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1. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Sasaran utama dari pembangunan adalah pembangunan manusia 

seutuhnya, karena tanpa adanya perubahan yang terjadi didalam diri manusia yang 

dibangun, maka akan sulit untuk mencapai perbaikan-perbaikan kondisi 

masyarakat secara terus- menerus, sehingga hasil pembangunan, fisik dan 

ekonomi menjadi kurang berarti jika tidak dibarengi dengan keberhasilan 

pembangunan manusianya. 

Menjadikan sektor pertanian yang handal dalam menghadapi segala 

perubahan dan tantangan, perlu pembenahan berbagai aspek, salah satunya adalah 

faktor kualitas sumber daya manusia. Petani adalah salah satu sumber daya 

manusia pertanian, selama ini masih mendapatkan posisi yang belum 

diperhitungkan, antara lain dari akibat kemampuan dan kualitasnya yang belum 

baik. Upaya peningkatan kualitas petani dilakukan antara lain melalui peranan 

penyuluh pertanian lapangan. Kemampuan penyuluh mengimplementasikan 

perannya, akan menentukan keberhasilan peningkatan kualitas petani sebagai 

ujung tombak sektor pertanian sehingga petani mampu berusahatani dan memiliki 

kehidupan yang lebih baik (Setijorini E.L. dkk, 2004). 

Sebagai negara agraris Indonesia menempatkan pertanian sebagai sektor 

sentral yang didukung oleh tersebarnya sebagian besar penduduk Indonesia yang 

hidup sebagai petani dan tinggal di pedesaan. Dengan kondisi demikian maka 

diperlukan suatu upaya untuk membantu kelancaran pembangunan pertanian yaitu 

dengan adanya penyuluhan pertanian. Keberhasilan pembangunan pertanian 

antara lain ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola 

sistem pertanian yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi (iptek). Oleh karena itu, pemberdayaan manusia pertanian, utamanya 

petani, perlu terus ditingkatkan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan 

pertanian. 
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Penyuluh pertanian lapangan merupakan agen perubahan yang langsung 

berhubungan dengan petani. Fungsi utamanya adalah mengubah perilaku petani 

melalui pendidikan non-formal sehingga petani memiliki kehidupan yang lebih 

baik secara berkelanjutan (Yarmie, 2000). 

Pengalaman menunjukan bahwa penyuluhan pertanian di Indonesia telah 

memberikan sumbangan yang sangat signifikan pada pencapaian dari berbagai 

program pembangunan pertanian. Sebagai contoh melalui program Bimbingan 

Massal (Bimas) penyuluh pertanian dapat mengantarkan bangsa Indonesia 

mencapai swasembada beras pada tahun 1984, yang dilakukan melalui koordinasi 

yang ketat dengan instansi terkait. (Syafaruddin, 2009). 

Penyuluhan pertanian diakui telah banyak memberikan sumbangan pada 

keberhasilan pembangunan pertanian di Indonesia. Penyuluhan telah berhasil 

menyampaikan berbagai inovasi pertanian kepada petani dengan segala 

metodenya sehingga para petani meningkat pengetahuan dan ketrampilannya serta 

dapat mengubah sikap petani menjadi mau dan mampu menerapkan inovasi baru. 

Fungsi penyuluhan pertanian adalah (1) Memfasilitasi proses pembelajaran 

bagi petani dan pelaku usaha Pertanian; (2) Mengikhtiarkan akses petani dan 

pelaku usaha pertanian lainnya ke sumber informasi, teknologi, dan sumberdaya 

lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya; (3) Meningkatkan 

kemampuan manajerial dan kewirausahaan petani dan pelaku usaha pertanian 

lainnya; (4) Membantu petani dan pelaku usaha pertanian lainnya dalam 

menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya 

saing tinggi, bermoral, dan berkelanjutan; (5) Membantu menganalisis dan 

memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi petani 

dan pelaku usaha pertanian lainnya dalam mengelola usahatani (van den Ban dan 

Hawkins, 1999). 

Pelaksanaan sistem otonomi daerah (otoda) mulai tahun 2001 merupakan 

salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan 

potensi daerah. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi para 

penyuluh pertanian. Pembangunan pertanian dalam era otonomi daerah berarti 

pembangunan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat petani, sesuai potensi 
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dan keanekaragam/ciri-ciri setempat. Dalam kondisi yang menghargai adanya 

keanekaragaman sesuai potensi yang dimiliki wilayah tertentu, maka penyuluh 

dituntut pula untuk dapat menyesuaikan diri melalui perannya yang sesuai dengan 

kemampuan ataupun potensi yang dimiliki masyarakat petani setempat. Penyuluh 

dituntut mampu menyeleksi dan memprioritaskan perannya yang sesuai dengan 

ciri masyarakat setempat dalam mengembangkan potensi diri maupun wilayahnya 

(Setijorini E.L. dkk, 2004). 

Sejak urusan penyuluhan pertanian diserahkan kepada pemerintah daerah 

sering ditemukan adanya permasalahan yang merugikan petani maupun bagi para 

penyuluh pertanian di lapangan. Permasalahan yang ditemukan antara lain 

rendahnya tingkat profesionalisme penyuluh pertanian, lemahnya administrasi 

penyuluh pertanian, dan kurangnya kemampuan manajerial penyuluh 

pertanian. Adanya permasalahan-permasalahan tersebut berakibat pada rendahnya 

tingkat penyelenggaraan penyuluh pertanian kepada petani sehingga tingkat 

produktifitas usahatani dan pendapatan petani tidak berkembang. 

  Efektifitas dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan 

tingkat keberhasilan atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

  Efektifitas penyuluhan pertanian sangat penting diukur karena 

mengambarkan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan penyuluhan. 

Efektifitas penyuluhan, diukur dari tingkat pendapatan usahatani, peningkatan 

pengetahuan, ketrampilan dan sikap dari petani. 

 Menurut van Den Ban & Hawkins (1988, lihat Yaku Alexander, 2011) 

persepsi diartikan sebagai proses menerima informasi atau stimuli dari lingkungan 

melalui mata, telinga, dan panca indra lainnya, yang kemudian diubah kedalam 

suatu kesadaran psikologis. 

Persepsi efektifitas kegiatan penyuluhan dipengaruhi oleh faktor-faktor 

antara lain umur, tingkat pendidikan formal, motivasi, materi penyuluhan, prinsip 

metoda penyuluhan, perlengkapan penyuluhan dan lain-lain. 

  Berdasarkan uraian diatas, maka timbul permasalahan yang menarik untuk 

diteliti dan dipahami yaitu sampai sejauh manakah pengaruh faktor-faktor yang 

meliputi: umur, tingkat pendidikan formal, motivasi, materi penyuluhan, prinsip 
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metoda penyuluhan, perlengkapan penyuluhan terhadap persepsi efektifitas 

penyuluhan pertanian. 

  

Perumusan Masalah 
 

Di Kelompok Tani Margo Tani II, di Desa Kembang, Kecamatan Ampel, 

Kabupaten Boyolali ternak sapi merupakan ternak yang paling banyak dipelihara 

dan diusahakan oleh petani, mengingat daerah ini mempunyai kondisi lingkungan 

yang sangat cocok bagi pertumbuhan ternak sapi dan juga karena daerah ini 

mendapat bantuan dari pemerintah setempat dalam pemeliharaan ternak sapi. 

Keberhasilan petani di daerah ini tidak hanya di dukung oleh diri sendiri atau 

kegiatan bersama dan kerjasama kelompok tani, adanya pertemuan kelompok 

secara rutin, jumlah anggota yang cukup banyak (34 orang), tetapi juga karena 

adanya kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh setempat setiap 

sebulan sekali. 

Salah satu cara yang membuat petani berhasil meningkatkan 

produktivitasnya yaitu dengan mengikuti penyuluhan yang dilakukan oleh 

penyuluh setempat. Kemampuan pengetahuan dari petani untuk mengelola 

kegiatan usaha tani, dimana kemampuan ini selain diperoleh secara otodidak juga 

adanya peran dari penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang dilakukan untuk 

meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola kegiatan pertanian mereka. 

Sangat penting bagi petani yang secara aktif mengikuti penyuluhan 

pertanian, karena mereka dapat mengadopsi apa-apa yang disampaikan oleh 

tenaga penyuluh dalam usaha meningkatkan pengetahuan mereka dalam berusaha 

tani. Tetapi apakah penyuluhan tersebut bisa meningkatkan pendapatan petani, 

keterampilan dan pengetahuannya dalam berusahatani. Untuk itu, penelitian ini 

akan  mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi persepsi efektifitas 

penyuluhan pertanian. 
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1.2.  Tujuan Penelitian  

 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan diatas maka 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi 

persepsi efektifitas penyuluhan pertanian di Kelompok Tani Margo Tani II yang 

dilakukan oleh penyuluh. Faktor-faktor yang diteliti yaitu: umur, tingkat 

pendidikan formal, motivasi, materi penyuluhan, prinsip metode penyuluhan dan 

perlengkapan penyuluhan. 

 

1.3.  Signifikansi Penelitian  

 

Ditinjau dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

khasanah ilmu dalam bidang sosial ekonomi pertanian, khususnya tentang Faktor- 

Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Efektifitas Penyuluhan Pertanian. 

Ditinjau dari segi pemerintahan diharapkan hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penyuluh didalam memberikan 

penyuluhan yang bermanfaat bagi para petani yang membutuhkannya. 

Dari segi kepentingan petani, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi atau masukan kepada petani tentang penyuluhan pertanian. 
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1.4.   Batasan Masalah 

Dalam kegiatan penelitian ini, mengingat waktu, tenaga, serta biaya yang 

terbatas, maka perlu dibatasi pula permasalahan. Sesuai dengan tujuan yang 

hendak dicapai, ruang lingkup kegiatan penelitian ini dibatasi hanya menganalisis 

faktor- faktor yang mempengaruhi persepsi efektifitas penyuluhan di Kelompok 

Tani Margo Tani II yang dilakukan oleh penyuluh. Dalam penelitian ini dilakukan 

pembatasan-pembatasan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor yang diteliti adalah umur, tingkat pendidikan formal, 

motivasi, materi penyuluhan, prinsip metoda penyuluhan dan 

perlengkapan penyuluhan. 

2. Efektifitas penyuluhan yang dimaksud adalah suatu keadaan yang 

menunjukkan tingkat keberhasilan penyuluhan pertanian oleh penyuluh 

setempat  dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan 

penyuluhan yang ingin dicapai berupa peningkatan pengetahuan, 

ketrampilan, sikap petani dan peningkatan pendapatan usahatani. 

3. Penyuluhan yang dimaksud suatu cara atau usaha pendidikan yang bersifat 

non formal yang bertujuan untuk mengubah pengetahuan, sikap petani dan 

keterampilan masyarakat tani dalam rangka memajukan usahataninya. 
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1.5.   Model Hipotesis 

  Berdasarkan atas tujuan penelitian, signifikansi, dan batasan masalah 

penelitian ini, maka disusun model hipotesis seperti dibawah ini: 

 

X1 

 

X2 

 

X3 

 

X4 

 

X5 

 

X6 

 

 

Keterangan: 

X1 = Umur 

X2 = Tingkat Pendidikan Formal 

X3 = Motivasi 

X4 = Materi penyuluhan 

X5 = Prinsip Metode penyuluhan 

X6 = Perlengkapan Penyuluhan 

Y   = Persepsi Efektifitas Penyuluhan Pertanian 
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