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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dinamika pembangunan pertanian hingga saat ini belum  menunjukkan hasil 

yang optimal, dapat kita lihat dari rendahnya tingkat kesejahteraan petani, kemudian 

kontribusinya dalam menyumbang pendapatan nasional, padahal dari segi iklim dan 

geografis mendukung sekali untuk menjadikan sektor petanian sebagai sektor yang 

penting, bahkan dapat menjadi sektor penggerak ekonomi atau sektor primer yang 

dapat melakukan ekspansi pada sektor-sektor lain, sehingga memicu sektor lain itu 

untuk berkembang dengan pesat.  

Berbagai persoalan yang melatar belakangi keadaan pertanian kita sampai hari 

ini menimbulkan berbagai pertanyaan juga jawaban dan pandangan oleh banyak pihak, 

dalam buku Hanani, et al (2003), mengungkapkan alasan mengapa pembangunan 

pertanian Indonesia dianggap penting dari seluruh pembangunan nasional lain, yang 

pertama, karena potensi sumber dayanya yang besar dan beragam, kedua, pangsa 

terhadap pendapatan nasional cukup besar, ketiga yaitu besarnya pangsa terhadap 

ekspor nasional, keempat yakni, besarnya penduduk yang menggantungkan hidupnya 

pada sektor ini, kelima yaitu perannya dalam penyediaan pangan masyarakat dan yang 

terkahir yakni, menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. 

Sektor pertanian yang begitu penting itu tentu harus dikelola sebagaimana 

mestinya, berbagai lini yang berkaitan dengan pertanian harus menjadi perhatian 
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berbagai pihak untuk dioptimalkan segala fungsinya. Salah-satu dari lini 

tersebut adalah penyuluhan pertanian.  

Penyuluhan pertanian memiliki definisi sebagai Pendidikan nonformal yang 

ditujukan kepada petani dan keluarganya dengan tujuan jangka pendek untuk 

mengubah perilaku termasuk sikap, tindakan dan pengetahuan kearah yang lebih 

baik. Sastraatmadja (1986), Hal ini menyadarkan bahwa fungsi dari penyuluhan itu 

sendiri adalah penting bagi kemajuan pertanian masyarakat di desa-desa, oleh 

karena itu perlu banyak kajian bagaimana  efektifitas dari penyuluhan pertanian 

dalam mentransfer baik itu ide inovasi baru, informasi, maupun wawasan pertanian, 

yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian maupun kesejahteraan  

masyarakat petani secara optimal dan berkelanjutan.  

Sumber daya manusia merupakan bagian utama dalam proses pembangunan 

itu sendiri, oleh karena itu upaya dalam mengoptimalkan pengelolaan pertanian 

masyarakat adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia tani di desa-desa, 

peran penyuluh pertanian menjadi sangat penting dalam melakukan pendampingan 

efektif dan stimulus kepada masyarakat tani dalam merubah perilaku tani yang 

semula masih sempit pada wilayah teknis produksi, menjadi perilaku tani yang 

paham terhadap pengelolaan usaha, berorentasi pasar, dan berkelanjutan, maka 

sudut pandang petani dalam menilai berbagai stimulus dan apa yang di tangkap oleh 

panca indra petani dalam interaksinya dengan penyuluh pertanian menjadi 

perhatian penting untuk dikaji, sudut pandang yang dimaksudkan ini sering di 

istilahkan dengan “Persepsi”,  

Menurut Leavit dalam Farida (2012), persepsi dalam arti sempit ialah 

penglihatan, bagaimana cara orang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas ialah 
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pandangan atau pengertian, yaitu cara seseorang memandang atau mengartikan 

sesuatu.  

Berbagai persepsi yang terbentuk dari khalayak ramai petani pada ujungnya 

akan menciptakan suatu kecenderungan penilain apakah sesuatu itu dikatakan 

bercitra baik, buruk, dapat diterima dan sebagainya, namun tak sampai di situ saja, 

bahwa bermacamnya karakteristik dari petani sebagai pelaku utama usaha tani 

diduga dapat mempengaruhi persepsi yang terbentuk pada proses penyuluhan, 

Maka perlu identifikasi faktor internal maupun eksternal petani yang diduga 

berhubungan nyata dengan pembentukan persepsi petani yang terjadi terhadap 

kinerja penyuluh. 

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan merupakan garda 

terdepan penyuluhan pertanian di desa-desa dengan cakupan wilayah pada suatu 

kecamatan, keberadaannya begitu penting sebagai agent perubahan pertanian yang 

lebih baik, balai penyuluhan diharapkan efektif dalam melakukan pembinaan -

kepada petani di desa-desa. Balai Penyuluhan Pertanian yang dijadikan kajian 

peneliti yaitu di Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. 

Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang adalah salah satu kecamatan 

yang ada di jawa timur, letaknya yang berada didataran rendah, menjadikan wilayah 

ini didominasi oleh pertanian tanaman  pangan seperti padi, jagung, kacang tanah, 

tebu dan sebagainya. Keberadaan Balai Pusat Penyuluhan (BPP) di wilayah ini 

sebelumnya bertempat di kantor kecamatan, namun sejak awal tahun 2017, 

berpindah tempat dengan bangunan baru yang cukup lengkap dengan fasilitas-

fasilitas yang menunjang proses penyuluhan. Terbentuknya struktural Gapoktan di 
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sebelas desa, dan 47 poktan, mengindikasikan sudah berjalannya proses penyuluhan 

pada masyarkat tani di wilayah tersebut.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian di wilayah Kecamatan 

Jogoroto  berusaha mengkaji sejauh mana kinerja penyuluh sebagai agent 

perubahan pertanian yang lebih baik, dan dapat dirasakan nyata manfaatnya oleh 

masyarakat tani yang di binanya, berdasarkan dari persepsi petani di wilayah 

tersebut.    

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah penelitian berjudul Persepsi Petani terhadap Kinerja 

Penyuluh di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana persepsi petani terhadap kinerja penyuluh pertanian di 

Kecamatan Jogoroto ? 

2. Bagaimana karakteristik internal dan eksternal petani di Kecamatan 

Jogoroto ? 

3. Bagaimana hubungan karakteristik petani dengan persepsi petani di 

Kecamatan Jogoroto ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian yang berjudul persepsi petani terhadap kinerja penyuluh 

di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis  persepsi petani terhadap kinerja penyuluh pertanian di 

Kecamatan Jogoroto. 

2. Mengidentifikasi karakteristik internal dan eksternal petani di Kecamatan 

Jogoroto.  
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3. Menganalisis hubungan karakteristik petani dengan persepsi petani di 

Kecamatan Jogoroto. 

1.4 Manfaat dan Kegunaan  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut : 

1. Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi bahan untuk perbaikan pada 

kegiatan pertanian, bahan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan, 

dan sumbangsih pemikiran pada dunia pendidikan khususnya pada bidang 

penyuluhan pertanian atau secara umum pada bidang yang lain. 

2. Sebagai masukan pada pihak -pihak yang terlibat pada bidang pertanian, 

institusi dan Lembaga pertanian untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam 

menentukan suatu kebijakan. 

 

1.5 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.5.1 Batasan Istilah 

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai berikut 

: 

1. Penyuluhan merupakan suatu proses pembelajaran non-formal yang 

dilakukan oleh penyuluh pertanian kepada petani binaan Balai Penyuluhan 

Pertanian (BPP) Jogoroto, agar terwujud perubahan yang lebih baik seperti 

yang diharapkan. 

2. Penyuluh pertanian merupakan orang yang bertugas memberikan 

penyuluhan, sumber informasi, wawasan, dan motivator bagi petani di 

Kecamatan Jogoroto. 

3. Kinerja penyuluh pertanian merupakan pencapaian hasil kerja yang 

diharapkan dari seorang penyuluh pertanian dalam melaksanakan bidang 
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kerja penyuluh pertanian yang diukur dengan sembilan butir indikator yang 

sudah ditentukan. 

4. Persepsi adalah kesan dan tanggapan yang diperoleh dari proses

pengindraan, pengorganisasian dan interpretasi terhadap suatu obyek yang

diterima individu, dalam hal ini meliputi : menyerap, mengerti/memahami,

menilai/evaluasi.

1.5.2 Pengukuran Variabel 

Pengukuran variable yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Umur, merupakan jumlah usia sejak responden dilahirkan sampai saat

menjadi responden dalam penelitian ini (Tahun).

2. Pendidikan, merupakan jenjang Pendidikan formal yang pernah

ditempuh oleh responden (SD, SMP, SMA,Diploma,S1).

3. Tanggungan Keluarga, merupakan jumlah keluarga yang menjadi

tanggung jawab untuk dicukupi kebutuhannya oleh responden (Jiwa)

4. Pengalaman, adalah jumlah yang menunjukkan awal responden

memulai usaha tani sampai saat menjadi responden dalam penelitian ini

(Tahun).

5. Wilayah kerja, merupakan luasan tanah garapan petani yang ada di tiap

kelompok tani  (Hektar)

6. Kinerja penyuluh, merupakan Sembilan butir indikator yang digunakan

untuk mengukur keberhasilan penyuluhan.




