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BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Efektifitas yang diterapkan oleh

pegawai terhadap Penyuluhan di Bidang Tata Penyuluhan pada Badan

Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP) Di Kabupaten

Kampar, dapat ditarik kesimpulannya antara lain sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyuluhan pertanian dilakukan harus sesuai dengan program

penyuluhan pertanian. Program penyuluhan pertanian dimaksudkan untuk

memberikan arahan, pedoman, dan sebagai alat pengendali pencapaian

tujuan penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Akan tetapi pada Bidang

Tata Penyuluhan, hal tersebut tidak terlaksana dengan baik, sehingga

program-program yang ada pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan

Ketahanan Pangan (BPPKP) belum efektif atau tercapainya tujuan yang

diinginkan.

2. Komunikasi yang kurang baik antara penyuluh pada Badan Pelaksana

Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP) dengan petani. Hal ini

menyebabkan penyuluhan kurang terlaksana dengan maksimal. peran

komunikasi amat besar dalam kegiatan penyuluhan, yang akan

mempengaruhi dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasinya.

Dapat diambil kesimpulan, penyuluhan yang efektif yaitu Penyuluh

Pertanian sebelum melakukan kegiatan dilapangan memahami tentang
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permasalahan dipetani (pelaku utama maupun pelaku usaha), siapkan alternatif

pemecahan yang harus dilakukan, lakukan penyuluhan yang tepat seperti

tersebut diatas, apabila telah selesai melakukan penyuluhan untuk melihat

sejauhmana sasaran penyuluhan ada perubahan pengetahuan, keterampilan

dan sikap sesuai dengan tahapan adopsi inovasi teknologi yang dianjurkannya.

Penyuluhan yang dilakukan sebaiknya dilakukan secara partisipatif, sehingga

petani mampu mengemukakan pendapatnya, serta mampu menyusun rencana

kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya, keluarga, maupun lingkungannya.

6.2 Saran

Berdasarkan uraian dari kesimpulan di atas, adapun saran-saran yang dapat

Penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penyuluh Pertanian dituntut untuk dapat mengembangkan program dan

materinya dalam melaksanakan penyuluhan agar kinerja penyuluh lebih

maksimal.

2. Mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mereka tahu dan mau

menerapkan informasi anjuran yang dibawa dan disampaikan oleh

Penyuluh Pertanian, untuk itu komunikasi perlu diperbaiki.

3. Penyuluh Pertanian sebelum melakukan kegiatan dilapangan harus

memahami tentang permasalahan dipetani (pelaku utama maupun pelaku

usaha)


