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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.    Kerangka Teoritis 

2.1.1. Penyuluh Pertanian  

 Pengertian penyuluhan dalam arti umum adalah ilmu sosial yang 

mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar 

dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan (Setiana, 

2005). Penyuluhan dapat dipandang sebagai suatu usaha atau upaya untuk 

mengubah perilaku petani dan keluarganya, agar mereka mengetahui dan 

mempunyai kemauan serta mampu memecahkan masalahnya sendiri dalam usaha 

atau kegiatan-kegiatan meningkatkan hasil usahanya dan tingkat kehidupannya. 

Dalam bukunya Van Den Ban dkk (1999) dituliskan bahwa penyuluhan 

merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara 

sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa 

membuat keputusan yang benar. Selanjutnya dalam draft Repitalisasi Penyuluhan 

disebutkan bahwa penyuluhan pertanian adalah kegiatan pendidikan non formal 

bagi petani dan keluarganya sebagai wujud jaminan Pemerintah atas hal petani 

untuk mendapatkan pendidikan. Lebih lengkap lagi dijelaskan dalam Undang-

undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan  

Kehutanan (SP3K), bahwa pengertian penyuluhan adalah proses pembelajaran 

bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mau dan mampu menolong dan 

mengorganisasikan dalam mengakses informasi-informasi pasar, teknologi, 

permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan,  

produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta  

meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.  

 Penyuluh adalah orang yang memiliki peran, tugas atau profesi yang 

memberikan pendidikan, bimbingan dan penerangan kepada masyarakat untuk 

mengatasi berbagai masalah, seperti pertanian dan kesehatan sehingga dapat 

mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Penyuluh juga dikenal dengan sebutan 

juru penerang. Biasanya penyuluh atau juru penerang menjalankan perannya 

dengan cara mengadakan ceramah, wawancara dan diskusi bersama masyarakat. 

Pemegang peran serupa ini,  dalam bahasa inggris disebut counselor yang artinya 

penasihat. Pemegang peran seperti ini dalam beberapa bidang kegiatan di 
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Indonesia mempunyai sebutan yang berbeda-beda. Misalnya, juru penerang 

masalah pertanian disebut Petugas Lapangan (PPL), dengan tugas mengusahakan 

perubahan dalam pola pikir dan perilaku petani agar dapat mencapai produksi 

pertanian yang lebih tinggi. Para petani didorong untuk menggunakan cara-cara 

yang efektif dan efisien dengan mempraktikkan apa yang telah dipelajari 

penyuluh. 

 Jenjang Penyuluh Pertanian dan Wilayah kerja Penyuluh berdasarkan 

jabatan fungsional terdiri dari Penyuluh Pertanian Lapangan,  Petugas penyuluh 

Urusan Programa dan Penyuluh Pertanian Spesialis. Berdasarkan Kepangkatan 

Penyuluh Pertanian, Rahardian (2003) membagi jenjang penyuluhan kepangkatan 

adalah sebagai berikut yaitu: Penyuluh Terampil, Penyuluh Ahli, dimana 

pendidikan penyuluh minimal adalah SMK, S1 dan D3. 

 

2.1.2. Informasi Pertanian yang Dibutuhkan Penyuluh 

Istilah informasi sering kita soroti dalam lingkup teknologi, seperti istilah 

teknologi informasi yang umum kita ketahui. Namun informasi memiliki 

pengertian yang sangat luas bukan hanya ada dalam teknologi. Meskipun 

kenyataannya tidak bisa kita pungkiri bahwa informasi ini memiliki kaitan erat 

dengan teknologi, karena dengan perkembangan teknologi sendiri informasi juga 

berkembang dengan pesat, karena itu tepatlah bahwa perkembangan teknologi dan 

informasi ini membentuk sebuah era yaitu “Era Informasi”. Secara Etimologi, 

kata informasi berasal dari kata Perancis kuno informacion (tahun 1387) 

mengambil istilah dari bahasa Latin yaitu informationem yang berarti “konsep, ide 

atau garis besar”. Informasi ini merupakan kata benda dari informare yang berarti 

aktivitas. Aktivitas dalam “pengetahuan yang dikomunikasikan”. 

Informasi bisa menjadi fungsi penting dalam membantu mengurangi rasa 

cemas pada seseorang. Menurut pendapat Hutahehan (2014) bahwa semakin 

banyak memiliki informasi dapat mempengaruhi atau menambah pengetahuan 

terhadap seseorang dan dengan pengetahuan tersebut bisa menimbulkan kesadaran 

yang akhirnya seseorang itu akan berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang 

dimilikinya. Informai pertanian adalah suatu cara yang dilakukan untuk memberi 

informasi pertanian yang penting dan akurat yang ada pada suatu daerah tertentu. 
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Derr (1983) mengemukakan bahwa kebutuhan informasi merupakan  hubungan 

antara informasi dan tujuan informasi sesorang, artinya ada suatu tujuan yang 

memerlukan informasi tertentu untuk mencapainya. Menurut Katz et al. dalam 

Wardhani (1994) kebutuhan informasi termasuk dalam kelompok cognitive need, 

yakni kebutuhan yang didasari oleh dorongan untuk memahami dan mengusai 

lingkungan, memuaskan keingintahuan (curioussity) serta penjelajahan 

(exploratory).  

Informasi ibarat darah yang mengalirkan bahan makanan dan oksigen ke 

seluruh organ tubuh agar dapat bekerja dengan baik. Informasi pertanian bagi 

pelaku pertanian Indonesia merupakan input yang seringkali terabaikan. Menurut 

Rinaldi (1985) kategori data yang dibutuhkan dalam sistem informasi pertanian, 

yakni (1) data sumberdaya fisik dan kegiatan ekonomi, dan (2) data periodik pada 

perilaku petani, data agronomi dan agroklimat, data saat ini, pasar komoditas, dan 

proyeksi produksi dan ekonomi. Fahmi dan Fauzan (2001) menggolongkan 

informasi sektor pertanian menjadi dua kelompok, yaitu (1) informasi teknis, 

yakni informasi menyangkut teknis cara bercocok tanam, sejak analisis kondisi 

lahan, metode penyemaian, perawatan tanaman dalam masa tanam, pemupukan, 

perlindungan dari penyakit (insektisida, herbisida, dan lain-lain), panen, hingga 

pascaproduksi; (2) informasi bisnis adalah informasi yang menyangkut aspek 

ekonomi sektor pertanian, mulai permodalan, permintaan dan penawaran bibit, 

bahan, alat-alat, termasuk aspek pasar dan konsumen. 

 

2.1.3. Sumber Informasi Pertanian yang diakses Penyuluh 

Pesatnya perkembangan iptek bidang pertanian menyebabkan penyebaran 

informasi melalui media cetak dan elektronik semakin meningkat.  Bagi penyuluh 

pertanian, media tersebut merupakan sumber untuk mendapatkan informasi 

tentang teknologi pertanian. Namun, tersedianya sumber informasi belum  

menjamin digunakannya sumber informasi tersebut oleh penyuluh pertanian. 

Pemilihan dan penggunaan berbagai sumber informasi oleh penyuluh pertanian 

akan berbeda bergantung pada kebutuhan informasi dan motivasi tertentu 

(Rakhmat, 1991).  
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Pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi menghasilkan banyak 

media komunikasi yang dapat digunakan untuk berbagai informasi. Satu dari 

media komunikasi yang biasa yang digunakan adalah media dunia maya atau 

media internet. Penyuluh pertanian sebagai pihak yang berperan dalam 

penyebaran informasi dituntut mampu menggunakan internet untuk menunjang 

tugas pokok dan fungsinya (Kartasapoetra,1987). 

Sumber informasi interpersonal yaitu merupakan komunikasi yang terjadi 

antara dua orang atau lebih, yang biasanya tidak diatur secara formal. Dalam 

komunikasi interpersonal, setiap partisipan menggunakan semua elemen dari 

proses komunikasi. Misalnya masing-masing pihak akan membicarakan latar 

belakang dan pengalaman masing-masing dalam percakapan tersebut 

(Muhammad, 2005). 

Sumber media cetak adalah media massa yang berbentuk printing dimana 

dinikmati dengan membaca dan bentuk medianya statis. Artinya, media ini 

dengan bentuk tercetak dimana umumnya terbit paling cepat sehari sekali (di 

beberapa negara, ada media cetak yang terbit sehari dua kali). Dengan sistem 

penulisan in depth (lebih mendalam dan lengkap). Kedua bentuk media massa 

tersebut memiliki perbedaan yang sangat jelas serta memiliki kekurangan dan 

kelebihan pada masing-masing karya jurnalistik, sedangkan media elektronik 

adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi 

pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Istilah ini merupakan kontras dari 

media statis (terutama media cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara 

elektronis tapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. 

Sumber media elektronik yang familier bagi pengguna umum antara lain adalah 

rekaman  video, rekaman audio dam presentasi multimedia. Media elektronik 

dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya 

berbentuk digital (Asep Syamsul, 1999). 

 

2.1.4. Motivasi Kognitif 

Teori kognitif merupakan proses untuk mengetahui atau belajar yang 

dipandang sebagai suatu usaha untuk memahami sesuatu. Pengertian lain 

menyebutkan bahwa teori kognitif merupakan cara mempersepsikan dan 
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menyusun informasi yang berasal dari lingkungan sekitar yang dilakukan secara 

aktif oleh seorang pembelajar (Imron, 1995). 

Cara aktif yang dilakukan dapat berupa mencari pengalaman baru, 

memecahkan suatu masalah, mencari informasi, mencermati lingkungan,  

mempraktekkan,  mengabaikan respon-respon guna mencapai tujuan. Pada teori 

kognitif pengetahuan yang diperoleh dari proses belajar sebelumya sangat 

mempengaruhi atau menentukan terhadap perolehan pengetahuan yang baru 

dipelajari. Adapun teori yang sangat berkaitan dengan teori kognitif adalah teori 

pemprosesan informasi karena menurut teori ini setelah proses pembelajaran ada 

proses pengolahan informasi di dalam otak manusia yang dimulai dari 

pengamatan seorang terhadap informasi yang berada di lingkungannya, kemudian 

informasi tersebut diterima oleh reseptor-reseptor yang berupa simbol-simbol 

yang kemudian diteruskan pada registor penginderaan yang terdapat pada syaraf 

pusat informasi yang diterima oleh syaraf pusat kemudian disimpan dalam waktu 

pendek. Informasi yang disimpan dalam waktu  sebentar ini sebagian diteruskan 

ke memori jangka pendek, sedangkan yang lain hilang dari sistem. Proses 

pereduksian seperti ini biasa dikenal persepsi selektif. Sementara memori jangka 

pendek atau memori kerja dan kesadaran yang kapasitas memorinya sangat 

terbatas, waktunya juga sangat terbatas (Imron, 1995). 

Motivasi merupakan suatu tenaga atau faktor dalam diri manusia yang 

menimbulkan, menggerakkan, dan mengorganisasikan tingkah laku (Handoko, 

1995). Motivasi kognitif menekankan kebutuhan untuk mencapai tingkat idesional 

tertentu (Rakhmat, 1991). McQuail (1994) mengemukakan bahwa motif 

penggunaan media meliputi mencari informasi dan saran, mempelajari masyarakat 

dan dunia, memperoleh pemahaman tentang kehidupan sesorang, mempunyai 

dasar untuk hubungan sosial, merasa terhubung dengan yang lain, memperoleh 

jalan ke dunia fiktif,  mengisi waktu, dan melepaskan ketegangan. 

Penggunaan media, menurut Lin dalam Levy dan Windahl (1985), 

dimotivasi oleh kebutuhan dan tujuan yang didefinisikan oleh khalayak sendiri. 

Penggunaan sumber informasi oleh penyuluh tergantung pada kredibilitas suatu 

sumber informasi. Tingkat kredibilitas sumber tersebut sangat tergantung pada 
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tingkat kemanfaatan informasi bagi pengguna, mampu memecahkan masalah, dan 

disampaikan tepat waktu dan tepat sasaran. 

 

2.1.5. Penelitian Terdahulu 

  Penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi referensi untuk penelitian 

ini, terdapat dalam Tabel 2.1.  

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

 

 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Andriaty, dkk (2011) Kajian Kebutuhan Informasi 

Pertanian di Beberapa Kabupaten di 

Jawa 

Informasi yang paling dibutuhkan petani 

adalah berkaitan dengan teknologi produksi, 

diikuri informasi pemasaran dan pasca 
panen. 

2 Ellian, dkk (2011) Penggunaan Internet dan 

Pemeliharaan Pertanian oleh 
Penyuluh Pertanian DI Wilayah 

Kabupaten Bogor Wilayah Barat 

Penggunaan Internet oleh penyuluh 

tergolong pada kategori rendah. Labih dari 
separuh responden menggunakan internet 

kurang dari tiga kali dalam seminggu. 

3 Andriaty, dkk (2012) Ketersediaan Sumber Informasi 
Teknologi Pertanian di Beberapa 

Kabupaten di Jawa 

Sumber informasi teknologi pertanian yang 
tersedia di Kabupaten Magelang, 

Banjarnegara, Pacitan dan Malang dalam 
bentuk tercetak, siaran radio atau televisi 

masih sangat rendah. 

4 Suryantini (2003) Kebutuhan Informasi dan Motivasi 
Kognitif Penyuluh Pertanian Serta 

Hubungannya dengan Penggunaan 

Sumber Informasi (Kasus 
Kabupaten Bogor, Jawa Barat) 

Informasi yang paling banyak dibutuhkan 
penyuluh pertanian di wilayah Kabupaten 

Bogor untuk materi penyuluhan adalah 

informasi mengenai pemasaran/agribisnis. 
Terdapat hubungan yang sangat nyata 

anatara kebutuhan informasi mengenai 

bahan penentuan kebijakan dan penggunaan 
sumber informasi interpersonal. 

5 Hubeis (2007) Motivasi, Kepuasaan Kerja dan 

Produktivitas Penyuluh Pertanian 
Lapangan Kasus Kabupaten 

Sukabumi 

Hasil uji korelasi rank spearman 

menunjukkan bahwa semua faktor internal 
9prestasi, pengakuan, pekerjaan dan 

tanggung jawab) berkorelasi positif dengan 

produktivitas kerja PPL; Faktor eksternal 
yang berkorelasi positif dengan 

produktivitas kerja penyuluh yaitu status 

penyuluh dan hubungan interpersonal. 
6 Salampessy (20120 Efektivitas Metode Penyuluhan 

Dalam Peningkatan Pemahaman 

SUT Konversi Petani (Kasus 

Kelurahan Gerem Kota Cilegon 

Provinsi Banten) 

Bentuk-bentuk pertanian dalam penyuluhan 

pembangunan pertanian mengenai SUT 

Konservasi mempengaruhi tingkat 

pemahaman SUT Konservasi petani di 

Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota 

Cilegon. Diskusi kelompok merupakan 
bentuk penyuluhan pertanian yang lebih 

efektif digunakan untuk meningkatkan 

pemahaman SUT Konservasi petani di 
Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota 

Cilegon. 

7 Rasyid (2012) Metode Komunikasi Penyuluhan 
Pada Petani Sawah 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan 
dapat disimpulkan bahwa metode 

komunikasi penyuluhan yang digunakan 

oleh Balai Informasi Pertanian (BIP) yaitu 
metode Sistem Latihan dan Kunjungan 

(LAKU), sedangkan metode yang lain 

kurang difungsikan. 
8 Marliati, dkk (2008) Faktor-faktor Penentu Peningkatan 

Kinerja Penyuluh Pertanian Dalam 

Memberdayakan Petani (Kasus 
Kabupaten Kampar Provinsi Riau) 

Tingkat kinerja penyuluh pertanian dalam 

memberdayakan petani relatif belu baik, hal 

ini disebabkan oleh faktor-faktor yang 
berpengaruh nyata terhadap kinerja 

penyuluh pertanian. 
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2.2.  Hipotesis 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian sebelumnya yang telah 

diuraikan,  maka hipotesis penelitian bahwa: 

1. Diduga tingkat kebutuhan informasi penyuluh pertanian tentang pemasaran 

lebih tinggi daripada tingkat kebutuhan informasi tentang budidaya, 

pemasaran, tanaman pangan dan sayuran. 

2. Diduga motivasi kognitif penyuluh untuk memperoleh pengetahuan yang 

sesuai dengan kebutuhan atau memecahkan masalah yang dihadapi lebih 

tinggi daripada motivasi untuk sekedar mengetahui atau menambah 

pengalaman, motivasi untuk memperoleh informasi mutakhir,  motivasi untuk 

mengembangkan diri agar dapat menjadi penyuluh yang profesional dan 

motivasi untuk sekedar memuaskan keingintahuan . 

3. Diduga tingkat penggunaan media informasi elektronik lebih tinggi daripada 

tingkat penggunaan media cetak dan media langsung. 

4. Diduga terdapat hubungan antara tingkat kebutuhan informasi dan motivasi 

kognitif penyuluh dengan tingkat penggunaan media informasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


