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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah salah satu negara agraris yang artinya mayoritas memiliki 

pencaharian pada sektor pertanian. Pemerataan dalam pembangunan di Jawa Timur 

khususnya daerah Kabupaten Malang diperluas melalui sektor pertanian, karena hal 

tersebut maka perlu adanya usaha mengembangkan dan memotivasi para petani 

dalam upaya meningkatkan perekonomiannya. Pemerintah bekerja sama dengan 

instansi dan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang pertanian untuk 

memudahkan dan membantu petani dalam melakukan usaha tani, memudahkan 

menyerap ilmu dan teknologi yang terus berkembang serta kesejahteraan petani 

yaitu dengan cara memberikan penyuluhan.  

Penyuluhan pertanian merupakan pendidikan non formal bagi petani beserta 

keluarganya yang meliputi kegiatan dalam ahli pengetahuan dan keterampilan dari 

penyuluh lapangan kepada petani dan keluarganya berlangsung melalui proses 

belajar mengajar. Penyuluh pertanian harus ahli pertanian yang berkompeten, 

disamping bisa berkomunikasi secara efektif dengan petani sehingga dapat 

mendorong minat belajar mereka dan harus berorientasi pada masalah yang 

dihadapi oleh petani (Mardikanto, 2009). Peranan penting harus dimiliki penyuluh 

yaitu dapat memberikan yang terbaik dalam pengelolaan usahatani petani, oleh 

karena itu penyuluh pertanian sebagai perantara antara kemajuan teknologi dan 

ilmu pertanian yang semakin berkembang dengan para petani. Penyuluh pertanian 

diharapkan dapat memberikan informasi terhadap para petani yang tergabung 
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dalam kelompok tani sebagai wadah berkumpul dan bertukar informasi, sehingga 

perkembangan dalam kelompok tani tersebut memiliki kaitan dengan peran seorang 

penyuluh pertanian. 

Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang merupakan daerah 

yang sebagian besar masyarakatnya adalah seorang petani, dan memiliki dua 

kelompok tani yang tergabung pada tahun 1990. Kelompok tani di Desa 

Petungsewu terdiri dari dua kelompok tani yaitu kelompok tani makmur I dan 

kelompok tani makmur II. Kegiatan rutin setiap satu bulan sekali ini dilakukan oleh 

penyuluh pertanian dan kelompok tani dengan tujuan untuk pengembangan 

kelompok tani di Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor : 273/Kpts/OT/160/4/2007 menyatakan bahwa tiga arah 

pengembangan kelompok tani yaitu : 1) Peningkatan kemampuan kelompok tani 

dalam melaksanakan fungsinya, 2) Peningkatan kemampuan para anggota dalam 

mengembangkan agribisnis dan 3) Menguatkan kelompok tani menjadi organisasi 

petani kuat dan mandiri. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas dan pengembangan kelompok 

tani adalah terlaksananya peran penyuluh pertanian dengan maksimal. Peraturan 

Menteri Pertanian (2006) yang mengamanatkan satu penyuluh satu desa dan hal 

tersebut tidak menutup kemungkinan penyuluh pertanian kurang maksimal dalam 

memainkan perannya. Berdasarkan uraian tersebut, peran penyuluh pertanian 

merupakan aspek yang menarik untuk diteliti, karena penyuluh merupakan petugas 

lapangan yang langsung berhubungan dengan petani, maka dirasa perlu untuk 

dilakukan suatu penelitian dengan judul “Peran Penyuluh Pertanian dalam 
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Pengembangan Kelompok Tani di Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten 

Malang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok 

permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :  

1. Bagaimana peran penyuluh pertanian dan pengembangan kelompok tani di Desa 

Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang? 

2. Apakah terdapat hubungan antara peran penyuluh pertanian (sebagai edukator, 

diseminasi informasi/inovasi, fasilitator dan konsultan, dan sebagai supervisi) 

dengan pengembangan kelompok tani di Desa Petungsewu Kecamatan Dau 

Kabupaten Malang? 

3. Bagaimana kendala penyuluh pertanian dalam pengembangan kelompok tani di 

Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mendeskripsikan peran penyuluh pertanian dan pengembangan kelompok tani 

di Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang 

2. Mengetahui hubungan antara peran penyuluh pertanian (sebagai edukator, 

diseminasi informasi/inovasi, fasilitator dan konsultan, dan sebagai supervisi) 

dengan pengembangan kelompok tani di Desa Petungsewu Kecamatan Dau 

Kabupaten Malang. 

3. Mendeskripsikan kendala penyuluh pertanian dalam pengembangan kelompok 

tani di Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 
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Kegunaan Penelitian ini adalah : 

1. Bagi pemerintah, yaitu sebagai masukan informasi serta pengevaluasian 

kebijakan tentang penyuluh pertanian dan pengembangan kelompok tani. 

2. Bagi petani dan penyuluh, yaitu sebagai masukan informasi sehingga dapat 

membantu menghadapi masalah dalam kegiatan usahatani dan menjalankan 

perannya sebagai penyuluh pertanian. 

3. Bagi dunia akademis, penelitian ini merupakan bagian dari proses belajar yang 

harus ditempuh sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dan berguna 

untuk penelitian berikutnya. 

1.4 Batasan Istilah 

Batasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Peran yaitu dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang, apa yang 

dimainkan oleh seseorang sesuai dengan alur ceritanya. 

2. Penyuluhan dalam arti umum merupakan suatu ilmu sosial yang mempelajari 

sistem dan proses perubahan pada individu dan masyarakat agar dengan 

terwujudnya perubahan tersebut dapat tercapai apa yang diharapkan sesuai 

dengan pola atau rencananya.  

3. Peran penyuluh adalah edukasi, diseminasi informasi atau inovasi, fasilitasi, 

konsultasi,supervisi, pemantauan dan evaluasi. 

4. Pengembangan kelompok merupakan serangkaian proses kegiatan 

memampukan kumpulan anggota masyarakat yang mempunyai tujuan bersama. 
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1.5 Pengukuran Variabel 

Pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Skala likert digunakan untuk mengukur indikator dari penilaian petani terhadap

beberapa variabel peran penyuluh pertanian yang telah ditetapkan, yaitu

penyuluh sebagai edukator, diseminasi informasi/inovasi, fasilitator dan

konsultasi, dan sebagai supervisi yang kategorinya adalah 1) tidak berperan, 2)

berperan dan 3) sangat berperan.

2. Uji Chi Square berguna untuk menguji hubungan antara peran penyuluh

pertanian (sebagai edukator, diseminasi informasi/inovasi, fasilitator dan

konsultan, dan sebagai supervisi) dengan pengembangan kelompok tani di Desa

Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang yang diukur berdasarkan

probabilitas atau chi square dan chi tabel.


