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V.KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian Hubungan antara Tingkat 

Kebutuhan InformasiPenyuluh dan Tingkat Motivasi Kognitif Penyuluh dengan 

Tingkat Penggunaan Media Informasi Penyuluh Pertanian di BP3K Kecamatan 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut: 

1. Tingkat kebutuhan informasi yang paling dibutuhkan oleh penyuluh adalah 

kategori bibit/varietas dengan rata-rata skor (4,867), pada kebutuhan 

informasi pemasaran kebutuhan informasi yang paling dibutuhkan adalah 

harga jual dengan rata-rata skor (4,467), pada kebutuhan informasi tanaman 

pangan kebutuhan informasi yang paling dibutuhkan adalah padi dengan rata-

rata skor (4,533) dan kebutuhan informasi tanaman sayuran yang dibutuhkan 

adalah sayuran lainnya yaitu dengan rata-rata skor (4,033). 

2. Tingkat Motivasi Kognitif Penyuluh pada kategori motivasi untuk 

mengembangkan diri agar menjadi penyuluh yang profesional dengan rata-

rata skor (4,733), diikuti dengan dengan kategori motivasi untuk memperoleh 

pengetahuan yang sesuai atau memecahkan masalah yang dihadapi dengan 

rata-rata skor (4,433), dan motivasi kognitif yang kurang memotivasi 

penyuluh adalah kategori motivasi untuk sekedar memuaskan keingintahuan 

dengan rata-rata skor (4,133). 

3. Tingkat penggunaan media informasi yang paling banyak digunakan oleh 

penyuluh pada media cetak yaitu dalam kategori brosur/leaflet dengan rata-

rata skor (4,633), pada media elektronik penggunaan informasi penyuluh 

lebih banyak menggunakan internet dengan rata-rata skor (4,500), dan pada 

penggunaan media langsung yang paling banyak paling banyak digunakan 

masuk dalam kategori pelatihan dengan rata-rata skor  (4,733). 

4. Terdapat hubungan yang sangat nyata antara kebutuhan jenis informasi 

mengenai budidaya dan pemasaran dengan penggunaan media informasi 

media elektronik dan media langsung. Terdapat hubungan yang nyata pada 

jenis kebutuhan informasi pemasaran dengan penggunaan media informasi 

media cetak. Motivasi kognitif berupa motivasi memperoleh pengetahuan 
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mempunyai hubungan yang sangat nyata dengan penggunaan media 

informasi media langsung.  

5.2  Saran 

1) Agar penyuluh lebih mengembangkan lagi pengetahuan dan pembelajaran 

pada pemasaran hasil pertanian karena hal ini dapat menberikan masukan dan 

pembelajaran untuk petani dapat meningkatkan pendapatan mereka. 

2) Agar penyuluh lebih termotivasi lagi untuk menjadi penyuluh yang 

profesional untuk dapat membantu lebih lagi petani yang membutuhkan 

bantuan para penyuluh. 

3) Agar penyuluh dalam mengakses informasi bukan hanya dari internet saja 

tetapi bisa juga menggunakan buku maupun jurnal yang dapat mendukung 

maupun membantu para penyuluh dalam memecahkan, mengatasi dan 

membantu permasalahan para petani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


