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BAB V 

PENUTUP 

1. KESIMPULAN 

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis penelitian yang 

penulis jelaskan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan: 

a. Desain yang diimplementasikan pada pembahasan sebelumnya akan 

memudahkan BAKORLUH dalam menyampaikan pesan atau materi 

penyuluhan kepada petani, atau masyarakat biasa selaku pelaku utama dan 

pelaku usaha, sehingga pesan yang di sampaikan akan lebih mudah di 

pahami dan mengerti oleh masyarakat serta dapat menarik minat 

masyarakat untuk memahami pentingnya pertanian, perikanan dan 

kehutanan lewat konsep desain visual yang kami kembangkan. 

b. Membuat desain harus memperhatikan tulisan atau maksud dari sebuah 

desain tersebut, sehingga Pesan dari desain tersebut mudah di mengerti 

oleh masyarakat, dan pemilihan warna atau pola dari desain juga harus 

diperhatikan, karena jika desain terlihat menarik, maka masyarakat pun 

tertarik untuk melihat nya. 

c.  Materi Desain yang kami kembangkan di BAKORLUH akan memudahkan 

petani untuk memahami materi penyuluhan, serta membantu menyebarkan 

informasi lebih kreatif lagi lewat media sosial, media cetak dan Media 

visual. 

2. SARAN 

Saran dan kesimpulan diatas, penulis mencoba memberikan beberapa 

saran dengan harapan dapat bermanfaat dan dapat membuat sistem dalam 

pengembangan materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha 

(petani) dapat berjalan dengan baik, mudah dipahami dan menarik minat 

tentang pentingnya pengetahuan pertanian, perikanan dan kehutanan. 

Saran penulis adalah sebagai berikut : 
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a. Untuk mengatasi masalah yang terjadi pada sistem berjalan dalam 

pengembangan materi penyuluhan , maka penulis mengusulkan agar 

sistem pengambangan materi lebih bersifat kreatif dan inovatif, 

dilakukan secara terkomputerisasi, agar materi yang disampaikan 

dapat tervisualkan dengan baik dan efisien serta efektif 

b. Dalam melakukan penyuluhan materi/informasi harus disampaikan 

semenarik mungkin serta harus disampaikan secara teliti (tidak 

menyampaikan informasi yang salah) untuk mencegah terjadinya 

kesalahan yang akan menyebabkan kekacauan. 

c. Media-media berupa media cetak (brosur) harus lebih di tingkatkan 

agar informasi dapat tersebar lebih akurat dan lebih baik. 

d. Perlunya peningkatan pada sumber daya yang kreatif pada instansi ini 

agar Pengembangan informasi lebih baik dalam penyamapaian nya 

e. Selain itu Pengembangan Materi yang sudah terkomputerisasi juga 

perlu dilakukan pemeliharaan hardware dan software. Pemeliharaan 

hardware berupa kebersihan dan keamanan, pemeliharaan software 

seperti pemeriksaan dan pembersihan yang dilakukan oleh teknisi 

komputer. 

 

Demikianlah saran yang dapat penulis berikan untuk mengatasi 

permasalahan dalam pengembangan materi penyuluhan pertanian, 

perikanan dan kehutanan. Penulis menyadari bahwa saran yang penulis 

berikan tidak terlalu berperan terhadap kemajuan instansi tanpa kerjasama 

dari semua pihak, namun penulis berharap saran yang penulis berikan 

dapat lebih meningkatkan efisiensi kerja sehingga dapat mempermudah 

pelaksanaan tugas pihak- pihak yang bersangkutan. 

  


