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Konservasi lahan pertanian di lahan kering perlu dilakukan, karena berfungsi bagi kehidupan 

dunia pertanian itu sendiri. Konservasi tanah berarti bagaimana kita menggunakan tanah agar 

dapat memberikan manfaat yang optimum bagi kepentingan petani itu sendiri. Konservasi tanah 

adalah melakukan perbaikan agar tanah agar dapat kembali menjadi produktif. Dengan 

pemanfaatan konservasi lahan pertanian pada lahan kering maka petani dapat memperoleh 

pengetahuan dan dapat memanfaatkan tanaman-tanaman apa saja yang dapat ditanami pada 

lahan kering. 

Permasalahan yang dapat diambil oleh peneliti adalah: a) Apakah petani Desa Gedangan 

mengetahui tujuan sistem konservasi dan erosi?, b) Apakah yang dilakukan petani pada sistem 

konservasi lahan kering di Desa Gedangan Kabupaten Malang?, c) Tindakan apa yang dilakukan 

oleh petani di Desa Gedangan Kabupaten Malang jika mengetahui petani lain yang tidak 

melakukan sistem konservasi?. Untuk memnyelesaikan masalah tersebut, peneliti mengambil 

data primer dan data sekunder. Data primer dari responden yang diambil sebanyak 40 sampel 

dari petani Desa Gedangan dan data sekunder dari Kantor Desa dan Kantor Kecamatan Desa 

Gedangan. Analisa yang digunakan didalam penelitioan ini adalah analisa deskriptif.  
Hasil penelitian pada Desa Gedangan sebagian besar petaninya sudah mengetahui tentang sistem 

konservasi pada lahan kering dan mengetahui tentang tujuan erosi atau kerusakan tanah. 

Sehingga petani di Desa Gedangan sebagian besar sudah banyak mengerti tentang sistem 

konservasi guna melestarikan lahan dan keuntungannya bagi lahan yang dimilikinya untuk 

kelangsungan hidup bertaninya. Petani Desa Gedangan sebagian besar melakukan sistem 

konservasi dengan cara melakukan sistem pelestarian dengan cara membuat teras iring, 

pergiliran tanaman dan menanam tanaman yang cocok untuk lahan kering seperti kelapa, tebu, 

kaliandra merah, turi, lamtoro gung, yang berfungsi dapat melestarikan alam, khususnya 

mencegah bencana longsor dan tanah retak pada Desa Gedangan. Petani yang sudah 

melaksanakan sistem konservasi terus memberikan informasi bagi petani yang tidak mengetahui 

dan tidak melaksankan sistem konservasi di Desa Gedangan Kabupaten Malang. 

Dengan adanya penelitian ini, diketahui bahwasanya sistem konservasi sangat penting untuk 

pelestarian lahan yang tergolong lahan kering. Maka sebaiknya para petani lahan kering dapat 

menerapkan sistem konservasi pada lahannya. 

 


