertanian. Sehingga  dengan alat  traktorisasi berpengaruh terhadap 

tenaga kerja pertanian.  

 Upaya untuk meningkatkan hasil pertanian padi di desa Ngolodono, 

petani melakukan sistem Panca Usaha Tani. 

 Selama masa penanaman padi, sebelum penanaman sampai masa panen 

petani padi di desa Ngolodono selalu mendapat penyuluhan-penyuluhan 

dan bimbingan-bimbingan dari dinas pertanian baik tingkat Kecamatan 

maupun tingkat Kabupaten, guna untuk meningkatkan hasil produksi 

padi.  
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 Petani padi di desa Ngolodono selalu memperhatikan baik sistem 

penanaman, penyemprotan hama, pemilihan bibit unggul, cara 

pemupukannya maupun pengaturan irigasi atau pengairannya. Tenaga 

untuk kebidang pertanian berkurang, maka dengan adanya alat mesin, 

petani padi tidak akan terjadi penundaan masa panen. 

2. Bagi petani padi yang tanpa menggunakan alat mesin  

 Petani mengolah tanah pertanian memakan waktu cukup lama, karena 

masih menggunakan tenaga manual, manusia atau hewan. 

 Dengan tenaga manual atau manusia membutuhkan waktu yang lama 

sehinggaa terjadi penundaan masa panen 

 Terjadinya penundaan masa panen berarti hasil ekonomi masyarakat 

desa Ngolodono berkurang atau menurun. Petani belum menggunakan 

sistem Panca Usaha Tani, maka petani asal menanam saja sehingga 

hasil pertanian kurang memuaskan. Lebih-lebih dengan banyaknya 

bermacam-macam hama baik jenis hama berupa gulma maupun 

insektisida maka petani padi bisa terjadi gagal panen. 

 Proses pengolahan lahan penanaman maupun, pemupukan yang lama, 

sehingga tidak sesuai dengan usia tanaman, maka tanaman tidak bisa 

subur akibat terjadinya kelambatan pemupukan maupun penanamannya 

maka hasil tanaman itu tidak memuaskan atau berkurang. 

3. Ternyata dari hasil pengamatan terdapat pengaruh traktorisasi yang 

menggunakan alat mesin dapat memetik hasil lebih banyak dan lebih 

baik dari pada tanpa menggunakan alat mesin. 
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 Dengan alat mesin baik  pengolahan tanah atau proses penanaman serta 

pengolahan hasil panen petani padi dapat melakukan dengan cepat dan 

waktunya singkat maka hasil yang di petik dalam waktu satu tahun bisa 

memetik hasil 3 atau 4 kali panen. Sedangkan petani padi yang tanpa 

alat mesin dalam proses pengolahan tanah masa penanaman sampai 

masa panen memakan waktu yang cukup lama. Sebab  memakan waktu 

yang cukup lama tanaman padi tidak sesuai dengan usia tanamannya 

baik proses penanaman, pemupukan beserta pengolahan hasil panen 

maka terjadilah penundaan masa panen. 

 

E. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan penelitian sangat besar pengaruhnya traktorisasi terhadap hasil 

produksi pertanian tanaman padi di desa Ngolodono akan lebih meningkat 

dengan menggunakan alat mesin yaitu traktor. 

2. Penelitian ini untuk mengetahui hasil pengamatan petani padi yang 

menggunakan alat mesin lebih cepat dan singkat waktunya dalam proses 

pengerjaannya sehingga proses penanaman bisa sesuai dengan masa usia 

penanamannya. 

3. Mengetahui masa usia tanam petani dapat melakukan pemupukan yang 

sesuai dengan jenis pupuknya sehingga tidak terjadi keterlambatan. 

4. Mengetahui masa pertumbuhan dan perkembangan tanaman dapat di 

tanggulangi dengan pemberantasan hama yang sesuai dengan jenis 

pengobatan. 
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5. Petani padi di desa Ngolodono selalu mendapat penyuluhan dan 

bimbingan dari dinas pertanian baik tingkat Kecamatan maupun tingkat 

Kabupaten secara langsung. 

6.  Pengaturan pengairan atau irigasi juga perlu di perhatikan lebih-lebih pada 

masa berbunga jangan sampai kekurangan air, bisa terjadi gagal panen bila 

masa berbunga sampai kekurangan air. 

7. Proses pengolahan masa panen pun dapat di lakukan dengan alat mesin 

atau potong padi sehingga dapat di lakukan dengan cepat dan waktunya 

singkat. 

 Maka pertanian tanaman padi desa Ngolodono dengan alat mesin bisa 

memetik hasil semaksimal mungkin berarti hasil panen yang baik dapat 

menambah atau meningkatkan hasil ekonomi produksi bidang pertanian 

terutama tanaman padi merupakan kebutuhan pokok manusia. 

 

F. MANFAAT PENELITIAN 

1.  Manfaat teori 

a.  Sebagai karya ilmiah, maka penelitian ini di harapkan dapat mampu 

memberikan sumbangan bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan baik 

untuk UNIVERSITAS WIDYA DHARMA KLATEN, maupun 

masyarakat desa Ngolodono Karangdowo pada umumnya 

b.  Hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai pedoman maupun 

kontrol bagi penelitian lainnya yang sejenis. 
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2. Manfaat praktis 

a. Penulis dapat mengembangkan pengetahuan dan pengalaman . Ikut 

berperan serta membentuk generasi-generasi yang mempunyai 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik. 

b. Hasil pengamatan dari penelitian ini ter nyata dapat di buktikan 

hasilnya bahwa petani padi di desa Ngolodono yang menggunakan 

alat mesin  traktor lebih baik atau meningkat dari pada tanpa alat 

mesin. Hasil panen padi yang baik atau meningkat berarti dapat 

meningkatkan hasil ekonomi terutama bidang pertanian tanaman 

padi yang dapat mencukupi kebutuhan pokok beras dalam keluarga. 

Untuk membangun ekonomi yang berbasis pertanian, maka perlu 

kebijakan pembangunan pertanian yang kuat, untuk menetapkan keunggulan 

kompetitif pertanian yang di bentuk dari desa-desa yang di gunakan untuk 

membentuk keunggulan kompetitif pertanian tingkat Kecamatan.  

Untuk merealisasikan hal tersebut di perlukan kajian tentang 

kesesuaian lahan, yang kemudian di jadikan sebagai titik tolak untuk 

membuat kebijakan pembangunan pertanian yang mampu menumbuhkan 

dan mengembangkan hasil pertanian yang unggul. Luas tanah pertanian 

yang tidak berubah,tidak mungkin di gunakan sebagai basis untuk 

meningkatkan produksi pertanian,tanpa harus melakukan tindakan 

kerekayasaan. Yaitu dengan cara meningkatkan kesuburan tanah melalui 

penggunaan berbagai macam pupuk. 
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Tingkat konsumsi produk pertanian masih rendah ( kecuali beras) jauh 

di bawah standar, dan anjuran hidup sehat, di samping tidak merata dalam 

lapisan masyarakat, mendorong pada ketidak stabilan ekonomi. 

Ketergantungan akan impor serta mempengaruhi pada tingkat kesehatan 

masyarakat. Hal ini terjadi karena rendahnya daya beli, serta kurangnya 

pengetahuan akan kesehatan dan keseimbangan gizi. 

Maka pertanian sektor yang paling efektif untuk mengurangi 

kemiskinan dan kesenjangan ekonomi pada berbagai lapisan masyarakat, 

serta antara pedesaan dan perkotaan. Karena mampu menyerap tenaga kerja 

dalam jumlah besar dan mampu memberikan nilai tambah yang cukup 

tinggi bagi pendapatan masyarakat ( terutama non pangan) Pembangunan 

pertanian berbasis keunggulan sumber daya yang di padukan dengan 

keunggulan ekonomi merupakan pilihan, sehingga dapat menggerakan 

dengan perekonomian masyarakat sekaligus menghindari ketidak stabilan 

ekonomi. 

Dalam menjaga ekonomi nasional, maka pembangunan pertanian 

berbasis kekuatan dan keunggulan Sumber Daya Alam ( resource bosed 

developmet). Yang di kelola secara bijaksana, berkelanjutan, dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi dan ramah lingkungan serta 

memberdayakan pengelolaan oleh masyarakat setempat. 

Kemampuan masyarakat dan kearifan lokal dalam pengelolaan 

Sumber Daya Alam perlu di kembangkan dan di berdayakan, sehingga 
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mampu memanfaatkan Sumber Daya di sekitarnya secara berkelanjutan 

serta mengurangi terjadinya permasalahan lingkungan. 

Menyikapi perkembangan Ilmu pengetahuan, teknologi dan 

permintaan pasar, maka pertanian modern yang kokoh dan berkelanjutan 

merupakan pilihan sebagai fomdamental dalam pembangunan 

perekonomian nasional. 

Maka pembangunan pertanian di tekankan pada peningkatan kapasitas 

produksi dan pemasaran pertanian ( market driven) dengan meningkatkan 

akses terhadap penerapan teknologi dan manajemen agribisnis maju serta 

kemudahan akses terhadap pemasaran dan permodalan. 

Dalam peningkatan investasi dan memanfaatkan di bidang pertanian 

dalam pemberdayaan Sumber Daya lokal akan menguntungkan banyak hal 

seperti meningkatnya produksi pertanian, kuatnya ketahanan pangan 

Nasional, kesempatan kerja pedesaan. Apresiasi dan kegairahan generasi 

muda dalam bidang pertanian modern dan menguntungkan di daerah 

pedesaan sangatlah penting dengan penyediaan fasilitas dan sarana yang 

memadai, pemberian kredit lunak serta penerapan mekanisme pertanian.  

Dengan demikian generasi muda akan bangga menjadi petani maju 

yang profesional, dengan tingkat pendapatan tidak kalah dengan sektor 

lainnya. Dan kejerian tidak mendera fisik ( bukan bekerja dengan 

membanting tulang dan dengan jerih payah). 

Mengingat perekonomian Nasional perlu bertumpu pada sektor 

pertanian dan berbasis dan keunggulan Sumber daya yang di miliki bangsa, 
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maka diskriminasi politik dan kebijakan terhadap sektor pertanian harus di 

hentikan. Kalau pertanian di jadikan andalan perekonomian bangsa maka 

alokasi pendanaan dan perhatian kebijakan juga harus berpihak pada 

pertanian. Upaya untuk mendesain strategi dan kebijakan nasional untuk 

mewujudkan pertanian industrial modern yang tangguh dan berkelanjutan 

berbasis kekuatan dan keunggulan Sumber Daya Alam ( resources based 

development) sudah harus di mulai. 

Pertanian harus di pandang sebagai suatu sektor ekonomi yang sejajar 

dengan sektor lainnya bahkan dianggap sebagai penggerak pembangunan 

Nasional, tentunya hal ini perlu di ikuti dengan dukungan dan alokasi 

anggaran atau pendanaan yang proporsional ( minimal di sediakan 10% dari 

anggaran pendapatan belanja negara maupun anggaran pendapatan belanja 

daerah di lokasikan untuk pertanian). Dengan alokasi setiap sub sektor yang 

seimbang juga (jangan seperti kasus hortikultura yang hanya di alokasikan 

sangat kecil) lebih dari itu, kita harus mampu melepaskan diri dari 

perangkat skenario global yang sangat merugikan petani dan pertanian, 

harus mampu dan berdaulat memanfaatkan Sumber Daya dan pasar 

pertanian yang besar sebagai basis pembangunan ekonomi 

Negara Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar 

pemenuhan produk pertanian merupakan hal pokok yang harus di lakukan 

sebagai usaha stabilisasi ketahanan pangan Nasional yang akan memberikan 

dampak langsung terhadap stabilitas nasional. Penduduk yang banyak harus 

dianggap dan di pandang sebagai potensi pasar yang besar, yang perlu di 
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manfaatkan sebagai suatu kekuatan ekonomi nasional. Sering kita terlena 

dan berupaya untuk pengembangan komuditas ekspor produk dan terlalu 

membanggakan akan keberhasilan ekspor meskipun jumlah dan nilainya 

sedikit. 

Padahal jumlah penduduk Indonesiaa yang besar itu adalah 

merupakan komuditas yang sangat besar yang justru banyak di lirik negara-

negara lain untuk memasarkan produknya , termasuk produk-produk 

pertanian. Berbagai perangkap dan aturan ekonomi global di ciptakan 

negara maju untuk memanfaatkan potensi pasar kita ini, sehingga 

memudahkan masuknya berbagai produk impor yang akhirnya kita sendiri 

menjadi kurang berdaulat dalam pasar dalam negeri kita sendiri. 

Pengalaman selama ini, pembangunan ekonomi telah di kembangkan tidak 

berbasis pada keunggulan sumber daya lokal ( lebih-lebih tergantung impor) 

dalam hal bahan baku industri, teknologi maupun sumber daya manusia, 

sehingga tidak mampu memberikan keuntungan dan ketasbilan 

berkelanjutan pada perekonomian bangsa. 

Di lahin pihak sumber daya alam Indonesia yang banyak atau 

melimpah dan beraneka ragam agro ekosistem untuk pengembangan 

komuditas belum dimanfaatkan dan di olah secara optimal. Kekuatan ini 

seharusnya di manfaatkan menjadi basis pembangunan ekonomi bangsa 

sehingga ketergantungan akan pihak luar dapat di hindari atau 

diminimalkan. Pembangunan ekonomi berbasis kekuatan dan keunggulan 

sumber daya akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi bangsa secara 
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berkelanjutan karena memberikan multiplier effects terhadap perekonomian 

nasional. 

Dari penelitian ini dapat menganalisa adanya desa-desa tentang hasil 

pertanian di pedesaan yang menggunakan alat mesin traktor, ternyata 

menunjukan adanya peningkatan produksi padi dari masa panen  yang satu 

dengan masa panen berikutnya. Maka di perlukan mesin traktor yang 

menyebabkan berpengaruh traktorisasi terhadap penyerapan tenaga kerja, 

bidang pertanian di desa Ngolodono, Kecamatan Karangdowo Kabupaten 

Klaten.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Sesuai dengan hasil analisis data yang telah di kemukakan dalam bab IV 

maka kesimpulannya adalah sebagai berikut : 

1. Penggunaan alat mesin berpengaruh terhadap hasil pertanian petani padi di 

desa Ngolodono dengan a = 5%. Materi yang di sajikan akan lebih 

menarik dalam proses pengerjaan masa tanam sampai panen padi sehingga 

membantu petani padi akan lebih cepat memahami dalam bidang 

pertanian. 

2. Dengan membandingkan hasil rata-rata petani padi kelompok Eksperimen 

( kelompok A) dengan petani padi kelompok kontrol ( kelompok B) 

terdapat perbedaan yang besar yaitu kelompok Eksperimen hasil rata-rata 

lebih besar dari pada kelompok kontrol. Hal ini berarti mutu hasil 

pertanian petani padi dengan menggunakan alat mesin ( modern) di desa 

Ngolodono lebih baik. 

3. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka petani padi penggunaan alat mesin 

dapat meningkatkan hasil panen padi yang seoptimal mungkin dalam 

bidang pertanian. 
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B. SARAN 

Sebagai penutup dari uraian dalam penelitian ini, penulis mengemukakan 

saran-saran sebagai berikut : 

1. Dengan penggunaan alat-alat mesin pertanian, sehingga bisa mengetahui 

berbagai jenis bentuk dan fungsi berbagai alat mesin pertanian, mulai dari 

kegiatan prapanen sampai panen maka perlu diupayakan atau di 

budidayakan tentang mekanisme pertanian. 

2. Alat-alat pertanian di desa Ngolodono khususnya, dan di Indonesia pada 

umumnya kiranya tidak hanya menggunakan tenaga dari manusia maupun 

hewan seperti kerbau atau sapi, tetapi sistem mekanisasi perlu di 

tingkatkan lagi agar pertanian lebih maju dan produktifitas hasil petani 

padi lebih meningkat. 
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