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I. PENDAHULUAN 

 

1.1.      Latar Belakang 

Salah satu masalah yang dihadapi sektor pertanian adalah penguasaan dan 

akses teknologi pertanian yang masih lemah. Hal ini sejalan dengan pernyataan 

Apriantono (2006) bahwa penguasaan informasi dan akses pasar petani masih 

lemah. Beberapa masalah informasi yang dihadapi petani adalah informasi 

teknologi masih terbatas, informasi stok kebutuhan komoditas belum terbangun,  

pemanfaatan teknologi informasi belum menyentuh petani, minat petani mencari 

informasi lemah, dan penggunaan informasi pertanian belum meluas. Upaya 

untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkan layanan 

informasi bagi petani dan mendorong motivasi petani untuk menggali dan 

mengusai informasi. 

Program penyuluhan pembangunan yang efektif dan efisien dapat 

dikembangkan oleh tenaga-tenaga profesional di bidang penyuluhan 

pembangunan. Hal ini hanya memungkinkan apabila program penyuluhan 

diwadahi oleh sistem kelembagaan penyuluhan yang jelas dan pelaksanaanya 

didukung oleh tenaga-tenaga yang kompeten di bidang penyuluhan. Peningkatan 

kompetensi penyuluh dalam pembangunan pertanian, bisa dikondisikan melalui 

berbagai upaya seperti: (1) meningkatkan efektivitas pelatihan bagi penyuluh, (2) 

meningkatkan pengembangan diri penyuluh melalui peningkatan kemandirian 

belajar dan pengembangan karir penyuluh, (3) meningkatkan dukungan terhadap 

penyelenggaraan penyuluhan seperti dukungan kebijakan pemerintah daerah 

terhadap pendanaan penyuluhan, dukungan peran kelembagaan, dukungan 

teknologi dan sarana penyuluhan, pola kepimpinan yang berpihak petani dan (4) 

memotivasi pribadi penyuluh untuk selalu meningkatkan prestasi kerja (kinerja 

penyuluh) dan mengikuti perubahan lingkungan strategis yang ada (Slamet, 2003). 

Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dewasa ini berdampak  

pada banyaknya media komunikasi yang dapat digunakan dalam  

menyebarluaskan informasi pertanian. Undang-undang No.16 Tahun 2006  

tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (SP3K) pasal 4b  

menyatakan bahwa fungsi sosial  penyuluhan adalah mengupayakan kemudahan 
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akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi dan 

sumberdaya lainnya  agar  mereka dapat mengembangkan  usahanya. Berikutnya,  

pasal  15  ayat 1c  juga mengamanatkan bahwa Balai Penyuluhan berkewajiban  

menyediakan dan menyebarkan informasi tentang teknologi, sarana produksi, 

pembiyaan dan pasar (Sumardjo, 2009) . 

Penyuluh bertugas memberikan dorongan kepada petani agar mau 

mengubah cara berpikir, cara kerja dan cara hidup yang sesuai dengan 

perkembangan zaman dan perkembangan teknologi yang lebih maju. Dengan 

demikian seorang penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugasnya mempunyai 

tiga peranan (1) berperan sebagai pendidik yang memberikan pengetahuan atau 

cara-cara baru dalam budidaya tanaman agar petani lebih terarah dalam usaha 

taninya, meningkatkan hasil dan mengatasi kegagalan-kegagalan dalam usaha 

taninya, (2) berperan sebagai pemimpin, yang dapat membimbing dan memotivasi 

petani agar mau merubah cara berfikir, cara kerjanya agar timbul keterbukaan dan 

mau menerima cara-cara bertani baru yang lebih berdaya guna dan berhasil, 

sehingga tingkat hidupnya lebih sejahtera, (3) berperan sebagai penasehat, yang 

dapat melayani, memberikan petunjuk-petunjuk dan membantu para petani baik 

dalam bentuk peragaan atau contoh-contoh kerja dalam usaha tani, memecahkan  

masalah yang dihadapi (Kartasapoetra, 1994).  

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 tergantung pada kebutuhan informasi dan motivasi tertentu. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka perlu dikaji dan 

dijelaskan lebih lanjut tentang tingkat kebutuhan informasi pertanian, tingkat 

motivasi kognitif penyuluh serta bagaimana hubungan kedua variabel tersebut 

dengan tingkat penggunaan media informasi oleh penyuluh dan berbagai media 

yang saat ini tersedia yaitu media cetak, radio, televisi dan internet.  
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1.2.   Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui tingkat kebutuhan informasi budidaya, pemasaran, tanaman 

pangan, dan tanaman sayuran  pada penyuluh. 

2. Mengetahui motivasi kognitif penyuluh pertanian dalam mencari kebutuhan 

informasi pertanian. 

3. Mengetahui tingkat penggunaan media informasi oleh penyuluh. 

4. Menganalisis hubungan antara tingkat kebutuhan informasi penyuluh dan 

tingkat motivasi kognitif penyuluh, dengan tingkat penggunaan media 

informasi penyuluh. 

 

1.3.   Signifikansi Penelitian 

1. Dari segi ilmiah, penelitian ini dapat diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan bagi pembaca mengenai apa saja yang mmenjadi kebutuhan 

penyuluh pertanian dalam mengakses media informasi, motivasi penyuluh 

pertanian dalam penggunaan media informasi dan hubungan antara 

kebutuhan informasi dan motivasi kognitif dengan penggunaan media 

informasi. 

2.  Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi 

penyuluh maupun Balai terkait penyuluhan dalam menyediakan kebutuhan 

informasi yang dibutuhkan oleh penyuluh. 

 

1.4.   Batasan Masalah  

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Unit analisis penelitian ini adalah penyuluh pertanian di BP3K Kecamatan 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Lampung. 

2. Penyuluh adalah orang yang memiliki peran, tugas atau profesi yang 

memberikan pendidikan, bimbingan dan penerangan pada bidang pertanian 

kepada masyarakat pertanian di BP3K Kecamatan Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran Lampung.  

3. Informasi adalah keterangan, pemberitahuan atau fakta data dalam bidang 

pertanian yang sifatnya menambah pengetahuan atau wawasan penyuluh. 
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4. Kebutuhan jenis informasi pertanian adalah keinginan dalam memahami 

sesuatu, yaitu ketika penyuluh mengalami situasi dimana penyuluh harus 

membuat keputusan, menjawab pertanyaan, menempatkan fakta-fakta, 

memecahkan masalah atau memahami sesuatu, sehingga dapat memberikan 

informasi yang diinginkan oleh petani. Jenis informasi yang diteliti adalah 

tentang budidaya pertanian, pemasaran, tanaman pangan dan sayuran. 

5. Motivasi kognitif adalah sesuatu alasan yang mendorong diri penyuluh 

untuk mengerahkan kemampuan penyuluh dalam menyediakan kebutuhan 

informasi bagi petani. Motivasi kognitif penyuluh meliputi motivasi untuk 

sekedar mengetahui atau menambah pengalaman, motivasi untuk 

memperoleh informasi mutakhir, motivasi untuk memperoleh pengetahuan 

yang sesuai dengan kebutuhan atau untuk memecahkan masalah yang 

dihadapi, motivasi untuk mengembangkan diri agar dapat menjadi penyuluh 

yang profesional, dan motivasi untuk sekedar memuaskan keingintahuan. 

6. Media informasi adalah segala media penyedia yang dapat digunakan oleh 

penyuluh untuk mendapatkan informasi sehingga mengetahui tentang hal 

baru, yang dapat dilihat, dibaca, dipelajari, diteliti, dikaji, dianalisis 

dimanfaatkan, dikembangkan dan ditransformasikan kepada petani. Media 

informasi yang diteliti yaitu tingkat penggunaan media cetak, media 

elektronik dan langsung. 

 

1.5.    Model Hipotesis 

 

 

 

 

Gambar  1.1 Model Hipotesis Penelitian 

 

Keterangan : y = Tingkat Penggunaan Media Cetak, Media Elektronik, dan         

Media  Langsung oleh Penyuluh 

X1 = Tingkat Kebutuhan Penyuluh akan Informasi Pertanian 

X2 = Tingkat Motivasi Kognitif Penyuluh dalam mencari informasi 
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