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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengertian Penyuluhan Pertanian 

Penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakuan 

komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya 

memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar. Penyuluhan 

pertanian adalah sistem pendidikan luar sekolah (non formal) untuk para petani 

dan keluarga (ibu tani, pemuda tani) dengan tujuan agar mereka mampu, sanggup 

dan berswadaya memperbaiki/meningkatkan kesejahterannya sendiri serta 

masyarakatnya (Suhardiyono,1989). Proses pembelajaran bagi pelaku utama serta 

pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan 

dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, sumberdaya 

lainya, sebagai upaya untuk meneningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, 

pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatan kesadaran dalam pelestarian 

fungsi lingkungan hidup (Mardikanto, 2009).  

2.2  Peran dan Tugas  Penyuluh 

Suatu tanggung jawab yang benar untuk membawa perubahan yang 

progresip di bidang pertanian terletak di tangan penyuluh pertanian, karena di 

tangan mereka lah para petani mengharapkan bantuan berupa bimbingan yang 

diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Tugas untuk melaksanakan 

penyuluhan ini dapat dilakukan oleh pria maupun wanita. 

Seorang penyuluh membantu para petani di dalam usaha mereka untuk 

meningkatkan produksi dan mutu hasil produksinya guna meningkatkan 

kesejahteraan mereka. Oleh karena itu  para penyuluh mempunyai banyak peran, 

antara lain penyuluh sebagai pembimbing petani, organisator dan dinamisator, 

pelatih, teknisi dan jembatan penghubung antara keluarga petani dan instansi 

penelitian di bidang pertanian. 

            Semua peran penyuluh tersebut tidak dapat diisi oleh seseorang secara 

bersamaan, tetapi diisi secara bertahap. 
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2.2.1     Penyuluh Sebagai Pembimbing Petani. 

             Seorang penyuluh adalah pembimbing dan guru para petani dalam 

pendidikan non formal. Ia tidak mempunyai kekuasaan yang ada ditangannya. 

Seorang penyuluh perlu memeliki gagasan yang tinggi untuk mengatasi hambatan 

dalam pembangunan pertanian yang berasal dari petani maupun keluarganya. 

Seorang penyuluh harus mengenal dengan baik sistem usaha tani setempat dan 

mempunyai pengetahuan tentang sistem usaha tani, bersimpati terhadap 

kehidupan dan petani serta pengambilan keputusan yang dilakukan oleh petani 

baik secara teori maupun praktek. 

2.2.2  Penyuluh Sebagai Organisator dan Dinamisator Petani. 

Dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan para penyuluh lapangan 

tidak mungkin mampu untuk melakukan kunjungan kepada masing-masing 

petani, sehingga petani harus diajak untuk membentuk kelompok-kelompok tani 

dan mengembangakannya menjadi suatu lembaga ekonomi dan sosial yang 

mempunyai peran dalam mengembangkan masyakat yang ada di sekitarnya. 

Dalam pembentukan dan pengembangan kelompok tani ini para penyuluh 

berperan sebagi organisator dan dinamisator petani. 

2.2.3     Penyuluh Sebagai Teknisi. 

             Seorang penyuluh harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan teknis 

yang baik, karena pada suatu saat akan diminta para petani untuk memberikan 

saran maupun demontrasi kegiatan usaha tani yang bersifat teknis. Tanpa adanya 

pengetahuan dan ketrampilan teknis yang baik maka akan sulit baginya dalam 

memberikan jasa konsultasi yang diminta petani.  

2.2.4 Penyuluh Sebagai Jembatan Penghubung Antara Lembaga Penelitian 

Dengan Para Petani 

Penyuluh bertugas untuk menyampaikan hasil temuan lembaga penelitian 

kepada petani. Sebaiknya petani berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan 

penerapan hasil-hasil temuan lembaga penelitian yang dianjurkan tersebut kepada 

penyuluh yang membinanya sebagai jembatan penghubung, selanjutnya penyuluh 
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memyampaikan penerapan teknologi yang dilakukan oleh petani kepada lembaga 

penelitian yang terkait sebagai bahan referensi lebih lanjut 

2.3  Ragam Penyuluh  

Berdasarkan status dan lembaga tempatnya bekerja, penyuluh dibedakan 

dalam (UU No.16 Tahun 2006): 

2.3.1  Penyuluh PNS 

Pegawai negeri yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak 

secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup 

pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan. 

2.3.2  Penyuluh Swasta 

Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau 

lembaga yang mempunyai kompetensi di dalam penyuluhan 

2.3.3  Penyuluh Swadaya 

Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan 

warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan menjadi 

penyuluh. 

2.4  Pengertian Dampak Penyuluhan 

            Dampak penyuluhan adalah proses aktif yang memerlukan interaksi antara 

penyuluh dan yang disuluh agar terbangun prsoses perubahan perilaku yang 

merupakan perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan ketrampilaan petani yang 

dapat diamati oleh orang/pihak lain baik secara langsung berupa: ucapan, tindakan 

maupun secara tidak langsung melalui kinerja dan atau hasil kerjanya. Dengan 

kata lain dampak penyuluhan tidak berhenti pada penyebarluasan 

informasi/inovasi dan memberikan penerangan tetapi proses yang dilakukan 

secara terus menerus, sekuat tenaga dan pikiran, memakan waktu dan melelahkan, 

sampai terjadinya perubahan perilaku yang ditunjukan oleh penerima manfaat 

penyuluhan (beneficiaries) yang menjadi klien penyuluhan. Implikasi dari 

perubahan perilaku ini adalah perubahan perilaku yang dimaksudkan tidak 

terbatas pada kesediannya untuk menerapkan dan menggunakan inovasi yang 

ditawarkan, tetapi yang lebih penting dari kesemuanya itu adalah kesediannya 
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untuk terus menerus belajar sepanjang kehidupanya secara berkelanjutan (life long 

education). 

             Tujuan penyuluh pertanian mengadakan komunikasi dengan sasarannya 

adalah untuk memberikan dampak bagi petani, yaitu perubahan-perubahan 

perilaku. Karena perubahan-perubahan itu maka sasaran akan menjadi lebih 

terbuka untuk hal-hal yang baru. Perubahan-perubahan inti tidak timbul dengan 

dengan sekonyong-konyong, tetapi memerlukan proses waktu yang agak lama. 

Dalam proses adopsi atau penerimaan ini kita dapat melihat lima tahap, yaitu: 

1. Kesadaran atau penghayatan, yaitu sasaran mulai sadar tentang adanya 

inovasi yang ditawarkan oleh penyuluh 

2. Minat yang sering kali ditandai oleh keinginan untuk bertanya atau untuk 

mengetahui lebih banyak/jauh tentang segala sesuatu yang berkaitan 

dengan inovasi yang di tawarkan oleh penyuluh 

3. Penilaian terhadap baik/buruk atau manfaat inovasi yang telah di ketahui 

informasinya secara lebih lengkap. Pada penilaian ini, masyarakat sasaran 

tidak hanya melakukan penilaian terhadap aspek teknisnya saja, tetapi juga 

aspek ekonomis, maupun aspek sosial budaya, bahkan sering kali ditinjau 

dari aspek politis atau kesuainnya dengan kebijakan pembangunan 

nasional dan regional. 

4. Percobaan dalam skala kecil untuk lebih menyakinkan penilaiannya, 

sebelum menerapkan untuk skala yang lebih besar 

5. Adopsi atau penerimaan menerapkan dengan penuh keyakinan 

berdasarkan penilaian dan uji coba yang telah dilakukan dan melakukan 

mengamatan sendiri 

            Adapun tahap yang dapat kita lihat adalah sebagai berikut: 

a. Tahap kesadaran (awareness) sasaran sudah maklum atau menghayati 

segala sesuatu yang baru atau yang aneh tidak biasa. Hal ini diketahuinya 

karena hasil berkomukasi dengan penyuluh. Cara-cara yang kurang baik 

(keliru) harus ditinggalkan dan cara-cara yang baru dilakukannya, akan 

tetapi benar membawa hasil atau tidak. Di sini petani petani akan 

menentukan sikapnya. Yaitu menaruh perhatian atau acuh tak acuh. Di sini 
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pula penyuluh akan dituntut kemampuan komunakasinya agar dapat dapat 

menimbulkan sikap petani yang menaruh perhatian apa yang dia keluhkan 

b. Tahap minat (interest) sasaran mulai ingin mengetahui lebih banyak hal 

yang baru. Penyuluh menginginkan keterangan-keterangan yang lebih 

terperinci lagi. Ia mulai bertanya. Para petani yang telah tertarik dan sadar 

akan perlunya cara-cara teknologi yang baru berkaitan dengan usaha 

taninya mulai menaruh minat terhadap cara-cara itu, karena sikapnya yang 

selalu hat-hati mereka masih bertanya-tanya. 

c. Tahap penilaian (evaluation) sasaran mulai berpikir dan menilai 

keterangan-keterangan yang baru. Juga menghubungkan dengan hal yang 

baru itu. Juga ia menghubungkan hal yang baru itu dengan keadaan sendiri 

(kesanggupan, risiko, modal dan seterusnya). Pertimbangan teknis, 

ekonomis, dan sosiologi dipikirkan secara mendalam. Setelah petani itu 

mengetahui lebih banyak dan kebimbingannya mulai pudar mendengar 

sendiri penjelasan dari sesama petani, mulailah dia melakukan penilaian 

terhadap teknologi yang baru. Sampai dimanakah kemampuan petani 

untuk mengembannya, juga mengatasi persoalaan-persoalaan yang yang 

timbul sehubungan dengan pelaksanaan. 

d. Tahap percobaan (trial) sasaran sudah mulai mencoba-coba dalam luas 

dan jumlah yang sedikit atau lebih kecil saja. Sering juga terjadi bahwa 

usaha mencoba ini tidak dilakukan sendiri. Apabila keinginan petani untuk 

mencobanya telah timbul, penyuluh yang dapat mengukur kemampuan 

petani harus dapat memperlihatkan kebijaksanaanya. Sambil melakukan 

bimbingan memperagakan apa yang telah disuluhkannnya, kemudian 

menuntut petani agar petani bisa mempraktekan sendiri. 

e. Tahap penerimaan (adoption) sasaran sudah yakin akan kebenaran atau 

keunggulan hal yang baru itu. Maka ia menerapkan anjuran secara lebih 

luas dan kontinyu. Dia juga akan menganjurkan kepada tetangga dan 

teman-temannya. 

2.5       Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Adopsi 
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            Sejalan dengan semakin berkembangnya penerapan ilmu penyuluhan, 

studi-studi tentang adopsi kian terus dikaji, terutama kaitan dengan pembanguan 

pertanian. Tergantung kepada proses perubahan perilaku yang diupayakan proses 

pencapaian tahapan inovasi dapat berlangsung secara cepat atau lambat. Jika 

proses tersebut melalui pemaksaan (coersion), biasanya dapat berjalan dengan 

cepat, tetapi kalau melalui bujukan dapat berlangsung secara lambat. Dari 

khasanah kepustakaan diperoleh informasi bahwa kecepatan adopsi, ternyata 

dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu: 

1. Sifat-sifat atau karakteristik inovasi 

2. Sifat-sifat atau karekteristik calon pengguna 

3. Pengambilaan keputusan adopsi 

4. Saluran atau media yang digunakan 

5. Kualifikasi penyuluh. 

2.6        Metode Untuk Mempengaruhi Perilaku Petani  

             Kita perlu mengetahui berbagai metode yang digunakan untuk 

mempengaruhi  perilaku  petani, jika ingin mengetahui metodenya sebagai 

berikut. Metode tersebut tidak ekseklusif dan tidak jarang mengetahui terjadi 

perubahan. Penggolongan  suatu metode sebagian terbesar pada penilaiannya. 

2.6.1      Kewajiban atau pemaksaan. 

              Kekuasaan yang di jalankan oleh penyuluh yang memaksa seseorang 

untuk melakukan sesuatu. Penyuluh yang menerapkan kekuasaan yang dipaksakan 

harus memenuhi syarat-syarat berikut: 

1. Memiliki kekuasaan yang cukup 

2. Mengetahui cara mencapai tujuan 

3. Mampu mengawasi orang yang dipaksanya untuk bersikap pemaksa yang 

sesuai dengan kehendaknya. 

Penerapan kekuasaan yang dipaksakan bertanggung jawab terhadap 

orang yang dipaksanya. Masih memungkinkan untuk mengubah sikap sejumlah 

orang dalam waktu yang relatif singkat dengan menggunakan metode ini. 

Walaupun demikian biaya pelaksanaan dan pengawasan menjadi sangat besar, dan 



 

11 
 

orang yang dipaksakan tidak selalu berperilaku yang dikehendaki. Metode ini 

tidak sesuai digunakan untuk mengubah perilaku yang menghendaki prakarsa dari 

orang yang hendak dipaksakan. 

 

 

2.6.2     Pertukaran 

             Pertukaran barang dan jasa yang saling dpertukarkan oleh dua individu 

atau kelompok. Syarat-syarat yang diperlukan untuk menerapkan cara ini adalah: 

1. Setiap pihak menganggap transaksi yang dilakukan saling menguntungkan 

2. Masing-masing pihak memiliki barang/jasa yang diperlukan pihak lain 

3. Masing-masing pihak menyerahkan bagiannya pada saat barang/jasa telah 

diserahkan kepada pihak lain, atau salah satu pihak pecaya pada pihak lain 

akan menepati janjinya. 

Pertukaran sering merupakan cara yang efisien untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan dari berbagai kelompok, pihak atau pribadi yang 

berbeda-beda, tetapi cara demikian tidak efisien. Kadang-kadang satu pihak 

cenderung menyerahkan sesedikit mungkin pertukaran. 

2.6.3     Saran 

             Saran diberikan untuk pemecahan masalah yang tertentu. Kita dapat 

menggunakan metode ini jika: 

1. Pihak petani dan penyuluh setuju dengan masalah yang dihadapi dan 

kriteria untuk memilih pemecahaan masalah yang tepat 

2. Penyuluh mengetahui sepenuhnya tentang petani dan mempunyai informasi 

yang cukup untuk memecahkan masalahnya, karena telah diuji secara 

ilmiah atau dipraktekkan di lapangan. 

3. Petani percaya bahwa penyuluh dapat memecahkan masalah yang 

dihadapinya. 

4. Penyuluh menganggap petani tidak sanggup memecahkan masalahnya 

sendiri. 
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5. Petani mempunyai cukup sarana dan kemampuan untuk melaksanakan 

saran yang diberikan. 

  Pemberi saran yang bertanggung jawab terhadap mutu sarannya. Saran 

dari tenaga ahli yang dapat digunakan baik membuat petani dapat memecahkan 

masalahnya dangan tepat. 

 

 

 

2.6.4   Mempengaruhi Pengetahuan dan Sikap Petani Secara Terbuka 

           Cara ini dapat diterapkan bila: 

1. Kita yakin bahwa petani tidak dapat memecahkan sendiri masalahnya 

karena keterbatasan pengetahuan, dan ketidaksesuaian dengan tujuan yang 

hendak dicapai. 

2. Kita menganggap bahwa petani dapat memcahkan masalahnya sendiri jika 

mereka telah memiliki cukup pengetahuan. 

3. Kita bersedia menolong petani untuk mengumpulkan informasi yang akurat 

dalam rangka perubahan sikap. 

4. Kita memiliki pengetahuan dengan cara memperolehnya. 

           Perubahan sikap dalam jangka yang panjang dapat dicapai dengan 

menggunakan metode ini. Kepercayaan terhadap diri sendiri dan kemampuan 

akan memecahkan masalah yang sama pada masa depan akan semakin meningkat. 

Metode padat karya tersebut sring digunakan pada penyuluhan dan program 

pendidikan. 

2.6.5   Manipulasi 

           Manipulasi atau mempengaruhi tingkat pengetahuan dan sikap para petani 

tanpa disadarinya dapat dimanfaatkan jika: 

1. Kita yakin bahwa diperlukan perubahan petani ke arah yang tertentu 

2. Kita berpikir bahwa tidak diperlukan atau tidak diinginkan petani 

mengambil keputusan sendiri. 

3. Penyuluh mengendalikan teknik untuk mempengaruhi petani tanpa mereka 

sadari 
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4. Petani tidak begitu berkeberatan dipengaruhi melalui cara demikian 

           Pada situasi yang demikian, orang dapat mempengaruhi harus bertanggung 

jawab atas segala tindakannya termasuk untuk kepentingan petani sendiri. Agen 

penyuluahan juga memegang peranan yang sangat penting untuk menyadarkan 

petani akan usaha yang tersembunyi dari pihak-pihak yang hendak mengeruk 

keuntungan dari mereka. 

 

 

 

2.6.6    Penyedia Sarana 

            Penyuluh dapat menerapkan cara ini pada kondisi sebagai berikut: 

1.  Petani mencapai tujuan tertentu yang memang tepat 

2. Petani tidak lagi mempunyai sarana untuk mencapai tujuannya atau tidak   

ingin mengambl reseiko dengan menggunakan sarana tersebut 

3. Sarana cukup tersedia dan dapat dimanfaatkan petani untuk jangka waktu 

sementara atau seterusnya. 

            Sarana khusus yang biasanya berasal dari pemerintah disediakan jangka 

pendek dan jangka yang panjang untuk membeli pupuk, benih alat penyemprot, 

mesin pertanian. Penggunaan yang benar dan tepat waktu dari sarana tersebut, 

kemungkinan akan memberiakan peningkatkan pendapatan yang besar bagi para 

petani. 

2.6.7    Pemberian Jasa 

            Mencakup pengalihan beberapa tugas penyuluh. Metode ini dapat 

digunakan jika: 

1. Penyuluh memliki pengetahuan yang bagus atau sarana tersedia untuk 

melakukan tugas lebih baik atau lebih ekonomis dari yang dilakukan oleh 

petani 

2. Penyuluh sepakat bahwa suatu tugas layak untuk dilaksanakan 

3. Penyuluh siap melakanakan tugas demi kepentingan petani 

Jadi jelas bahwa kesanggupan penyuluh untuk menyelesaikan tugasnya 

merupakan kepentingan umum atau mereka dapat penyewa para ahli tenaga ahli 
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untuk melakukannya. Peranan penyuluh hanya memberikan bantuan awal atau 

melatih menyelesaikannya. 

2.6.8   Mengubah Stuktur Sosial Ekonomi Petani 

           Metode untuk mengubah stuktur eknomi sosal eknomi di daerah pedesaan 

mungkin cara yang terbaik, bila mana: 

1. Penyuluh sepakat bersama petani mengenai perilaku mereka 

2. Penyuluh menganggap bahwa perubahan stuktur sesuai dengan keinginan 

3. Petani memiliki kebebasaan untuk bekerja terhadap suatu perubahan 

4. Penyuluh berada pada posisi yang memungkinkan untuk melakukan tugas 

tersebut melalui kekuatan dan keyakinan. 

Usaha untuk mengubah stuktur sosial biasanya menemui rintangan dari 

beberapa individu atau kelompok bila menyangkut perubahan yang menyebabkan 

kehilangan kekuasaan atau pendaptan. Petani yang tergabung dalam kelompok 

dapat memliki sejumlah kekuasaan sehingga dapat mengatasi hal ini. 

 

 

 

 


