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ABSTRAK 

 Skripsi ini berjudul “Perilaku Penemuan Informasi Petani Bawang Merah Di Kecamatan 

Sukomoro. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebutuhan informasi apa saja 

yang dibutuhkan petani  bawang merah di Kecamatan Sukomoro untuk menjalankan 

pekerjaanya. Selain itu juga untuk mengetahui  bagaimana perilaku penemuan informasi yang 

dilakukan petani bawang merah di kecamatan sukomoro. Teori yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu menggunakan teori yang dikembangkan oleh model Gloria. J. Leckie et all (1996). 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu desain penelitian kuantitatif dengan 

jenis penelitian deksriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sukomoro  yang terdiri dari 

beberapa desa penghasil bawang merah di kecamatan Sukomoro. Adapun teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini adalah pusposive sampling, dan didapatkan jumlah sampel sebanyak 

100 responden. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dilakukan analisis menggunakan 

SPSS.  Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kebutuhan informasi petani bawang merah di 

Kecamatan Sukomoro yaitu informasi cara penanggulangan hama, informasi pemilihan varietas 

bawang merah, dan informasi suhu ruangan. Untuk memenuhi kebutuhan informasinya petani 

bawang merah mengikuti perkumpulan kelompok tani, berdiskusi dengan teman sejawat. Selain 

itu juga  menggunakan pengalaman dan pengetahuan pribadinya. Petani bawang merah juga 

menggunakan media sosial whatsapp dan juga buku panduan pertanian untuk memenuhi 

kebutuhan informasinya. 

Kata kunci : Perilaku penemuan informasi, Petani Bawang Merah, Kebutuhan Informasi 



PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah  

Petani memerlukan beragam informasi untuk mengembangkan jiwa usahanya dibidang 

pertanianya supaya tidak kalah dengan petani yang lainya (Kementrian Pertanian). Petani sebagai 

masyarakat agararis merupakan kelompok masyarakat yang mampu untuk memenuhi 

kebutuhannya sendiri. Khususnya untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan juga papan. 

Petani mempunyai lahan dan luas tanah di wilayah mereka  yang nantinya akan menghasilkan 

produksi dari hasil pertanian mereka adalah ciri pokok yang menandai  menandai identitas 

sebagai seorang petani. Tanaman holtikultura bawang merah merupakan salah satu sumber 

pendapatan para petani yang dapat diandalkan, karena produksi bawang merah merupakan salah 

satu tanaman yang paling diminati  oleh masyarakat  untuk mencukupi kebutuhan pangan atau 

gizi. Budidaya bawang merah di Indonesia sudah ada di setiap provinsi salah satunya provinsi 

jawa bagaian timur.  

Provinsi Jawa Timur merupakan produksi bawang merah terbesar kedua setalah jawa 

tengah  yaitu sekitar 19,4% yang terkosentrasi di kabupaten nganjuk dan probolinggo. Petani 

bawang merah di jawa timur memperoleh bibit bawang merah dari dalam wilayah jawa timur 

sendiri, kemudian hasil produksinya disebar di beberapa provinsi untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Kabupaten nganjuk merupakan  salah satu wilayah penghasil bawang merah di jawa 

timur, kabupaten nganjuk memiliki wilayah pertanian sebesar 43.026 ha, terdapat 5 kecamatan 

daerah penghasil bawang merah salah satunya yaitu Kecamatan Sukomoro yang 

direkomendasikan sebagai pusat agropolitan dikarenakan wilayah sukomoro merupakan pusat 

komoditas unggulan yang berada di Kabupaten Nganjuk, selain itu di wilayah sukomoro juga 

telah dibangun pusat agrobisnis. Pusat agrobisnis bawang merah yang terletak di wilayah 

sukomoro ini tidak pernah sepi, setiap harinya selalu ramai konsumen dari berbagai macam 

daerah. (MasterPlane, 2013 Kawasan Agropolitan Kabupaten Nganjuk).  

Penelitian yang dilakukan oleh Bayu Aditya (2016). Dalam melakukan panen bawang 

merah tentu saja ada kendala yang dihadapi oleh para petani bawang merah di Kecamatan 

Sukomoro  yaitu serangan ulat loreng atau serangan hama. Salah satunya yaitu yang terjadi pada 

Desa Ngerami Kecamatan Sukomoro yang mengalami kerugian hingga ratusan juta. Ulat loreng 

bisa menyebabkan gagal panen. Permasalahan lain yang dialami petani bawang merah yaitu 

kondisi cuaca yang tidak bisa ditebak, cuaca yang buruk berdampak buruk pada panen bawang 



mereka seperti kegagalan panen. Dari permasalahan yang dijelaskan dapat dilihat bahwasanya 

informasi memiliki kontribusi yang sangat penting bagi para petani untuk memaksimalkan hasil 

produksi pertanian bawang merah mereka.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rima dan Amin (2015) mengemukakan bahwa 

pentingnya informasi untuk meningkatkan produksi pertanian mereka. Selain adanya hal tersebut 

adapun kerumitan yang dirasakan petani dalam memenuhi kebutuhan informasinya. Informasi 

yang dibutuhkan sangat kompleks dalam menunjang pekerjaanya. Menurut Gloria J. Leckie 

(1996) menjelaskan bahwa kompleksitas merupakan kebutuhan informasi yang  dapat tumbuh 

karena adanya sebuah tuntutan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada selain itu juga 

untuk meyelesaikan tugas pada tingkat kemudahan ataupun kerumitan. Dari hasil penjelasan 

yang telah  disampaikan, hal tersebut membuat peneliti untuk melakukan penelitian secara lebih 

dalam lagi mengenai perilaku penemuan informasi petani bawang merah Kabupaten Nganjuk 

dalam memenuhi kebutuhan informasinya.  

 

Landasan Teori 

1. Kebutuhan Informasi  

      Kebutuhan hidup seseorang tentunya tidak lepas dari berbagai macam informasi, baik 

informasi tersebut untuk mendukung pekerjaan sehari-harinya, kebutuhan informasi untuk 

menjalankan pekerjaanya yaitu tugas atau task maupun kebutuhan informasi yang muncul 

akibat ketidaktahuan dan ketidakpastian dalam diri seseorang tentang informasi yang terjadi 

pada saat itu. Setiap orang tentunya memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda, setiap 

orang juga memerlukan informasi yang akurat, relevan, dan mudah didapatkanya baik itu 

pelajar, guru, dosen, karyawan, ibu rumah tangga, dan  juga petani semua membutuhkan 

informasi untuk demi kelancaran dan kesuksesan pekerjaanya. Menurut David timbulnya 

kebutuhan informasi pada seseorang dapat dipengaruhi oleh kondisi fsiologis seseorang, 

situasi, dan kognisi.  

2. Perilaku Penemuan Informasi Gloria J. Leckie et al 1996 

      Pada penelitian perilaku penemuan informasi petani bawang merah menggunakan teori yang 

dikembangkan oleh Gloria J. Leckie, Karen E.  Pettigrew, dan Christian Sylvian  dalam hasil 

penelitianya “Modelling The Information Seeking Of Profesionals: A general Model Derived 



From Research On Engineers, Health  Care Profesionals, and A Lawyers” (dalam The Library 

Quarterly, Vol.66  no. 2 1996). Model  perilaku penemuan informasi  yang dikembangkan oleh 

Leckie et al mewakili dikalangan profesional  dalam hal ini istilah “profesi” menjelaskan  

pekerjaan seseorang  yang mempunyai latar belakang pendidikan, memiliki dasar pengetahuan 

yang teoritis, menuntut pendidikan formal, memiliki  asosiasi yang menaungi, dan memiliki kode 

etik . Kelompok-kelompok   profesional yang disebutkan diantaranya  dokter, pengacara, guru, 

pendeta, perawat, fisioterapis, pustakawan, akuntan, dan insinyur. Model perilaku penemuan 

informasi di kalangan profesional yang dikembangkan oleh Leckie et al memberikan anggapan 

bahwa peran dan tugas kerja  yang dilakukan  oleh profesional dapat menumbuhkan kebutuhan 

informasi tertentu sehingga dapat mendorong untuk melakukan proses penelusuran informasi. 

Proses penelusuran informasi tersebut dipengaruhi oleh  sejumlah variabel yang saling berkaitan 

sehingga pada akhirnya dapat  mempengaruhi hasil  dari penemuan informasi. Secara umum 

menurut Leckie et all (1996)  kebutuhan informasi muncul karena adanya tugas/task. Namun 

kebutuhan informasi tidak bersifat tetap  dan dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor intervensi. 

Kebutuhan informasi para profesional dipengaruhi dan dibentuk oleh beberapa variabel  

diantaranya yaitu  pertama demografi individu  yang meliputi ( usia, profesi, spesialisasi, tahap 

karir, dan lokasi geografis)  kedua konteks yang meliputi (situasi kebutuhan khusus, internal atau 

eksternal) ketiga frekuensi yang meliputi (kebutuhan berulang atau baru) ketiga prediktabilitas 

yang meliputi (kebutuhan yang dapat diprediksi atau tidak terduga) keempat kepentingan 

(urgensi) dan kelima kompleksitas (mudah diselesaikan atau sulit). Berdasarkan  fenomena yang 

ditemui pada petani bawang merah di kecamatan sukomoro dalam kegiatan penemuan informasi 

yaitu dimulai dari melihat  peran kerja  petani bawang merah dalam kehidupan sehari-hari 

mereka  yaitu membeli bahan-bahan pertanian bawang merah, kemudian melakukan panen 

bawang merah, dan menjual produksi bawang merah yang sudah dipanen. Peran tersebut 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Adanya peran kerja yang dilakukan 

petani bawang merah tersebut dikarenakan tuntutan tugas. Tuntutan tugas yang ada berupa 

tanggung jawab. Dan tanggung jawab yang ada pada petani bawang merah berupa hasil produksi 

bawang merah yang nantinya akan dijual di pasar dan diekspor di beberapa kota. Produksi 

bawang merah harus meningkat setiap harinya karena bawang merah merupakan kebutuhan 

pokok masyarakat untuk bahan olahan makanan atau masakan. Berdasarkan penjelasan yang 

dipaparkan terkait dengan model Leckie et all akan menjawab rumusan masalah pada penelitian 



perilaku penemuan informasi petani bawang merah di kecamatan sukomoro dengan 

memfokuskan pada tahap-tahap pertama peran kerja petani bawang merah dan tugas (tanggung 

jawab) yang dimiliki petani bawang merah di Kabupaten Nganjuk, tahap kedua karakteristik 

kebutuhan informasi, tahap ketiga sumber-sumber informasi yang digunakan, tahap keempat 

kesadaran akan informasi, dan tahap kelima hasil dan feedback dari kegiatan penemuan 

informasi.  

PEMBAHASAN  

Analisis Dan Hasil Temuan  

1. Kebutuhan Informasi 

      Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Dading (2017) tentang perilaku berbagi 

informasi pada komunitas petani nyleneh (KPN) yang tergabung dalam facebook, dari penelitian 

tersebut mendapati hasil bahwa informasi yang dibutuhkan  mengantisipasi kegagalan panen 

yaitu dengan cara menambah wawasan informasi tekait  cara-cara penanggulangan hama  yang 

juga menjadi prioritas anggota KPN  dengan alasan karena ingin menambah wawasan mereka 

tentang cara-cara yang bisa dilakukan untuk mengusir hama tanpa harus menggunakan pupuk 

secara berlebihan atau tanpa pestisida. Hal ini tidak jauh berbeda dengan penelitian ini bahwa 

petani bawang merah di kecamatan sukomoro juga membutuhkan informasi terkait cara 

penanggulangan hama untuk mengantisipasi kegagalan panen dengan temuan data sebanyak 49 

responden (49.0%) dengan alasan karena hama sangat sulit untuk ditebak kapan datangnya, 

petani bawang merah hanya bisa mengobati secara terus-menerus untuk membasmi hama. 

Sedangkan Sedangkan menurut Pracaya dalam Dading (2002) bahwa pertanian organik 

merupakan teknik pertanian yang tidak menggunakan bahan kimia (non sintetik) tetapi memakai 

bahan-bahan organik. Dalam hal ini mempunyai perbedaan penelitian ini, dikarenakan petani 

bawang merah menggunakan  bahan kimia seperti pestisida dan obat-obatan untuk 

menanggulangi hama.  Senada juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rima dan Amin 

(2015) tentang perilaku pencarian informasi petani  padi di desa rowosari kecamatan gubug 

kabupaten grobogan mendapati hasil temuan bahwa membutuhkan informasi terkait waktu yang 

tepat untuk menanam padi, dengan alasan karena jika petani menanam padi tetapi waktu tidak 

tepat maka akan berdampak pada kegagalan panen, selain itu informasi terkait cara mengusir 



hama tikus dan wereng juga dibutuhkan. Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian tersebut sama 

dengan penelitian petani bawang merah di kecamatan sukomoro. Hanya saja petani bawang 

merah di Kecamatan Sukomoro lebih membutuhkan informasi terkait cara penanggulangan 

hama.  

Selanjutnya yaitu informasi terkait inovasi budidaya bawang merah yaitu informasi yang 

dibutuhkan petani bawang merah dalam menumbuh kembangkan inovasi pertanuan bawang 

merah. Dari hasil temuan data menunjukan bahwa  itu sebanyak 44 responden (44.0%) 

membutuhkan informasi  pemilihan varietas bawang merah terkait inovasi budidaya bawang 

merah, dalam hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan dading (2017) bahwa petani yang 

tergabung dalam  grub facebook KPN membutuhkan informasi terkait alat pertanian yang 

modern dengan alasan karena ingin menambah wawasan mereka tentang informasi-informasi 

alat pertanian modern saat ini untuk mempermudah para petani menggarap sawah, dengan 

adanya alat pertanian yang modern tersebut juga guna mengembangkan bidang pertanian. 

Namun dalam penelitian ini petani bawang merah di kecamatan sukomoro juga membutuhkan 

informasi terkait teknologi alat budidaya bawang merah  dengan temuan data sebanyak 41 

responden (41.0%) akan tetapi dalam hal ini yang lebih diprioritaskan petani bawang merah di 

kecamatan sukomoro  yaitu informasi  dalam pemilihan varietas bawang merah. Menurut 

(Sumardjo et al. 2010) dalam Dame supaya para petani mengembangkan usaha taninya dan juga 

meningkatkan pendapatanya, maka pertani memerlukan inovasi pertanian. Inovasi pertanian 

dapat berupa  produk (varietas benih), pengetahuan (knowledge) ataupun alat mesin pertanian. 

2. Perilaku Penemuan Informasi Menurut Gloria J. Leckie 1996 

A. Peran kerja dan tugas petani bawang merah di Kecamatan Sukomoro 

1. Peran sebagai juru tani 

Berdasarkan temuan data terkait cara-cara yang dilakukan untuk mengembangkan 

pertanian  bawang merah yaitu dengan cara  mengikuti rutin kelompok tani, 

pernyataan ini diperkuat dari hasil temuan data yaitu sebanyak 48 responden (48.0%) 

dan juga dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap salah satu responden yang  

mengatakan bahwa perkumpulan kelompok tani berpengaruh besar pada pertanian 

mereka seperti banyak informasi yang didapatkan. Sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Daniel et al tentang peranan kelompok tani terhadap peningkatan 



produksi sawah di desa hutagugung kecamatan sambul kabupaten dairi mendapati 

hasil temuan bahwa peranan kelompok tani terhadap peningkatan produksi  padi 

sawah tergolong tinggi, tingkat motivasi petani dalam mengikuti kelompok tani  

adalah tinggi. Mereka merasa bahwa  adanya kelompok tani dapat mempermudah 

kegiatan usaha tani mereka, meningkatkan pendapatan, mengetahui cara bercocok 

tanam yang baik dan informasi terbaru.  

2. Peran Sebagai Konsumen  

sebanyak 68 responden (68.0%)  akan memperhatikan kualitas bibit kemudian 

melakukan pembelian. Penelitian yang dilakukan Dading (2017) mendapati hasil 

yang sama bahwa anggota anggota KPN memprioritaskan bibit jenis yang bermutu, 

karena dengan penggunaan bibit yang bermutu akan memaksimalkan hasil tanaman. 

Kemudian sebanyak 65 responden (65.0%)  akan memperhatikan besarnya kebutuhan 

kemudian melakukan pembelian pupuk, menurut  (Chusnia dkk, 2012) pupuk yang 

baik adalah pupuk yang berguna untuk memacu pertumbuhan tanaman,sehingga hasil 

tanaman akan tetap tinggi. Dalam hal ini responden melakukan pembelian pupuk 

dengan melihat kualitasnya terlebih dahulu hal tersebut sesuai dengan pernyataan 

yang dikemukakan oleh (Chusnia,dkk 2012), hal ini juga diperkuat dengan hasil 

wawancara yang diberikan oleh salah satu responden bahwa pupuk yang berkualitas 

dan jenisnya bagus akan menghasilkan bawang merah yang berkualitas juga. 

3. Peran sebagai Produsen  

temuan data sebanyak 40 responden (40.0%) menentukan harga jual berdasarkan 

kualitas dan kuantitas bawang merah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa petani bawang 

merah di  kecamatan sukomoro lebih melihat kualitas dan kuantitas hasil dari 

produksi bawang merah daripada melihat banyaknya biaya yang dikelurkan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Anita (2011) dalam Maulana tentang analisis tataniaga 

bawang merah di Kabupaten Brebes Jawa Tengah menghasilkan   temuan yang 

berbeda  bahwa petani memiliki keputusan diantaranya melihat dari kebutuhan hidup 

sehari-hari, biaya pendidikan sekolah, modal usaha tani, harga komoditas, tabungan, 

jumlah anggota kelurga, dan sumber pendapatan yang lain, hal tersebut penting dalam 

proses penjualanya. Selanjutnya temuan data sebanyak 56 reponden (56.0%) memilih 

lokasi penjualan yaitu denga cara memilih lokasi yang tingkat permintaanya tinggi. 



Dalam penelitian oleh Ahmad Gunawan (2016) mendapati temuan bahwa tempat 

usah mempunyai pengaruh yang positif terhadap keuntungan yang didapatkan oleh 

pedagang di cafeteria 2 Universitas Negri Islam Alaudin. Selain itu juga dijelaskan 

bahwa lokasi usaha/penjualan merupakan faktor terpenting dalam melakukan 

kegiatan penjualan.  

 

B. Karakteristik Kebutuhan Informasi Petani Bawang Merah di Kecamatan  

Sukomoro 

1. Demografi Individu  

Menurut Gloria J. Leckie et all (1996) demografi individu terbentuk dari beberapa 

komponen didalamnya yaitu usia, profesi, spresialisasi, tahap karir,dan  lokasi 

geofrafis, jenis kelamin dan juga tingkat pendapatan. Dari hasil temuan yang 

didapat bahwa tingkat usia petani bawang merah di Kecamatan Sukomoro yaitu 

rentang usia 40-50 tahun dimana pada usia tersebut merupakan usia yang 

produktif untuk bekerja. Menurut Barking dan Maning (1984) dalam Maulana 

umur produktif untuk bekerja di negara-negara berkembang yaitu pada umur 15-

55 tahun. Berdasarkan hal tersebut bahwa petani bawang merah di kecamatan 

sukomoro mempunyai usia yang produktif untuk menjalankan pekerjaanya.  

 Selain tingkatan usia jenis kelamin juga berpengaruh dalam menjelankan 

pekerjaan. Sebanyak 79 responden (79.0%) bejenis kelamin laki-laki dan sisanya 

sebanyak 21 responden (21.0%) berjenis kelamin perempuan. Orang yang 

berjenis kelamin laki-laki akan lebih mempunyai kekuatan otot lebih kuat 

daripada perempuan. Selanjutnya yaitu pendidikan terakir, dalam hal ini 

pendidikan terahir petani bawang merah di kecamatan sukomoro didominasi pada 

pedidikan terahir SMA/SMK sebanyak 52 responden (52.0%). Dalam hal ini 

tingkat pendidikan akan mepengaruhi cara berfikir seseorang dan cara seseorang 

melakukan pekerjaan yang dijalaninya.` 

2. Konteks Kebutuhan Informasi  

a.  Konteks kebutuhan informasi sebagai juru tani  



       Pada penelitian ini konteks kebutuhan informasi sebagai petani sendiri 

yaitu terdapat beberapa indikator diantaranya yaitu kebutuhan informasi 

penanaman bawang merah yang sering ditemui sebanyak 43 responden 

(43.0%) sering kali menemui kebutuhan informasi terkait kecocokan 

varietas dengan cuaca. Namun penelitian yang dilakukan oleh  Rima dan 

Amin (2015) bahwa petani padi di desa rowosari sering kali menemui 

permasalahan terkait menentukan masa tanam padi. Selanjutnya temuan data 

menunjukan sebanyak 45 responden (45.0%) menemui permasalahan 

kebutuhan informasi terkait cara pengobatan tanaman bawang merah. 

Sedangkan menurut konsep yang dipaparkan oleh Pracaya (2002) bahwa 

pertanian yang baik adalah pertanian yang tidak menggunakan obat kimia 

tetapi memakai bahan-bahan organik. 

b. Konteks kebutuhan informasi sebagai konsumen  

        Dalam hal ini merupakan konteks kebutuhan informasi petani bawang 

merah di kecamatan sukomoro yang sering kali dijumpai dalam bidang 

pembelian bahan-bahan produksi bawang merah/sebagai konsumen, dimana 

jenis informasi yang banyak ditemui dalam melakukan pembelian yaitu 

informasi terkait kualitas bibit dengan prosentase sebanyak 58 responden 

(58.0%), sebanyak 49 responden (49.0%) sering menemui kebutuhan 

informasi terkait harga pupuk, lalu sebanyak 45 responden (45.0%) 

menjumpai informasi terkait kualitas pestisida, dan 67 responden (67.0%) 

sering menjumpai informasi terkait kualitas obat-obatan.Dari temuan data 

yang disebutkan diatas terdapat beberapa hal yang sama   dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Dading (2018) bahwa komunitas petani nyleneh (KPN)  

juga sering kali menemui kebutuhan informasi terkait kualitas bibit.  

c. Konteks kebutuhan informasi sebagai produsen  

           Dari temuan data terkait konteks kebutuhan informasi dalam hal 

penjualan produksi bawang merah/produsen yaitu sebanyak 46 responden 

(46.0%) sering menjumpai informasi terkkait permintaan konsumen. Dalam 

hal ini terdapat perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Dading (2018) 

bahwa grub KPN sering kali menemui kebutuhan informasi terkait harga jual 



dikarenakan anggota KPN perlu menambah wawasan pengetahuan mereka 

tentang perkiraan harga tanaman dimasa yang akan datang. Selanjutnya dari 

temuan data sebanyak 35 respondne (35.0%)  untuk memenuhi kebutuhan 

informasi tersebut yaitu dengan berdiskusi dengan kelompok tani. Hasil 

temuan tersebut berbeda juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Dading (2018) bahwa  anggotan KPN melakukan pertukaran informasi  

dengan berdiskusi melalui grub facebook dan juga secara langsung Face to 

Face.  

3. Frekuensi Munculnya Permasalahan Sehingga Memunculkan Kebutuhan 

Informasi Berulang  

         Dari hasil temuan data dapat dilihat bahwa frekuensi kebutuhan informasi 

yang sering dijumpai petani bawang merah di kecamatan sukomoro yaitu 

sebanyak 64  responden (64.0%) menyatakan sering sekali  dalam menemui 

permasalahan  dalam melakukan penanaman bawang merah, permasalahan yang 

dialami yaitu terkait cara mengolah tanah. Kemudian  cara yang dilakukan untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan cara menyelesaikan 

berdasarkan pengalaman pribadi sebanyak 56 responden (56.0%). Hal tersebut 

senada dengan penelitian Rima dan Amin bahwa petani padi didesa rowosari juga 

kerap mengalami permasalahan yaitu mengenai banjir yang sering sekali 

menggenangi sawah jika curah hujan sedang tinggi, hal tersebut dikarenakan desa 

rowosari merupakan daerah yang rawan banjir. Permasalahan lain yang dialami 

petani padi yaitu terkait tikus yang merusak tanaman, bagi petani padi informasi 

sangat berperan penting demi kelancaran pertanianya. Kemudian cara yang 

dilakukan petani padi untuk menangani permasalaha tersebut yaitu berdasarkan 

tradisi lian yang didapatkan petani  dari orangtua atau disebut dengan tradisis 

apitan, selain itu informasi dari penyuluh pertanian juga digunakan petani padi di 

desa rowosari. 

4. Prediktabilitas (prediksi) kebutuhan informasi 

Prediksi kebutuhan informasi merupakan indikator yang biasa muncul pada 

beberapa penelitian terkait dengan periilaku penemuan informasi. Dalam 

penelitian ini kebutuhan informasi yang dapat diprediksi oleh petani bawang 



merah dalam menangani bidang pembelian bahan-bahan produksi bawang merah 

yaitu prediksi informasi terkait tempat pembelian bahan-bahan produksi bawang 

merah sebanyak 48 responden (48.0%). Penelitian yang dilakukan oleh Dading 

berbeda  dengan penelitian ini, bahwa komunitas petani nyleneh  membutuhkan 

informasi terkait harga jual tanaman, dengan alasan supaya untuk menambah 

wawasan mereka terkait perkiraan-perkiraan harga tanaman dimasa yang akan 

datang. Selanjutnya prediksi kebutuhan informasi terkait penanaman bawang 

merah berdasarkan temuan data menunjukan hasil bahwa sebanyak 47 responden 

(47.0%) memprediksi informasi terkait musim, hal ini dikarenakan petani bawang 

merah perlu adanya informasi terkait musim sebelum melakukan penanaman 

karena  cuaca baginya tidak bisa ditebak. Hal ini senada dengan penelitian Dading 

bahwa komuitas petani nyleneh juga membutuhkan informasi terkait perkiraan 

cuaca yang akan datang. 

5. Importance/Tingkat kepentingan Kebutuhan Informasi  

Menurut Leckie et al  (1996) menyatakan bahwa kebutuhan informasi bisa saja 

secara tidak terduga, mungkin saja bisa tidak terlalu pennting dan juga tidak 

memerlukan penyelesaian sesegera mungkin. Namun disisi lain itu terdapat pula 

suatu kebutuhan informasi yang tidak terduga namun menjadi hal yang sangat 

penting dan sangat mendesak sehingga perlu untuk dilakukan penyelesaian 

sesegera mungkin.  Pada variabel importance atau tingkat kepentingan kebutuhan 

informasi petani bawang merah di kecamatan sukomoro bahwa sebanyak  54 

responden (54.0%) permasalahan yang penting untuk segera diselesaikan dalam 

menangani bidang pembelian bahan-bahan produksi bawang merah adalah 

kualitas bahan-bahan produksi bawang merah. Kemudian cara yang dilakukan 

untuk menyelesaikanya yaitu dengan segera mencari solusi sebanyak 43 

responden (43.0%), selanjutnya sebanyak 46 responden (46.0%) permasalahan 

yang penting dan harus segera diselesaikan dalam menangani bidang penjualan 

adalah menentukan harga jual produksi bawang merah, dikarenakan dalam 

menentukan harga jual menurut responden adalah hal yang paling dianggap susah 

dan juga yang paling penting.` 

6. Kompleksitas Kebutuhan Inforamasi 



Temuan data sebanyak  53 responden (53.0%) menyatakan bahwa peran kerja 

sebagai konsumen/membeli bahan-bahan produksi bawang merah memiliki 

kerumitan dalam melakukan penemuan informasi. Mereka menganggap bahwa 

dalam melakukan pembelian itu harus teliti, karena jika dari awal petani bawang 

merah di kecamatan sukomoro salah membeli maka dampaknya bisa saja pada 

kegagalan panen. Lalu alasan responden menganggap pera kerja dan tugas 

tersebut rumit dikarenakan keterbatasan waktu yang dimiliki  dengan prosentase 

sebanyak 59 responden (59.0%). Hal tersebut juga sama dengan yang dirasakan 

petani padi didesa rowosari yang diteliti Rima bahwa petani padi dalam 

memenuhi kebutuhan  informasi terhambat oleh waktu karena setiap hari 

mengurusi sawah. Selain itu permasalahan cara akses internet yang kurang 

memadai juga menjadi halangan bagi petani padi dalam menemukan informasi 

yang dibutuhkan.  

`3. Sumber Informasi 

         Dari temuan  data mendapati hasil bahwa sebanyak 55 responden (55.0%) 

menggunakan sumber informasi cetak berupa buku panduan pertanian, lalu responden 

memberikan alasan menggunakan sumber informasi tersebut karena mudah didapatkan 

sebanyak 30 responden (30.0%). Dalam hal ini mempunyai perbedaan dari hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Rima tentang perilaku pencarian informasi petani padi 

didesa rowosari  menggunakan sumber informasi tertulis berupa buku dan majalah 

dinding yang tersedia di toko obat. Namun penelitian yang dilakukan oleh Muhamad 

Asif Naveed et al  tentang information seeking behavior by paskistan farmer 

mempunyai kesamaan dengan penelitian ini  bahwa petani di Negara Pakistan dalam 

melakukan penemuan informasi salah satunya juga menggunakan informasi cetak  

cetak berupa media masa.  

    Kemudian sebanyak 48 responden (48.0%) menggunakan sumber informasi non 

cetak  berupa media sosial whatsapp. Penelitian yang dilakukan Rima dan Amin 

mendapati hasil yang berbeda dengan penelitian ini bahwa petani padi di desa 

rowosari menggunakan cara audio-visual seperti televisi dan radio untuk mendapatkan 

informasi.  Fakta lain membuktikan dari hasil penelitian Hanifah tentang kebutuhan 



dan perilaku pencarian informasi petani gurem desa rowo kecamatan kandangan 

kabupaten temangu bahwa petani gurem mengalami kendala yang dihadapi dalam 

memenuhi kebutuhan informasinya diantaranya yaitu kendala interpersonal yang 

meliputi kepercayaan, ketidakterbukaan, dan ketidakraban, selain itu juga kendala 

lingkungan yang menjadi penghambat untuk mencari informasi  salah satunya 

keterbatasan akses terhadap media audio dan cetak. Jarak dengan sumber informasi 

membutuhkan waktu yang panjang.   

         Selanjutnya sumber informasi internal atau sumber informasi yang berasal dari 

kelompok yang digunakan petani bawang merah di kecamatan sukomoro yaitu melalui 

perkumpulan kelompok tani dengan prosentase (53.0% ). Hasil penelitian ini senada 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Yu-Wei Chang bahwa untuk mendapatkan 

informasi tentang pertanian mereka para petani mengikuti organisasi pertanian dan 

mengikuti perkumpulan kelompok tani. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rima dan 

Amin juga  senada  bahwa kebanyakan para petani padi di desa rowosari mencari 

informasi dengan cara mendatangi perkumpulan kelompok tani untuk berdiskusi 

dengan  sesame teman sejawatnya. Namu ada perbedaan dari hasil penelitian yang 

dilakukan Muhamad Asif Naveed bahwa petani di pakistan mengikuti penyuluh 

pertanian sebagai sumber informasi mereka.  

           Selanjutnya petani bawang merah di kecamatan sukomoro menggunakan sumber 

informasi yang berasal dari luar kelompok/ eksternal berupa  pengalaman pribadinya 

dengan prosentase 43.0%. Penelitian yang dilakukan oleh Rima dan Amin mendapati 

hasil yang berbeda bahwa sumber informasi yang yang berasal dari luar kelompok yang 

digunakan yaitu berasal dari teman sejawatnya, karena dengan teman sejawat para 

petani padi ini bisa berdiskusi  banyak hal terkait pertanian mereka. Namun penelitian 

yang dilakukan  oleh Muhamad Asif Naveed et al lebih kompleks lagi  untuk 

melakukan penemuan informasi petani  pakistan sangat bergantung pada hubungan 

interpersonalnya seperti bertanya terhadap teman, saudara, tetangga atau sesama petani. 

Selanjutnya sumber informasi tertulis yang digunakan petani bawang merah di 

kecamatan sukomoro yaitu sumber informasi yang berasal dari dokumen 

pribadi/catatan pribadinya dengan prosentase (51.0%).  Dari hasil penelitian tersebut 



berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Rima dan Amin dalam hal ini petani 

padi di desa rowosari menggunakan sumber informasi tertulis yaitu berupa surat kabar. 

Kemudian sebanyak 42 responden (42,0%) menggunakan sumber informasi personal 

berupa dari pengetahuan pribadinya, dengan alasan karena terpercaya dan banyak 

pengalaman dengan prosentase sebanyak 42 responden (42.0%). Dalam hal ini 

mendapati perbedaan juga dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Rima dan Amin 

bahwa petani padi di desa rowosari  menggunakan pengalaman pribadinya   

4. Kesadaran akan informasi  

        Kesadaran akan informasi merupakan frekuensi keberhasilan petani bawang 

merah dalam menggunakan informasi untuk menjalankan peran kerja dan tugasnya. 

Dari temuan data mendapati hasil bahwa sumber informasi yang memberikan 

kemudahan bagi petani bawang merah di kecamatan sukomoro  yaitu  sumber 

informasi internal/kelompok dengan prosentase sebanyak 50 responden (50.0%). 

Lalu alasan respoden menggunakan sumber informasi internal/kelompok karena 

informasinya mampu menjawab permasalahan yang dihadapi dengan prosentase 

sebanyak 44 responden (44.0%). Menurut Gloria J. Leckie et al (1996) kesadaran 

akan informasi merupakan pengetahuan yang didapat secara langsung atau tidak 

langsung dari berbagai sumber informasi. Selanjutnya kualitas informasi yang baik 

mernurut responden yaitu sumber infromasi yang cepat, tepat, dan akurat 

berdasarkan pernyataan responden dengan prosentase sebanyal 60 responden 

(60.0%). Lalu kualitas sumber informasi yang digunakan responden yaitu akurat, 

cepat, tepat dengan prosentase sebanyak 42 responden (42,0%). 

5. Hasil (Outcomes and feddback) 

     Menurut konsep yang dikemukakan  oleh Gloria J.Leckie (2001) “Outcomes” 

merupakan proses penemuan informasi yang mempunyai hubungan dengan peran 

kerja dan tugas petani bawang merah di kecamatan sukomoro. Hasil penelusuran 

informasi merupakan hasil akhir dari kegiatan penemuan informasi petani bawang 

merah di kecamatan sukomoro. Hasil dari penemuan infromasi merupakan hasil 

akhir dari kegiatan penemuan informasi yang dilakukan petani bawang merah di 



kecamatan sukomoro. Pada penelitian ini sebanyak 58 responden (58.0%) terkait 

tindakan yang dilakukan jika penemuan informasi sesuai dengan yang diinginkan 

yaitu menerapkan pada produksi pertanian untuk mengembangkan lagi produksi 

pertanian bawang merah.  Namun apabila penemuan informasi tidak  sesuai maka 

akan meminta bantuan teman sejawat dengan prosentase 51 responden (51.0). 

Kegiatan ini menurut Gloria J.Leckie et al (1996) disebut dengan umpan balik atau 

“feedback”. Dalam hal ini Leckie et al  mengilustrasikan bahwa dalam penemuan 

informasi bukan suatu peristiwa yang bersifat statis, dalam ini terdapat kegiatan lain 

yang dilakukan untuk menyempurnakan kegiatan penemuan informasi yang 

sebelumnya atau selanjutnya.  

      Terkait dengan penjelasan diatas diatas bahwa petani bawang merah di kecamatan 

sukomoro  akan mencari sumber informasi yang berbeda dengan meminta bantuan 

teman sejawatnya. Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan dapat ditarik 

kesimpulan bahwa hasil akhir dari kegiatan penemuan informasi  yang dilakukan 

petani bawang merah di kecamatan sukomoro akan menggunakan informasi yang 

ditemukan tersebut  dengan menerapkanya pada produksi pertanianya guna 

megembangkan lagi produksi  pertnian bawang merah yang sudah di jalaninya.    ` 

 

PENUTUP  

1. Kebutuhan informasi  

        Kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh petani bawang merah di kecamatan 

sukomoro yaitu kebutuhan informasi terkait  cara penanggulangan hama dengan 

prosentase  49.0%, hal tersebut dikarenakan hama penyakit susah untuk ditangani ketika 

tanaman bawang merahnya sudah diserang oleh hama, selain itu serangan hama bagi 

petani bawang merah susah untuk di tebak kapan datangnya. Dan ketika tanaman sudah 

diserang hama maka dampak buruk seperti kegagalan panen atau kerugian bisa terjadi. 

Oleh sebab itu informasi cara penanggulangan hama dibutuhkan petani bawang merah   

Informasi  selanjutnya yang dibutuhkan petani bawang merah di kecamatan 

sukomoro yaitu informasi tentang pemilihan varietas bawang merah dengan prosentase 



44.0%. Bagi petani bawang merah jenis varietas itu bermacam-macam, dalam hal ini 

petani bawang merah di kecamatan sukomoro menginginkan jenis varietas terbaru yang 

berbeda dari lainya, oleh sebab itu informasi tentang varietas sangat dubutuhkan supaya 

budidaya bawang merah yang ditekuninya bisa semakin berkembang. 

KemudianInformasi yang dibutuhkan petani bawang merah di kecamatan 

sukomoro selanjutnya yaitu informasi terkait suhu ruangan dengan prosentase sebesar 

82.0% petani bawang merah membutuhkan informasi suhu ruangan sebagai tempat untuk 

menyimpan produksi bawang merah pasca panen. Suhu ruangan bagi petani bawang 

merah merupakan hal yang sangat penting seperti tingkat kelembapan ruangan akan 

berpengaruh terhadap produksi bawang merahnya. Karena pada dasarnya bawang merah 

merupakan tanaman  yang mudah membusuk. 

 

2. Perilaku penemuan informasi  petani bawang merah di kecamatan sukomoro dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

A.  Peran kerja dan tugas  

 Peran kerja dan tugas sebagai juru tani  yaitu dengan prosentase sebesar 56.0% 

petani bawang merah melakukan perawatan bawang metahnya yaitu dengan 

memberikan pupuk secara benar, baginya pupuk merupakan sumber hara yang 

penting untuk tanaman bawang merahnya. Pemberian pupuk  secara benar bagi petani 

bawang merah di kecamatan sukomoro merupakan salah satu cara untuk menghindari 

adanya kegagalan panen. Selanjutnya peran sebagai konsumen yaitu  petani bawang 

nerah di kecamatan sukomoroi  sebelum melakukan pembelian bibit, pestisida, 

pupuk, dan obat-obatan akan melihat kualitasnya dan besarnya kebutuhan  dengan 

prosentase sebesar 68.0%.  Bagi petani bawang merah di kecamatan sukomoro 

kualitas yang baik akan menghasilkan produksi bawang merah yang berkualitas juga. 

Selanjutnya peran sebagai produsen yaitu  dengan prosentase sebesar  56.0% petani 

bawang merah  dalam memilih lokasi penjualan yaitu dengan memilih lokas yang 

tingkat permintaanya tinggi, baginya tingkat permintaan yang tinggi akan 

berpengaruh pada pendapatan mereka.  

B. Karakteristik kebutuhan informasi  

1. `Demografi inidividu  



          Tingkatan usia petani bawang merah di kecamatan sukomoro yaitu paling 

banyak rentang usia 40-50 tahun denga prosentase 41.0%. Kemudian paling 

banyak jenis kelamin petani bawang merah di kecamatan sukomoro di tempati 

oleh laki-laki dengan prosentase 79.0%. Pendidikan terakir petani bawang merah 

di kecamatan sukomoro yaitu di dominasi SMA/SMK dengan prosentase 52.0%. 

Kemudian petani bawang merah dalam menjalankan pekerjaanya yaitu berkisar 

antara  >8-10 tahun dengan prosentase 96.0%.  Dan pendapatan petani bawang 

merah di kecamatan sukomoro yaitu antara Rp.6.000.000-Rp.10.000.000.  

2. Konteks kebutuhan informasi  petani bawang merah di kecamatan sukomoro 

dalam keadaan tertentu.  

a. Konteks kebutuhan informasi sebagai juru tani  

       Informasi yang sering ditemui s terkait perawatan bawang merah yaitu 

informasi terkait cara pengobatan  dengan prosentase 45.0%. Dalam hal ini 

petani bawang merah di kecamatan sukomoro merasa kewalahan jika 

tanamanya dimakan ulat, padahal sudah diberikan obat secara terus menruru 

untuk membunuh ulatnya. Petani bawang merah di kecamatan sukomoro 

merasa harus memperluas informasi terkait cara-cara pengobatan. 

b. Konteks kebutuhan informasi sebagai konsumen  

         Dalam melakukann pembelian bahan-bahan produksi bawang merah 

petani bawang di kecamatan sukomoro sering menemui kebutuhan informasi 

terkait  kualitas bibit dengan prosentase 58.0%. 

c.Konteks kebutuhan informasi sebagai produsen  

         Dalam melakukan penjualan kebutuhan informasi yang sering ditemui 

petani bawang merah di kecamatan sukomoro yaitu informasi terkait 

permintaan konsumen dengan prosentase 46.0%. Tingkat permintaan 

konsumen bagi petani bawang merah tidak menentu, terkadang jika hasil 

produksi bawang merahnya rendah tingkat permintaan konsumen tinggi. 

Dalam hal ini kurangnya komunikasi secara intensif antara petani bawang 

merah dengan konsumen /pedagang untuk memperoleh informasi besarnya 

permintaan bawang merah yang dibutuhkan konsumen.   

3. Frekuensi permasalahan petani bawang merah di kecamatan sukomoro  



a. Frekuensi permasalahan sebagai juru tani  

        Dalam melakukan penanaman bawang merah petani bawang merah 

sering kali menemui permasalahan dengan prosentase 64.0%, kemudian untuk 

melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi petani bawang merah di 

kecamatan sukomoro menyelesaikan berdasarkan pengalaman pribadinya 

dengan prosentase.  Dan alasan memilih penyelesaian dengan menggunakan 

pengalaman pribadinya karena mampu memberikan solusi permasalahan yang 

dihadapi. 

b. Frekuensi permasalahan sebagai konsumen  

`     Dalam melakukan pembelian bahan-bahan produksi pertanian bawang 

merah petani bawang merah menyatakan sering kali menghadapi 

permasalahan dengan prosentase 55.0%, kemudian cara penyelesaian 

masalahanya yaitu dengan menyelesaikan berdasarkan  pengelaman 

pribadinya. 

c. `Frekuensi permasalahan sebagai produsen  

Dalam melakukan penjualan produksi bawang merah pasca panen petani 

bawang merah di kecamatan sukomoro menyatakan cukup sering menghadapi 

permasalahan dengan prosentase 29.0%. Kemudian cara penyelesaian 

permsasalahan yang dihadapi terkait penjualan yaitu dengan cara 

menyelesaikan berdasarkan pengalaman pribadinya. 

4. Prediksi kebutuhan informasi  

       Dalam hal ini merupakan  informasi yang bisa diprediksi petani bawang 

merah di kecamatan sukomoro/ informasi yang bisa dilihat secara kedepanya. 

Sebanyak 48.0% menyatakan tempat pembelian sebagai informasi yang bisa 

diprediksi. Karena bagi petani bawang merah di kecamatan sukomoro tempat 

pembelian merupakan bagian dari kesuksesan dalam melakukan penanaman, 

sehingga petani bawang merah akan melakukan perencanaan sebelumnya untuk 

menentukan tempat pembelian bahan-bahan produksi bawang merah.  

5. Importance/ tingkat kepentingan kebutuhan informasi  

        Dalam melakukan pembelian bahan-bahan produksi bawang merah petani  

bawang merah di kecamatan sukomoro menyatakan  kualitas bahan-bahan 



produksi bawang merah merupakan informasi yang penting dan harus segera 

diselesaikan dengan prosentase 54.0%. Kemudian cara  penyelesaianya yaitu 

dengan segera mencari solusi lalu segera menyelesaikanya dengan prosentase 

43.0%.  

6. Kompleksitas informasi  

       Peran kerja  dan tugas yang dianggap petani bawang merah di kecamatan 

sukomoro memiliki kerumitan yaitu peran kerja sebagi konsumen/pembeli bahan 

produksi bawang merah dengan prosentase 53.0% ,karena bagi petani bawang 

merah di kecamatan sukomoro pembelian akan menentukan bagaimana hasil 

produksi bawang merah yang dihasilkan pasca panen. Oleh sebab itu petani 

bawang merah di kecamnatan sukomoro harus benar-benar teliti dan cermat 

dalam melakukan pembelian.  

              3. Sumber-sumber informasi  

   Dalam memenuhi kebutuhan informasinya untuk menjalankan peran kerja dan 

tugasnya. Petani bawang merah mrnggunakan sumber informasi cetak dalam bentuk 

buku panduan pertanian. Kemudian sumber informasi non cetak yang digunakan 

petani bawang merah di kecamatan sukomoro yaitu media sosial (Whtasapp). Media 

sosial (whatsapp) bagi petani bawang merah di kecamatan sukomoro merupakan 

salah satu sumber informasi yang cepat, dengan melalui percakapan melalui telefon di 

whatsapp petani bawang merah sudah mendapatkan jawaban dari informasi yang 

dibutuhkan. 

   Kemudian petani bawang merah juga menggunakan sumber informasi internal 

yang  berasal dari dalam kelompok yaitu informasi yang diperoleh dari perkumpulan 

kelompok tani. Dengan adanya pertemuan rutin kelompok tani, petani bawang merah 

sudah mendapatkan  banyak informasi dan pengetahuan terkait dengan pertanian 

bawang merah, selain itu terkadang petugas PPL juga ikuut serta dalam perkumpulan 

kelompok tani dengan tujuan memberikan pengetahuan dan pengajaran.  

Kemudian sumber informasi eksternal yang digunakan petani bawang merah di 

kecamatan sukomoro  berasal dari luar kelompok yaitu dari pengalaman pribadinya. 

Bagi petani bawang merah pengalaman pribadinya dijadikan sebagai salah satu 



sumber informasinya karena dari  pengalaman pribadinya  sudah banyak hal yang 

dilaluinya melihat dari lamanya usaha bertani bawang merah maka banyak juga hal-

hal suka ataupun duka yang sudah dilalui.  

Kemudian sumber informasi tertulis yang digunakan petani bawang merah di 

kecamatan sukomoro yaitu berasal dari dokumen pribadi/catatan pribadinya. Dan 

sumber informasi personal yang digunakan petani bawang merah di kecamatan 

sukomoro yaitu sumber informasi yang berasal dari pengetahuan pribadinya.  

3. Kesadaran akan informasi  

       Sumber informasi yang memberikan kemudahan petani bawang merah di 

kecamatan sukomoro dalam menjalankan peran kerja dan tugasnya yaitu sumber 

informasi yang berasal dari kelompok dengan alasan karena sumber informasi yang 

berasal dari kelompok lebih mampu menjawab permasalahan yang dihadapi. 

Kemudian kualitas sumber informasi yang digunakan petani bawang merah di 

kecamatan sukomoro yaitu cepat, tepat, dan akurat.  

4. Hasil dan Feedback 

  Dalam hal ini merupakan hasil dan feedback  penemuan informasi yang 

dilakukan petani bawang merah di kecamatan sukomoro Sebesar 58.0% petani 

bawang merah di kecamatan sukomoro akan menerapkan  dan mengembangkan pada 

produksi pertanianya jika  hasil penemuan informasi yang didapatakan sesuai dengan 

informasi yang dibutuhkan. Kemudian dengan jumlah prosentas sebesar 51.0% petani 

bawang merah di kecamatan sukomoro akan meminta bantuan teman sejawatnya jika 

penemuan informasi yang dubutuhkan tidak sesuai dengan harapan , namun sebesar 

4.0% petani bawang merah di kecamatan sukomoro tidak melakukan penemuan 

informasi kembali. Namun jika  hasil dari penemuan informasinya tidak sesuai 

dengan informasi yang dibutuhkan maka petani bawang merah di kecamatan 

sukomoro akan meminta bantuan teman sejawatnya  yaitu dengan prosentase sebesar 

51.0%.  
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