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2. KERANGKA TEORITIS 

 

 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

 

2.1.1. Penyuluhan Pertanian 

Penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan 

komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya 

memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar (van den Ban 

& Hawkins, 1998). 

Penyuluhan merupakan suatu proses pendidikan, diperlukan untuk 

membangun diri manusia, sehingga apapun yang dilakukan dalam kegiatan 

penyuluhan, dapat dipandang sebagai suatu proses pendidikan yang akan 

membawa perubahan yangs sesuai dengan tingkah laku yang diharapkan. 

Konsep dasar penyuluhan adalah suatu bentuk pengaruh sosial yang 

disadari. Komunikasi yang disengaja melalui informasi adalah untuk membantu 

masyarakat membentuk pendapat yang sehat dan membuat keputusan yang benar. 

Perkembangannya adalah sesuai dengan bidang yang dikaji yang akhirnya 

menjadi istilah penyuluh bidang tertentu. 

Menurut Leagans (1985, lihat Wahyuningtyas, 1997) berpendapat bahwa 

ciri- ciri proses belajar mengajar dalam pendidikan penyuluhan meliputi: 

a) Belajar dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan sosial. 

b) Kemampuan belajar antara individu berbeda- beda. 

c) Belajar adalah proses yang berjalan bertahap- tahap dan biasanya 

diperlukan beberapa kali peristiwa belajar selama jangka waktu tertentu. 

d) Perilaku yang dibentuk dalam proses belajar dapat dicapai dengan 4 

langkah pokok yaitu mengembangkan minat, menciptakan keinginan, 

menjamin pelaksanaan dan membina kepuasaan. 

Penyuluhan pada umumnya dilakukan bagi petani di pedesaan. 

Penyuluhan dilakukan dalam rangka mendidik petani untuk memajukan 

usahataninya. Petani yang tinggal didesa, pengetahuan dalam berbagai hal 

biasanya masih rendah, karena kurang adanya masukan.  
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Yang dikatakan desa sebagai tempat tinggal sebagian besar masyarakat 

tani, adalah kesatuan wilayah yang ditinjau dari segi pemerintahan merupakan 

suatu kesatuan wilayah terendah, merupakan unit ekonomi yang sangat vital 

dalam pembangunan, merupakan unit masyarakat produsen pertanian dan 

kerajinan rakyat, serta masyarakatnya terdiri dari sebagian besar petani. 

Menurut Djiwandi (1980, lihat Wahyuningtyas, 1997), penyuluhan 

pertanian adalah suatu cara atau usaha pendidikan yang bersifat non formal untuk 

para petani dan keluarganya dipedesaan. Dengan penyuluhan diharapkan terjadi 

perubahan perilaku yang lebih rasional dengan belajar sambil berbuat sampai 

mereka tahu, mau dan mampu berswarkarsa sendiri untuk memecahkan persoalan- 

persoalan yang dihadapi baik secara sendiri maupun bersama- sama. Selain itu 

juga guna terus memajukan usahatani dari menaikkan jumlah, mutu, macam, dan 

nilai produksinya sehingga tercapai kenaikan pendapatan yang lebih bermanfaat 

bagi dirinya sendiri, keluarganya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. 

Menurut Suhardiyono (1990, lihat Wahyuningtyas, 1997), dalam 

pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian sasarannya adalah petani beserta 

keluarganya. Tujuan yang ingin dicapai berupa peningkatan pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap petani sehingga mereka akan mampu untuk mandiri, karena 

tanpa adanya penambahan pengetahuan dan ketrampilan serta perbaikan sikap 

mereka, akan sulit memperbaiki kehidupan mereka yang masih tradisional. 

Menurut van den Ban dan Hawkins (1999), defenisi penyuluhan pertanian 

secara sistematis sebagai proses yang: 

a) Membantu petani menganalisis situasi yang sedang dihadapi dan 

melakukan perkiraan kedepan. 

b) Membantu petani menyadarkan terhadap kemungkinan timbulnya masalah 

dari analisis tersebut. 

c) Meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan wawasan terhadap suatu 

masalah, serta membantu menyusun kerangka berdasarkan pengetahuan 

yang dimiliki petani. 
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d) Membantu petani memperoleh pengetahuan yag khusus berkaitan dengan 

cara pemecahan masalah yang dihadapi serta akibat yang ditimbulkannya 

sehingga mereka mempunyai berbagai alternatif tindakan. 

e) Membantu petani memutuskan pilihan yang tepat yang menurut pendapat 

mereka sudah optimal. 

f) Meningkatkan motivasi petani untuk dapat menerapkan pilihannya. 

g) Membantu petani untuk mengevaluasi dan meningkatkan ketrampilan 

mereka dalam membentuk pendapat dan pengambilan keputusan. 

 

2.1.1.1. Unsur- Unsur Penyuluhan Pertanian 

Kegiatan penyuluhan pertanian merupakan bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dari kegiatan modernisasi pertanian. Setiap saat timbul hal- hal yang 

baru yang perlu dan harus disampaikan kepada petani untuk dilaksanakan. 

Yang dimaksud dengan unsur penyuluhan pertanian, yaitu semua faktor 

yang turut serta atau keikutsertaan kedalam kegiatan penyuluhan pertanian, tidak 

dapat dipisahkan satu sama lainnya, semua saling menunjang dalam satu kegiatan 

(Wahyuningtyas, 1997). 

Unsur penyuluhan itu dapat termasuk: metoda penyuluhan pertanian, 

media penyuluhan pertanian, materi penyuluhan pertanian, waktu dan tempat 

penyuluhan pertanian. 

 

2.1.1.1.1 Metoda Penyuluhan Pertanian 

 Metoda penyuluhan pertanian adalah cara penyampaian materi (isi 

pesan) penyuluhan pertanian oleh penyuluh pertanian kepada petani beserta 

anggota keluarganya baik secara langsung maupun tidak langsung agar mereka 

tahu, mau dan mampu menggunakan inovasi baru. 

  Tujuan pemilihan metode penyuluhan adalah agar penyuluh pertanian 

dapat menetapkan suatu metode yang tepat dan berhasil guna, agar kegiatan 

penyuluhan pertania yang dilaksanakan untuk menimbulkan perubahan yang 

dikehendaki yaitu perubahan perilaku petani dan anggota keluarganya dapat 

berdaya guna dan berhasil guna. 
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1. Prinsip-Prinsip Dalam Metoda Penyuluhan Pertanian 

Satu hal yang harus diperhatikan oleh setiap penyuluh sebelum 

menerapkan suatu metode penyuluhan adalah, ia perlu memahami ”prinsip-

prinsip” metoda penyuluhan, yang dapat dijadikannya sebagai landasan untuk 

memilih metoda yang tepat. Prinsip metode penyuluhan adalah a) mengerjakan; 

artinya kegiatan penyuluhan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat 

untuk menerapkan sesuatu. b) akibat; artinya kegiatan pertanian harus 

memberikan dampak yang memberi pengaruh yang baik. c) asosiasi; artinya 

kegiatan penyuluhan harus saling terkait dengan kegiatan lainnya. 

 Tentang hal ini, Suzuki (1984, lihat van den Ban dan Hawkins, 1999) 

mengemukakan adanya beberapa prinsip metoda penyuluhan yang meliputi: 

1) Pengembangan berpikir kreatif  

Prinsip ini dimaksudkan melalui dengan penyuluhan pertanian harus 

mampu menghasilkan petani yang mandiri, mampu mengatasi 

permasalahan yang dihadapi dan mampu mengembangkan 

kreativitasnya. Karena itu, pada setiap kegiatan penyuluhan, seorang 

penyuluh harus mampu memilih metode yang sejauh mungkin dapat 

mengembangkan daya nalar dan kreativitas masyarakat penerima 

manfaatnya. 

2) Tempat yang paling baik adalah di tempat kegiatan penerima manfaat 

Dapat dipastikan bahwa, setiap individu sabgat mencintai profesinya, 

karena itu tidak suka diganggu (untuk meninggalkan pekerjaan 

rutinnya), serta selalu berperilaku sesuai dengan pengalamannya 

sendiri dan kenyataan-kenyataan yang dihadapinya sehari-hari. Oleh 

sebab itu, dalam banyak kasus, kegiatan penyuluhan sebaiknya 

dilaksanakan dengan menerapkan metoda-metoda yang dapat 

dilaksanakan dilingkungan pekerjaan (kegiatan) penerima manfaatnya.  

Hal ini dimaksudkan agar:  

 Tidak banyak menganggu (menyita waktu) kegiatan rutinnya. 
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 Penyuluh dapat dimemahami betul keadaan penerima manfaat, 

termasuk masalah-masalah yang dihadapi dan potensi serta 

peluang yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan mutu hidup 

mereka. 

 Kepada penerima manfaat dapat ditunjukkan contoh-contoh 

nyata tentang masalah dan potensi serta peluang yang dapat 

ditemukan dilingkungan pekerjaannya sendiri, sehingga mudah 

dipahami dan diresapi serta ingat oleh penerima manfaatnya. 

3) Setiap individu terikat dengan lingkungan sosialnya 

Sebagai makhluk hidup sosial, setiap individu akan selalu berperilaku 

sesuai dengan kondisi lingkungan sosialnya, atau setidak-tidaknya 

akan selalu berusaha menyesuaikan diri dengan perilaku orang-orang 

disekitarnya. Karena itu, kegiatan penyuluhan akan lebih efisien jika 

diterapkan hanya kepada beberapa warga masyarakat, terutama yang 

diakui oleh lingkungannya sebagai ”panutan” yang baik. 

4) Ciptakan hubungan yang akrab dengan penerima manfaat 

Kegiatan penyuluhan adalah upaya mengubah perilaku orang lain 

secara persuasif dengan menerapkan sistem pendidikan. Adanya 

hubungan pribadi yang akrab antara penyuluh dengan penerima 

manfaatnya, akan merupakan syarat yang harus dipenuhi, setidak-

tidaknya akan memperlancar kegiatan penyuluhan itu sendiri. 

Keakraban hubungan antara penyuluh dan penerima manfaat itu 

menjadi sangat penting. Karena dengan keakraban itu akan tercipta 

suatu keterbukaan mengemukakan masalah dan menyampaikan 

pendapat. Disamping itu, saran-saran yang disampaikan penyuluh 

dapat diterima dengan senang hati seperti layaknya saran seorang 

sahabat tanpa ada prasangka atau merasa dipaksa. 

5) Memberikan sesuatu untuk terjadinya perubahan 

Kegiatan penyuluhan adalah upaya untuk mengubah perilaku penerima 

manfaat, baik pengetahuannya, sikap, atau ketrampilannya. Dengan 

demikian, metoda yang diterapkan harus mampu merangsang penerima 
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manfaat untuk selalu siap (dalam arti sikap dan pikiran) dan dengan 

suka-hati atas kesadaran ataupun pertimbangan nalarnya sendiri 

melakukan perubahan-perubahan demi perbaikan mutu hidupnya 

sendiri, keluarganya, dan masyarakatnya. 

 

2. Pendekatan Dalam Metode Penyuluhan 

Pendekatan adalah cara, yang didalam fungsi kegiatannya merupakan alat 

untuk mencapai fungsi suatu tujuan. Pendekatan penyuluhan pertanian berarti cara 

pemberian atau bentuk pelaksanaan penyuluhan pertanian. 

Menurut van den Ban dan Hawkins (1999), Pendekatan yang digunakan 

dalam penyuluhan pertanian dapat dibagi dalam 3 pendekatan: pendekatan 

penyuluhan pertanian massal, kelompok dan perorangan. 

1) Pendekatan Massal 

Pada dasarnya hanya dapat menimbulkan tahap kesadaran dan tahap minat. 

Sifat    sasarannya heterogen, dengan melihat masyarakat tani dalam satu 

kesatuan yang dianggap sama. Dalam metoda ini termasuk penggunaan media 

radio, film, televisi, dan media lainnya yang bersifat massal. Dasar tujuannya 

yaitu mengarahkan perhatian petani pada suatu hal yang lebih baik dan 

menguntungkan. 

2) Pendekatan Kelompok 

 Metode penyuluhan kelompok lebih menguntungkan dari metode massal, 

karena umpan balik yang lebih baik yang memungkinkan pengurangan salah 

pengertian yang bisa berkembang antara penyuluh dan petani. Interaksi ini 

meberi kesempatan untuk bertukar pengalaman maupun pengaruh terhadap 

perilaku dan norma para anggota kelompok. 

 Metode kelompok sering mencapai bagian tertentu dari kelompok sasaran, 

karena hanya petani yang betul-betul berminat pada penyuluhan dan/atau 

petani anggota organisasi tertentu yang datang ke pertemuan. 

Dalam kegiatan ini petani diajak dan dibimbing serta diarahkan secara 

berkelompok untuk melaksanakan sesuatu kegiatan yang lebih produktif atas 

dasar kerjasama. Disini dapat digunakan beberapa metode penyuluhan 
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pertanian antara lain yaitu: ceramah, diskusi kelompok, demonstrasi, dan lain 

kegiatan dalam bentuk kelompok. 

(a) Ceramah atau pidato, merupakan sarana penting untuk 

mengalihkan informasi didalam penyuluhan. Ceramah biasanya 

diikuti  diskusi dengan mengajukan pertanyaan untuk menjelaskan 

hal-hal yang penting. Sebagai contoh, penceramah mungkin hanya 

memberikan sedikit informasi tetapi mengajukan banyak 

pertanyaan sehingga pertanyaan-pertanyaan ini kemudian menjadi 

topik tersendiri. 

(b) Demonstrasi, yaitu suatu teknik yang dipertunjukkan kepada 

mereka (petani) bagaimana mempraktekkan suatu inovasi. 

(c) Diskusi kelompok, merupakan metode penyuluhan yang sangat 

penting, karena memberikan kesempatan untuk mempengaruhi 

perilaku pesertanya. Peran agen penyuluhan berbeda, tidak seperti 

pada pidato atau ceramah yang menempatkan agen penyuluhan 

sebagai sumber informasi sehingga statusnya lebih tinggi daripada 

hadirin. Pada kelompok diskusi agen penyuluhan merupakan 

bagian dari anggota kelompok yang turut memecahkan masalah. 

3) Metoda penyuluhan individu atau perorangan  

Metoda ini dilakukan atas dasar hubungan langsung antara penyuluh dengan 

sasaran. Hubungan perorangan ini dapat dilakukan dengan media surat 

menyurat, kunjungan rumah, pemberian penghargaan dan pengakuan secara 

perorangan. 

 

2.1.1.1.2. Perlengkapan Penyuluhan Pertanian 

Didalam penyuluhan, perlengkapan penyuluhan sangat penting untuk: 

membantu kelancaran pelaksanaan penyuluhan maupun untuk memperjelas materi 

yang disampaikan agar mudah diingat dipahami oleh masyarakat penerima 

manfaatnya. 
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1. Alat Bantu Penyuluhan  

Alat bantu penyuluhan adalah alat-alat atau perlengkapan penyuluhan 

yang diperlukan oleh seorang penyuluh guna memperlancar proses mengajarnya 

selama kegiatan penyuluhan itu dilaksanakan. Alat ini diperlukan, untuk 

mempermudah penyuluh selama melaksanakan kegiatan penyuluhan, baik dalam 

menentukan/memilih materi penyuluhan atau menerangkan inovasi yang 

disuluhkan. 

Ragam alat bantu penyuluhan yang diperlukam setiap penyuluh : 

1) Kurikulum 

 Memuat pernyataan tertulis tentang perencanaan pendidikan yang meliputi 

tujuan yang ingin dicapai, kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh 

pendidik, daftar mata pelajaran yang akan disampaikan, dan rencana evaluasi 

yang akan dilaksanakan. 

2) Lembar-lembar persiapan penyuluhan 

 Berupa lembar persiapan menyuluh (LPM), lembar persiapan latihan (LPL) 

dan lembar persiapan kerja (LPK). 

3) Papan penulis atau papan penempel 

 Papan penempel yang biasa digunakan di lapangan adalah papan yang 

dilapisi dengan kain panel. Sedang di dalam ruang, digunakan papan 

bermagnit. 

4) Alat tulis 

 Disarankan penyuluh membawa alat tulis yang beragam warna baik itu 

kapur berwarna, pensil berwarna, bolpen dsb. 

5) Sarana ruangan 

 Beragam alat bantu dalam ruangan : pengeras suara, penata cahaya (lampu), 

dan penata udara (kipas angin atau AC). 

6) Projector 

 Alat bantu penyuluhan yang berupa beragam projektor : 

 Overhead projektor, untuk memproyeksikan tulisan dan atau gambar 

yang ditulis pada bahan tembus cahaya (plastik, transparancy sheet) 



16 

 

 

 Solid projektor, semacam  Overhead projektor tetapi untuk 

memproyeksikan benda-benda tembus cahaya. 

 Movie projektor, untuk memproyeksikan film dan film strip. 

 Slide projektor, untuk memproyeksikan gambar/tulisan yang direkam 

dan slide film. 

2. Alat Peraga Penyuluh 

Mardikanto (2009) mengemukakan bahwa alat-alat peraga adalah sesuatu 

(alat, benda) yang dapat dilihat untuk menjelaskan apa yang dimaksud. Tetapi 

didalam praktek, alat peraga tidak selalu hanya merupakan sesuatu (benda, alat) 

yang dapat ”dilihat” atau diamati dengan mata, melainkan seringkali juga alat atau 

benda yang dapat dilihat dan didengar. 

Di dalam penyuluhan dikenal beragam alat peraga di antaranya adalah : 

1) Benda 

Alat peraga semacam ini terutama dimaksudkan untuk mempengaruhi 

pengetahuan dan ketrampilan sasaran dalam tahapan minat, menilai dan 

mencoba. Ada beberapa macam alat peraga berupa benda ini : 

 Sample atau contoh, yaitu benda atau barang asli yang dapat 

dibawa penyuluh untuk dijelaskan kepada sasaran penyuluhannya. 

Misalnya, contoh benih, contoh pupuk dll. 

 Model atau tiruan, biasanya digunakan jika benda asli sulit didapat, 

volumenya bisa terlalu besar untuk dibawa ke lokasi penyuluhan 

atau terlalu kecil untuk mudah diamati oleh sasarannya tanpa 

peralatan khusus. Misal : contoh traktor, contoh bibit penghijauan, 

lebah, ulat dll. 

 Specimen atau benda asli yang telah diawetkan karena benda asli 

sulit didapat. Dari ketigaanya, benda aslilah yang paling baik. 

2) Barang cetakan 

Pamlet atau selebaran, yaitu barang cetakan berupa selembar kertas 

bergambar atau bertulisan dan dibagi-bagikan secara langsung oleh 
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penyuluh kepada sasaran, ke jalan raya atau disebarkan dari udara melalui 

pesawat terbang atau helikopter. Alat peraga ini dimaksudkan untuk 

menumbuhkan kesadaran sasarannya. 

 

2.1.1.1.3. Media Penyuluhan Pertanian 

Media penyuluhan pertanian dapat digambarkan sebagai perantara yang 

menghubungkan penyuluh dengan petani sebagai sasaran. Sebagai alat untuk 

melaksanakan komunikasi. 

Media penyuluhan pertanian sebagai alat komunikasi berfungsi untuk 

memindahkan fakta, gagasan, pendapat dan perasaan dari penyuluh kepada petani 

(Wahyuningtyas, 1997). Dengan melalui media ini akan terjadi perpindahan 

sesuatu dari pikiran seseorang kepada yang lain. Dalam hal ini materi yang 

disampaikan mencakup ilmu dan teknologi pertanian. 

Bahasa merupakan media komunikasi yang utama didalam kehidupan 

antar manusia, baik dalam hubungan langsung maupun tidak langsung. Bahasa 

dapat digunakan secara lisan dan tertulis. Bahasa lisan dalam penggunaannya 

dapat secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung misalnya, digunakan 

dalam acara kunjungan rumah, dan secara tidak langsung misalnya melalui acara 

siaran radio ataupun televisi. 

Dalam menggunakan media tulisan juga dapat secara langsung dan 

tidak langsung. Secara langsung misalnya melalui tulisan diatas papan tulis pada 

saat mengadakan kursus tani, dan secara tidak langsung berupa tulisan melalui 

majalah, surat kabar, brosur dan tulisan lain untuk menyampaikan sesuatu hal 

kepada petani dengan tidak berhadapan. 

 

2.1.1.1.4. Materi Penyuluhan Pertanian 

Yang dimaksud dengan materi penyuluhan pertanian adalah segala 

sesuatu yang disampaikan  dalam proses komunikasi penyuluhan, yang 

menyangkut ilmu dan teknologi pertanian. Sebenarnya yang menjadi pokok dari 

setiap kegiatan penyuluhan pertanian adalah proses penyampaian ilmu 

pengetahuan dan teknologi pertanian. Ilmu bersifat teori, untuk memikirkan 
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tentang sesuatu. Teknologi bersifat praktis, menjalankan apa yang telah dipikirkan 

oleh suatu ilmu. Jadi materi yang disampaikan kepada para petani dapat berupa 

pengetahuan ( Samsudin, 1977). 

Dengan demikian informasi pengetahuan hanya bersifat mendorong, 

merangsang dan memperluas pandangan petani terhadap perkembangan dunia 

luar. Sedang informasi menyangkut cara- cara akan bersifat membimbing dan 

membawa petani untuk terampil mengerjakan sesuatu yang disampaikan dalam 

penyuluhan pertanian. 

 

2.1.1.1.5. Waktu dan Tempat Penyuluhan Pertanian 

Setiap kegiatan apa saja akan selalu memakan waktu dan tempat. 

Demikian halnya kegiatan penyuluhan pertanian, kapan, berapa lama dan dimana 

akan dilaksanakan. Maka perhitungan waktu dan penetapan tempat kegiatan harus 

benar- benar diperhitungkan, agar apa yang disampaikan dengan mudah diterima 

oleh sasaran. 

Mengenai waktu dan tempat ini penting untuk diperhitungkan, sebab 

petani dalam kehidupannya seolah- olah sudah mempunyai waktu dan tempat 

kegiatan yang tertentu, mulai dari pagi sampai sore hari. 

Untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian, pertama- tama 

dapat diisikan kedalam sumber- sumber kegiatan masyarakat dimana biasa petani 

mengadakan kegiatan. Mengenai waktu tergantung pada aturan petani 

mengadakan kegiatan, atau dapat diatur antara penyuluh dengan para tokoh 

masyarakat setempat. 

 

2.1.1.2.  Penyuluhan Pertanian dan Modernisasi Pertanian 

Penyuluhan pertanian sebagai jembatan informasi dan komunikasi antara 

peneliti dengan petani dipedesaan, yang pada umumnya petani berada dalam 

keadaan tradisional dan subsisten. Dengan adanya perbedaan, penyuluhan 

pertanian sebagai sistem pendidikan untuk masyarakat tani, di satu pihak harus 

dapat menerima dan menguasai ilmu dan teknologi baru, di lain pihak harus dapat 

menyampaikan ilmu dan teknologi tersebut dengan metoda yang lebih intesif 
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sehingga dapat tercapai tujuannya yaitu mendidik petani menjadi orang modern. 

Berkat adanya saling penyesuaian ini, maka usaha untuk modernisasi pertanian 

dapat berjalan. 

Oleh karena itu kegiatan penyuluhan pertanian menyampaikan hal- hal 

yang bersifat baru, diperlukan adanya sistem penyuluhan pertanian yang modern 

pula. Harus ada sistem komunikasi yang efektif, untuk menyalurkan hasil- hasil 

penelitian secara kontinyu yang terarah. Kegiatan penyuluhan pertanian harus 

didasarkan kepada penelitian yang obyektif yang dapat mempercepat tercapainya 

tujuan. Diusahakan agar kegiatan penyuluhan pertanian dapat memperpendek 

jarak antara keadaan sekarang dengan keadaan yang akan dicapai. 

Problema secara keseluruhan yang mungkin timbul dalam hal ini adalah 

yaitu pada suatu wilayah kerja penyuluh yang masih bersifat tertutup. Bagi desa 

yang masih bersifat tertutup, ditandai oleh adanya pemasukan alat- alat 

komunikasi yang berupa radio, majalah, surat kabar, dan lain- lain media 

komunikasi yang kurang sekali dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Selain 

itu dengan keadaan sarana dan prasarana transportasi yang keadaanya kurang 

memadai dan letak desa yang jauh dari pusat- pusat pelayanan, misalnya dinas- 

dinas pemerintahan, pertanian, pendidikan, dan lain sebagainya akan 

mengakibatkan para penyuluh pertanian kurang menjangkau mereka. 

 

2.1.2 Penyuluh Pertanian 

Penyuluh pertanian merupakan agen bagi perubahan perilaku petani, yaitu 

dengan mendorong masyarakat petani untuk mengubah perilakunya menjadi 

petani dengan kemampuan yang lebih baik dan mampu mengambil keputusan 

sendiri, yang selanjutnya akan memperoleh kehidupan yang lebih baik 

(Kartasapoetra, 1994). Melalui peran penyuluh, petani diharapkan menyadari akan 

kekurangannya atau kebutuhannya, melakukan peningkatan kemampuan diri, dan 

dapat berperan dimasyarakat dengan lebih baik. 

Dalam pelaksanaannya, spesialisasi penyuluh pertanian dibagi menjadi 

penyuluh pertanian lapangan, spesialisasi dan madya. Penyuluh pertanian 

lapangan merupakan penyuluh pertanian yang membawahi wilayah kerja 
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beberapa desa dan bertanggung jawab langsung melakukan kontak dengan petani. 

Oleh karena itu, sering dikaitkan bahwa kelemahan petani dikatakan sebagai 

kelemahan para penyuluh pertanian lapangan. 

 

2.1.2.1. Peran Penyuluh Pertanian 

Sesuai dengan kondisi masyarakat petani saat itu dan kondisi 

lingkungannya, pada mulanya, peran penyuluh diutamakan pada kewajiban 

menyampaikan inovasi dan mempengaruhi sasaran penyuluhan melalui metoda 

dan teknik tertentu sehingga mereka sadar dan mampu mengadopsi inovasi yang 

disampaikan (Mardikanto, 1992). Namun sesuai dengan perubahan kondisi, maka 

peran penyuluh pertanian mengalami pergeseran. Mardikanto (1992), 

menguraikan peran penyuluh sebagai berikut: menjadi penyampai inovasi, 

mempengaruhi keputusan sasaran, menjadi jembatan penghubung pemerintah dan 

lembaga penyuluhan dengan petani, serta menggerakkan masyarakat untuk mau 

berubah. 

Beberapa ahli menguraikan peran penyuluh pertanian, yaitu: sebagai 

guru, penganalisa, penasehat dan sebagai organisator (Mosher, 1968), sebagai 

pengembang kebutuhan perubahan, penggerak perubahan dan pemantap hubungan 

dengan masyarakat petani (Lippid, 1956). Kartasapoetra (1994) menjelaskan 

peran penyuluh yang sangat penting bagi terwujudnya pembangunan pertanian 

modern yaitu pembangunan pertanian berbasis rakyat. Peran penyuluh tersebut 

adalah: (1) Sebagai peneliti, mencari masukan terkait dengan ilmu dan teknologi. 

Penyuluh menyampaikan, mendorong, mengarahkan, dan membimbing petani 

mengubah kegiatan usahatani dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi. (2) 

Sebagai pendidik, yang meningkatkan pengetahuan atau memberi informasi 

kepada petani, penyuluh harus menimbulkan semangat dan kegairahan kerja para 

petani agar dapat mengelola usahataninya secara lebih efektif, efesien dan 

ekonomis. (3) Sebagai penyuluh, menimbulkan sikap keterbukaan bukan paksaan, 

penyuluh berperan serta dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup para 

petani beserta keluarganya. Dapat dilihat peran penyuluh sangat berat yang 

mengharuskan memiliki kemampuan tinggi, oleh karena itu, kualitas diri 
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penyuluh harus ditingkatkan sehingga selalu mampu berperan dalam memberikan 

penyuluhan dan mewujudkan pembangunan pertanian. 

 

2.1.3. Efektifitas  

2.1.3.1.  Konsep Efektifitas  

Sampai saat ini belum ada kesepakatan umum tentang pengertian konsep 

efektifitas. Banyak ahli membuat defenisi konsep efektifitas berbeda satu sama 

lain. Perbedaan tersebut terjadi karena setiap defenisi tidak diletakkan dalam 

konteks yang sama atau dengan kata lain tergantung pada konteks apa defenisi 

tersebut digunakan. 

Menurut Komarudin (1976, lihat Setyawati, 1997), efektifitas adalah 

tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Efektifitas adalah berhubungan dengan tujuan- tujuan. Ini 

berhubungan erat dengan tujuan yang ingin dicapai dan yang diharapkan tercapai 

selama suatu masa tertentu. Efektifitas adalah cara yang ditempuh oleh organisasi 

(kelompok) dapat mencapai suatu atau lebih tujuan atau sasaran tertentu.  

Sedangkan menurut Soekanto (1983, lihat Setyawati, 1997), efektifitas 

adalah taraf sampai sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuannya. Jadi 

efektifitas pada dasarnya selalu dikaitkan dan berorientasi pada tujuan. Bila tujuan 

yang telah ditargetkan sudah tercapai, maka dapat dikatakan suatu organisasi 

(kelompok) tersebut efektif, tanpa mempersoalkan beberapa input yang dipakai. 

Tanpa tujuan yang jelas dan baik, tidak mungkin dapat diukur efektifitas dari 

organisasi (kelompok) tersebut. 

 

2.1.3.2.  Efektifitas Penyuluhan 

    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 yaitu meningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap petani sehingga 

mereka akan mampu untuk mandiri, karena tanpa adanya penambahan 
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pengetahuan dan ketrampilan serta perbaikan sikap mereka, akan sulit 

memperbaiki kehidupan mereka yang masih tradisional. 

Selain itu juga tujuan penyuluhan yaitu memajukan usahatani dari 

menaikkan jumlah, mutu, macam, dan nilai produksinya sehingga tercapai 

kenaikan pendapatan yang lebih bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarganya dan 

kesejahteraan masyarakat pada umumnya. 

 

2.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Efektifitas Penyuluhan 

Pertanian  

2.2.1.   Pengaruh Umur Dengan Persepsi Efektifitas Penyuluhan Pertanian 

  Menurut Pohan (1971, lihat Kusomowardani,1996), umur biasanya 

dihubungkan dengan daya terima seseorang terhadap hal yang baru. Bagi yang 

berumur tua ada kecenderungan sulit menerima sesuatu yang bersifat baru, karena 

selalu bertahan dengan nilai-nilai lama. Hadirnya sesuatu yang baru relatif akan 

lebih sulit diterima oleh golongan tua dibandingkan dengan golongan muda. 

Sebaliknya bagi golongan yang berumur muda merasa memiliki pengalaman yang 

lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang lebih tua. Dengan demikian, 

perbedaan umur seseorang dalam tingkat tertentu akan mempengaruhi seseorang 

dalam berpikir dan bertindak. Keadaan ini akan mempengaruhi tingkat efektifitas 

terhadap suatu kegiatan yang akan diikutinya. 

  Pada usia produktif 15 – 40 tahun mempunyai kemampuan pemahaman 

yang tinggi dalam penyuluhan atau dalam belajar. 

  Atas dasar tersebut diduga bahwa umur dari seseorang juga berpengaruh 

dengan persepsi efektifitas kegiatan penyuluhan pertanian. 

 

2.2.2.   Pengaruh Pendidikan Formal Dengan Persepsi Efektifitas Penyuluhan 

Pertanian 

Menurut Wiriaatmaja (1978) pendidikan ialah usaha mengadakan 

perubahan perilaku berdasarkan ilmu-ilmu dan pengalaman yang sudah diakui dan 

direstui oleh masyarakat. Pendidikan merupakan pengembangan pengetahuan, 
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ketrampilan maupun sikap yang dilahirkan secara terencana sehingga diperoleh 

perubahan dalam meningkatkan taraf hidup. 

  Pendidikan seseorang umumnya mempengaruhi cara berpikir seseorang. 

Semakin tinggi pendidikan seseorang semakin dinamis sikapnya dan semakin 

responsif terhadap hal-hal baru. 

 Walgito (1981, lihat Kusomowardani, 1996) berpendapat bahwa pendidikan 

formal akan mempengaruhi tingkat intelegensi seseorang. Tingkat intelegensi ini 

berpengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam memecahkan masalahnya. 

Dalam pendidikan formal seseorang dibekali dengan berbagai pengetahuan dan 

landasan bepikir, sehingga timbul suatu tuntutan bahwa seseorang yang cukup 

lama mengenyam pendidikan formal diharapkan dapat lebih respontif dalam 

menyesuaikan diri dengan keadaan sekitarnya. Dengan pendidikan formal pula 

akan melahirkan pembaharuan sikap dan pemikiran-pemikiran kreatif bagi 

kemajuan dan peradaban. 

 Petani yang berpendidikan relatif lebih tinggi lebih aktif dalam mengikuti 

setiap kegiatan penyuluhan dan memberikan sumbangan pemilihan pemecahan 

masalah secara bersama-sama. 

 Dari teori yang telah dikemukakan diatas, dapat diartikan bahwa tingkat 

pendidikan formal seseorang ada pengaruhnya dengan efektifitas kegiatan 

penyuluhan. Karena semakin tinggi pendidikan formal berarti semakin tinggi pula 

kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam setiap menganalisa perubahan yang 

ada dan mencari keuntungan-keuntungan pada kegiatan penyuluhan sehingga 

petani dapat meningkatkan pendapatan usahataninya. 

 

2.2.3.   Pengaruh Motivasi Dengan Persepsi Efektifitas Penyuluhan Pertanian 

Ada banyak defenisi tentang motivasi dari para ahli, akan tetapi pada 

prinsipnya mereka semua sepakat bahwa motivasi mempengaruhi perilaku 

seseorang, Morse dan Wingo (1962, lihat Setyawati, 1997) misalnya 

mengemukkan bahwa motivasi merupakan kekuatan internal yang secara 

langsung mempengaruhi perilaku individu terhadap pencapain tujuan. Sedangkan 

Keller (1984, lihat Setyawati, 1997) menyatakan bahwa motivasi itu tidak dapat 



24 

 

 

dilihat tetapi hanya dapat diamati dari perilaku yang dihasilkannya yaitu dari cara 

atau pada pemenuhan kebutuhan atau pencapaian tujuan yang dikehendaki. 

Pemenuhan kebutuhan mengambarkan bahwa seseorang melakukan 

sesuatu perbuatan. Jika ternyata membutuhkannya, kebutuhan ini menimbulkan 

keinginan untuk memenuhinya yang pada gilirannya diperlukan adanya suatu arah 

yang harus ditempuh untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Misalnya seorang 

petani berusaha untuk meningkatkan pendapatannya. 

Keinginan adalah merupakan dorongan dari dalam diri petani itu sendiri dalam 

mencapai tujuan. Keinginan (motivasi intrinsik) dinyatakan dalam usaha/ 

perbuatan. Keberhasilan dari keinginan yaitu meningkatkan pendapatan sehingga 

tercukupinya kebutuhan tergantung pada usaha yang dilakukannya. 

 Oleh karena itu dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan harus didasari 

oleh suatu motivasi. Sebab makin kuat motivasinya maka makin besar 

keinginannya untuk meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya akan 

memberikan hasil yang positif. Hal ini oerlu ditambah dengan aktivitas petani 

untuk menambah ketrampilan dan pengetahuan diluar program yang ada untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan usaha tersebut, petani akan termotivasi 

untuk mengikuti kegiatan penyuluhan yang diberikan oleh penyuluh, karena ingin 

kebutuhannya terpenuhi. 

 Dengan demikian motivasi menjadi sangat penting karena merupakan hal 

yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku manusia supaya mau 

bekerja giat dan antusias mencapai hasil dan tujuan tertentu. Semakin tinggi 

motivasi yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan, semakin tinggi persepsi 

efektifitas penyuluhan. 

 

2.2.4  Pengaruh Materi Penyuluhan Dengan Persepsi Efektifitas 

Penyuluhan Pertanian 

Dalam proses komunikasi antara penyuluh dengan sasaran (para petani), 

penyuluh pertanian akan menyampaikan segala sesuatu yang menyangkut ilmu 

dan teknologi pertanian, kesemuanya itu disebut materi penyuluhan.  
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Menurut Kartasapoetra (1987) materi penyuluhan pertanian harus sesuai 

dengan kebutuhan sasaran (petani) dengan demikian petani akan tertarik perhatian 

dan terangsang untuk mempraktekkannya. Materi yang menarik perhatian para 

petani tentunya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha perbaikan 

produksi, perbaikan pendapatan dan perbaikan tingkat kehidupannya.  

Problema yang dihadapinya ingin dipecahkannya dengan kemampuan 

sendiri, akan tetapi karena sadar akan keterbatasan ilmu/teknologi (ketrampilan) 

maka materi penyuluhan yang sesuai telah menjadi kebutuhannya. Situasi, kondisi 

ataupun posisi yang demikian akan sangat menguntungkan penyuluh karena 

penyuluhannya akan mendapat penghayatan petani yang bersangkutan 

sepenuhnya, sehingga penyuluhan berhasil mencapai tujuannya. Penyuluhan yang 

berhasil tidak berarti penyuluh harus menghentikan kegiatan penyuluhannya, 

melainkan terus menggiatkannya karena perkembangan dunia pertanian 

berlangsung terus dari tahun ke tahun. 

Berangkat dari hal-hal diatas maka dapat diduga bahwa semakin sesuai 

materi penyuluhan dengan kebutuhan petani yang sangat diperlukannya dalam 

berusahatani maka akan semakin tinggi persepsi efektifitas penyuluhan, karena 

penyuluhan tersebut telah berhasil mencapai tujuannya. 

 

2.2.5 Pengaruh Prinsip Metoda Penyuluhan Dengan Persepsi Efektifitas 

Penyuluhan Pertanian 

Untuk memulai suatu perubahan terhadap kondisi yang dialami oleh petani 

pada saat ini diperlukan adanya suatu prinsip metoda pengajaran yang bersifat 

khusus guna membangkitkan motivasi dan kemauan petani untuk meningkatkan 

kondisi sosialnya serta meningkatkan kepercayaan terhadap diri sendiri bahwa 

mereka mampu untuk melakukan langkah- langkah perbaikan dalam berusaha tani 

untuk meningkatkan kesejahteraan seperti yang diharapkan. 

Salah satu tugas yang menjadi tanggung jawab setiap penyuluh adalah: 

mengkomunikasikan inovasi, dalam rangka mengubah perilaku masyarakat 

penerima manfaat agar tahu, mau, dan mampu menerapkan inovasi demi 

tercapainya perbaikan mutu hidupnya. Dalam hal ini, perlu diingat bahwa 
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penerima manfaat penyuluhan sangatlah beragam. Baik beragam mengenai 

karakteristik individunya, beragam lingkungan fisik dan sosialnya, beragam pula 

kebutuhan-kebutuhannya, motivasi, serta tujuan yang diinginkannya.  

 Dengan demikian tidak adanya satupun metoda yang selalu efektif untuk 

diterapkan dalam setiap kegiatan penyuluhan. Oleh karena itu, didalam setiap 

pelaksanaan penyuluhan, setiap penyuluh harus memahami dan mampu memilih 

metoda penyuluhan yang paling baik dan tepat sebagai suatu ”cara yang terpilih” 

untuk tercapainya tujuan penyuluhan yang dilaksanakan (Mardikanto, 2009).  

 Prinsip-prinsip metode penyuluhan yaitu : 1) Upaya Pengembangan 

berpikir kreatif ; 2) Tempat yg paling baik adalah di tempat kegiatan sasaran ; 3) 

Setiap individu terkait dengan lingkungan sosialnya ; 4) Ciptakan hubungan yang 

akrab dengan sasaran ; 5) Memberikan sesuatu untuk terjadinya perubahan. 

Dengan prinsip-prinsip tersebut penyuluh dapat menjadikan landasan untuk 

memilih metode yang tepat. 

 Hal tersebut berarti semakin tepat dan baik pemilihan prinsip metoda 

penyuluhan yang dilakukan penyuluh maka semakin tinggi persepsi efektifitas 

penyuluhan. 

 

2.2.6 Pengaruh Perlengkapan Penyuluhan Dengan Persepsi Efektifitas 

Penyuluhan Pertanian 

   Dalam setiap melaksanakan kegiatan penyuluhan, seorang penyuluh tidak 

hanya cukup menetapkan topik materi penyuluhan dan merancang metoda yang 

akan diterapkan. Tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah persiapan tentang 

perlengkapan penyuluhan. Didalam penyuluhan, perlengkapan penyuluhan sangat 

penting untuk: membantu kelancaran pelaksanaan penyuluhan maupun untuk 

memperjelas materi yang disampaikan agar mudah diingat dan dipahami oleh 

masyarakat penerima manfaat. Perlengkapan penyuluhan terdiri atas 2 yaitu: alat 

bantu penyuluhan dan alat peraga penyuluh (Mardikanto, 2009). 

 Perlengkapan penyuluhan sangat diperlukan penyuluh guna memperlancar 

proses mengajarnya selama kegiatan penyuluhan itu dilaksanakan. Sehingga 

apabila dalam penyampaian penyuluhan, petani dapat menerima dan mengerti. 
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Dengan demikian akan tercapainya tujuan penyuluhan yang dilaksanakan. Hal ini 

berarti, semakin banyak perlengkapan yang sesuai dengan penyuluhan maka akan 

semakin tinggi persepsi efektifitas penyuluhan. 

 

2.4    Hipotesis 

 Berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka, maka 

hipotesa yang diajukan adalah :  

 Terdapat pengaruh yang positif antara umur, tingkat pendidikan formal, 

motivasi, materi penyuluhan, prinsip metoda penyuluhan dan 

perlengkapan penyuluhan dengan persepsi efektifitas penyuluhan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




