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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian yang berjudul 

“Respon Petani Terhadap Rekomendasi Penggunaan Benih Padi Varietas 

Mekongga di Kelompok Tani Manunggal Karso, Desa Sidomulyo, Kecamatan 

Godean, Kabupaten Sleman” dapat disimpulkan : 

1. Partisipasi petani pada saat sosialisi benih padi varietas Mekongga oleh 

Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam kegiatan sekolah lapangan di 

Kelompok Tani Manunggal Karso masuk dalam kategori “tinggi”. Dari aspek 

kesempatan, petani memiliki kesempatan atau peluang untuk memperoleh 

informasi sosialisasi benih padi varietas Mekongga, sehingga kesempatan 

petani masuk kategori “tinggi”. Dilihat dari aspek kemampuan, petani turut 

ikut serta dan berperan aktif pada saat diadaknnya sosialisasi, sehingga 

kemampuan petani masuk dalam kategori “tinggi”. Sedangkan dari aspek 

kemauan, petani memiliki rasa keingintahuan yang tinggi terhadap benih padi 

varietas Mekongga yang disosialisasikan oleh Petugas Penyuluh Lapangan 

(PPL), sehingga kemauan petani masuk dalam kategori “sangat tinggi”. 

2. Persepsi petani terhadap benih padi varietas Mekongga di Kelompok Tani 

Manunggal Karso, Dukuh Gancahan VII dan Gancahan VIII, Desa Sidomulyo, 

Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman masuk dalam kategori “sangat baik”. 

Dari aspek motif, petani memiliki dorongan untuk menggunakan benih padi 

varietas Mekonggga, sehingga motif petani masuk dalam kategori “kuat”. Dari 

aspek minat, petani memiliki ketertarikan terhadap benih padi varietas 
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Mekongga, dan masuk kategori “tinggi”. Sedangan dari aspek harapan, petani 

sangat menginginkan mendapatkan manfaat atau dampak positif saat 

menggunakan benih padi varietas Mekongga, sehingga harapan petani masuk 

dalam kategori “sangat tinggi”. 

3. Respon petani terhadap benih padi varietas Mekongga di Kelompok Tani 

Manunggal Karso, Dukuh Gancahan VII dan Gancahan VIII, Desa Sidomulyo, 

Kecamatan, Godean, Kabupaten Sleman masuk dalam kategori “positif”. 

Respon positif petani terhadap rekomendasi penggunaan benih padi varietas 

Mekongga ini diperoleh dari hasil pengukuran aspek partisipasi yang masuk 

kategori “tinggi”, serta dari aspek persepsi yang masuk kategori “sangat baik”.    

B. Saran 

1. Respon positif yang ditunjukkan oleh anggota Kelompok Tani Manunggal 

Karso terhadap benih padi varietas Mekongga oleh Penyuluh Pertanian 

Lapangan (PPL), perlu ditindaklanjuti oleh UPT Kecamatan Godean untuk 

menjembatani petani agar mendapatkan kembali bantuan benih unggul bantuan 

dari pemerintah.  

2. Tingginya partisipasi petani pada saat sosialisasi benih padi varietas Mekongga 

menunjukkan bahwa petani membutuhkan informasi terkini terkait ilmu 

pertanian yang akan membantu mereka dalam kegiatan usahatani, sehingga 

perlu adanya agenda sosialisasi (program, bantuan benih, inovasi budidaya) 

secara rutin baik dari pengurus Gapoktan Sidomulyo maupun dari Penyuluh 

Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatam Godean.  


