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6. PENUTUP 

 

 

6.1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Variabel umur tidak berpengaruh nyata terhadap persepsi efektifitas 

penyuluhan pertanian, karena tidak ada perbedaan umur antara petani yang 

usianya sudah lanjut dengan petani yang masih muda dalam memahami 

kegiatan penyuluhan. Ini berarti petani yang berumur tua maupun muda 

sama-sama memiliki tingkat pemahaman yang sama tentang berusahatani 

ternak.  

2. Variabel  tingkat pendidikan tidak berpengaruh nyata terhadap persepsi 

efektifitas penyuluhan pertanian, hal ini disebabkan karena rata-rata 

tingkat pendidikan petani adalah tamatan SD. Namun dalam mengikuti 

penyuluhan dan memahami materi penyuluhan pertanian tidak begitu 

dibutuhkan seseorang yang memiliki tingkat pendidikan formal yang 

tinggi melainkan ketrampilan dan keahlian yang lebih diperlukan. 

3. Variabel motivasi petani berpengaruh nyata terhadap persepsi efektifitas 

penyuluhan pertanian, karena semakin tinggi motivasi petani maka makin 

besar keinginan untuk meningkatkan pendapatan yang akhirnya akan 

memberikan hasil yang positif. Sehingga semakin tinggi persepsi 

efektifitas penyuluhan pertanian. 

4. Variabel materi penyuluhan berpengaruh nyata terhadap persepsi 

efektifitas penyuluhan pertanian tetapi arahnya berlawanan, hal ini berarti 

semakin tinggi materi penyuluhan maka semakin rendah persepsi 

efektifitas penyuluhan pertanian. Hal ini karena materi penyuluhan yang 

diberikan berasal dari rekomendasi atau permintaan petani dalam hal ini 

memecahkan masalah yang dihadapi petani sehingga materi yang 

diberikan sangatlah beragam. 
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5. Variabel prinsip metode penyuluhan tidak berpengaruh nyata terhadap 

persepsi efektifitas penyuluhan pertanian, hal ini karena penyuluh belum 

menerapkan prinsip-prinsip metode penyuluhan dengan tepat. 

6. Variabel perlengkapan penyuluhan berpengaruh nyata terhadap persepsi 

efektifitas penyuluhan pertanian, hal ini karena semakin lengkap dan 

sesuai perlengkapan penyuluhan maka semakin tinggi persepsi efektifitas 

penyuluhan pertanian. 
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6.2. Saran 

Adapun saran-saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Bagi peneliti yang akan datang penulis menyarankan untuk: 

1. Mengembangkan penelitian mengenai variabel bebas lain yang akan 

diteliti dalam melihat pengaruhnya terhadap persepsi efektifitas 

penyuluhan pertanian dan dapat memperluas daerah yang akan diteliti 

sehingga hasil yang akan dicapai lebih optimal. 

2. Melakukan penelitian dengan sampel yang lebih besar yang dapat 

mewakili populasi, yang bisa bervariasi didalam variabelnya sehingga 

akan menambah konsistensi hasil penelitian ini. 

3. Mengkonfirmasi ulang pengukuran instrumen-instrumen yang didesain 

dalam studi ini, pengaruh antar variabel berikut metode statistik yang yang 

dipergunakan untuk memecahkan masalah yang telah dihipotesiskan dan 

penerjemahan dari variabel ke indikator empiris harus lebih lengkap. 

Dengan demikian studi mendatang diharapkan dapat dikembangkan dan di 

uji lagi pada konteks yang berbeda sehingga dapat memberikan penjelasan 

yang lebih baik terhadap model prediksi yang diuji. 

 

b. Bagi Penyuluh dan Pemerintah 

1. Demi efisiensi dan efektifitas kegiatan penyuluhan, maka kegiatan tersebut 

harus menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi dikalangan 

masyarakat tani. Oleh karena itu perlu adanya evaluasi secara periodik 

terhadap kegiatan-kegiatan penyuluhan, baik prinsip metode maupun 

materinya agar dapat disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan petani 

dan seterusnya yanga akhirnya efektifitas tingkat penyuluhan dapat 

ditingkatkan. 

2. Jika penyuluh ingin meningkatkan efektifitas penyuluhan pertanian, maka 

perlu memotivasi dan memberikan pengetahuan serta teknologi bagi petani 

sehingga akan membentuk sikap dan ketrampilan dalam mengusahakan 
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usahataninya. Hal ini penting untuk kesuksesan petani dalam 

meningkatkan produksinya. Contoh konkrit pemerintah dalam memotivasi 

petani yaitu : dengan memberikan mesin penggilingan pupuk kandang, 

sehingga kualitas pupuknya lebih baik dan bisa mereka pakai dalam 

usahataninya. Penyuluh juga mengajarkan dan memberikan bantuan untuk 

suntikan perkawinan buatan sapi dan vitamin.  

3. Motivasi mempengaruhi persepsi efektifitas penyuluhan pertanian, 

menunjukkan bahwa petani dalam hal ini peternak sapi dan kambing 

masih ingin terus membudidayakan ternak tersebut, untuk diharapkan 

penyuluh atau pemerintah turut membantu menyelesaikan masalah 

pemasaran melalui kerjasama dari pemerintah dengan mempromosikan 

Kelompok Tani Margo Tani II sebagai penghasil susu sapi perah sehingga 

dapat memperluas area pemasaran. Dan juga masalah produksi sehingga 

produk yang mereka hasilkan bisa beragam bukan hanya susu saja tetapi 

juga menjadi keju atau dijadikan sabun susu. 

4. Perlengkapan penyuluhan mempengaruhi persepsi efektifitas penyuluhan 

oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi dan pemilihan alat peraga yang 

efektif dan efisien yang sesuai dengan materi penyuluhan. 

5. Umur dan pendidikan formal tidak mempengaruhi persepsi efektifitas 

penyuluhan pertanian, untuk itu sebaiknya para penyuluh melibatkan 

petani-petani muda dalam kegiatan penyuluhan dan sering mengadakan 

kursus-kursus untuk para anggota tani (responden) sehingga bisa 

meningkatkan sikap, pengetahuan dan ketrampilan petani dan juga 

persepsi efektifitas penyuluhan pertanian. 

 

6.3. Kelemahan Penelitian 

1. Penelitian ini hanya mengambil satu kelompok tani saja sehingga jawaban 

mereka dan gambaran kondisi mereka (responden) kurang bervariasi. 

Untuk penelitian mendatang, perlu dipertimbangkan memilih lebih dari 

satu kelompok tani. 

 




