
 

  

 

 

VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tentang Persepsi Petani terhadap Niat 

Mengadopsi Benih Padi Hibrida pada Musim Tanam Berikutnya dengan 

Pendekatan Theory of Planned Behavior (TPB) maka dapat disimpulkan bahwa.  

1. Sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat petani untuk 

mengadopsi benih padi hibrida pada musim tanam berikutnya. Sikap petani 

terhadap benih padi hibrida di Desa Pendem ditandai hasil hasil uji t variabel 

sikap (X1) memiliki thitung > ttabel yaitu 3,664 > 1,993 dan nilai signifikasi 

yaitu 0.000 dimana kurang dari 0,05. Norma subjektif positif dan signifikan 

terhadap niat petani untuk mengadopsi benih padi hibrida pada musim tanam 

berikutnya. Norma subjektif terhadap benih padi hibrida di Desa Pendem 

ditandai hasil uji t variabel norma subjektif (X2) memiliki thitung > ttabel yaitu 

3,081 > 1,993 dan nilai signifikan yaitu 0,003 dimana kurang dari 0,05. 

Kontrol Perilaku yang dipresepsikan berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap niat petani untuk mengadopsi benih padi hibrida pada musim tanam 

selanjutnya. Kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap benih padi hibrida 

di Desa Pendem ditandai dengan hasil uji t variabel kontrol perilaku yang 

dipresepsikan (X3) memiliki thitung < ttabel yaitu -2,672 < 1,993 dan nilai 

signifikan yaitu 0,009 dimana lebih besar dari  0,05.  

2. Sebagian besar responden petani kemungkinan berniat mengadopsi benih 

padi hibrida pada musim tanam berikutnya yaitu sebesar 58%. 
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6.2 Saran 

Berdasarkan penelitian tentang Persepsi Petani terhadap niat mengadopsi 

benih padi hibrida dengan menggunakan Pendekatan Theory Planned Behavior 

(TPB) maka dapat diperoleh beberapa saran yaitu: 

Terkait kontrol perilaku yang dipersepsikan, perusahaan benih hibrida 

diharapkan lebih memanejemen benih hibrida sehingga petani lebih mempunyai 

banyak faktor pendukung daripada faktor penghambat, dengan demikian petani 

mempunyai niat yang besar dalam mengadopsi benih padi hibrida. Untuk peneliti 

selanjutnya, diharapkan mempunyai faktor lain yang tidak dibahas dalam 

penelitian ini sehingga mempunyai hal-hal yang baru yang harus teliti agar 

mengetahui faktor lain apa aja yang dapat meningkatkan niat petani untuk 

mengadopsi benih padi hibrida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


