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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

M. Inten et al (2017) yaitu tentang peranan penyuluh pertanian dalam 

peningkatan pendapatan petani komoditas padi di Kecamatan Tanjungselor 

Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

peranan penyuluh pertanian, mengetahui tingkat pendapatan petani padi serta 

pengaruh peran penyuluh terhadap pendapatan petani. Metode dalam penelitian ini 

adalah metode survei dengan responden sebanyak 30 petani. Hasil olah data 

kuisioner dari 30 responden petani di Kecamatan Tanjung Palas Tengah 

menyatakan bahwa 50% penyuluh sangat berperan dalam peningkatan 

kesejahteraan petani. Produksi, penerimaan dan pendapatan petani selama satu kali 

musim tanam padi dengan luasan rata-rata 1,7 ha, diperoleh hasil biaya tetap Rp. 

759.102, 00 dan biaya variabel Rp. 2.278.833,00 dan biaya total produksi Rp. 

3.037.935,00 dan penerimaan Rp. 10.613.425,00 dan pendapatan Rp. 7.575.425,00 

dan hasil analisis regresi sederhana diperoleh koefisien determinasi (R2) sebesar 

69,6% dengan persamaan regresi Y=2539220,838+196470,904x1+e. 

Timbulus et al (2016) yaitu tentang persepsi petani terhadap peran penyuluh 

pertanian di Desa Rasi Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui presepsi petani terhadap peran penyuluh 

pertanian di Desa Rasi Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara. 

Analisis data menggunakan skala likert yang didasarkan pada jawaban sebanyak 36 

orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa total skor tingkat presepsi petani 
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mengenai peran penyuluh pertanian sebesar 3678 dan berada pada indeks presepsi 

81%, dengan demikian presepsi petani tergolong sangat baik.  

Erwadi (2012) yaitu tentang peran penyuluh pertanian dalam mengaktifkan 

kelompok tani di Kecamatan Lubuk Alung. Tujuan penelitian ini adalah : 1) 

Mengukur tingkat keaktifan anggota kelompok tani di Kecamatan Lubuk Along dan 

2) Mendeskripsikan peran penyuluh pertanian dalam mengaktifkan kelompok tani 

di Kecamatan Lubuk Along. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dan 

analisa data dengan deskripstif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kontribusi kehadiran penyuluh pada masing-masing kelompok tani, baik itu 

kelompok aktif maupun kelompok tani tidak aktif adalah sama, yaitu penyuluh 

hanya berperan sebagai fasilitator dan narasumber. Hal ini penyuluh berperan 

sebagai pendidik, karena hanya meningkatkan pengetahuan atau memberi informasi 

kepada petani. 

Najib & Rahwita (2010) melakukan penelitian tentang peran penyuluh 

penyuluh pertanian dalam pengembangan kelompok tani di Desa Bukit Raya 

Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Tujuan Penelitian ini adalah 

1) Untuk mengetahui peran penyuluh pertanian dalam pengembangan kelompok 

tani di Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dan 

2) Untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi oleh penyuluh pertanian di 

lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

metode pengambilan responden yaitu metode proportional stratified Random 

sampling untuk mengetahui jumlah petani yang akan menjadi responden. Analisis 

data menggunakan metode scoring (skor). Semua kriteria penilaian peran penyuluh 
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pertanian akan diberi skor yang telah di tentukan. Cara yang digunakan dalam 

menyusun data tersebut adalah menggunakan skala likert. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa peran penyuluh sebagai konsultan hendaknya lebih 

ditingkatkan agar terwujud petani yang mandiri dan tidak harus selalu tergantung 

pada penyuluh.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian di 

Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang, menggunakan teknik 

purposive sampling dengan kriteria 1) Petani yang menjadi anggota kelompok tani 

2) Petani yang telah berusahatani lebih dari lima tahun 3) Petani yang aktif dalam 

kegiatan rutin kelompok tani. Mengunakan variabel independent dengan empat 

variabel (edukator, diseminasi informasi atau inovasi, fasilitator dan konsultan serta 

supervisi) dan variabel terikat yaitu pengembangan kelompok tani.  

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Penyuluhan 

1. Definisi Penyuluhan Pertanian 

Konsep penyuluhan pertanian yang ada di Indonesia tidak terlepas dari 

konsep-konsep penyuluhan yang tersebar dalam berbagai perspektif seperti 

pendidikan penyuluhan, pendidikan non formal, penyuluhan, alih teknologi, 

penyuluhan pembangunan, maupun penyuluhan pertanian sendiri. Peraturan 

Menteri Pertanian (2007) penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi 

pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau, mampu menolong dan 

mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, 

permodalan, serta sumberdaya lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan 
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produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan serta meningkatkan 

kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. 

Leagens adalah salah seorang yang memberikan definisi penyuluhan dari 

sudut pandang pendidikan. Pendidikan oleh Leagans dipandang sebagai bentuk 

khusus dari konsep pendidikan orang dewasa maupun pendidikan terus-menerus. 

Penyuluhan pertanian dapat juga dipandang sebagai pendidikan di luar sekolah 

yang berfungsi untuk menyebarluaskan pengetahuan dan teknologi pertanian 

kepada petani atau nelayan beserta keluarganya, dengan tujuan agar mereka 

mampu, sanggup dan berswadaya untuk meningkatkan produksi dan pendapatan 

dalam usahataninya, hingga hidupnya dapat lebih sejahtera (Ibrahim, 2001). 

Ibrahim (2001) menyatakan bahwa pendidikan penyuluhan pertanian adalah 

suatu sistem yang ditujukan pada penduduk desa yang akan dibantu dan diubah ke 

tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Penyuluhan sama dengan suatu proses 

perubahan berencana bagi sasaran tertentu. Penyuluhan menjadi perangkat untuk 

melakukan perubahan sukarela. Keterkaitan sistem perubahan dengan sistem 

masyarakat sasaran menentukan efektif tidaknya proses penyuluhan yang bertugas 

merencanakan, melaksanakan, dan memandu perubahan petani ke arah yang telah 

ditetapkan. Penyuluhan dalam arti umum merupakan suatu ilmu sosial yang 

mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu dan masyarakat agar 

mempelajari sistem proses perubahan pada individu dan masyarakat agar dengan 

terwujudnya perubahan tersebut dapat tercapai apa yang diharapkan sesuai dengan 

pola atau rencananya. Peraturan Menteri Pertanian (2006) tentang sistem 

penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan menyebutkan bahwa penyuluhan 
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merupakan bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan 

kesejahteraan umum dan pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakannya. 

2. Peran Penyuluh Pertanian 

Ibrahim (2001) mengatakan bahwa peran adalah proses dinamis kedudukan 

(status). Istilah Peran sering dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. 

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Konsep tentang peran menurut 

Komarudin (1994) pada buku “Ensiklopedia Manajemen” mengungkap sebagai 

berikut : 

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen. 

2. Pola perilaku yang diharapkan dapat meyertai suatu status. 

3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata. 

4. Fungsi yang diharapkan diri seseorang atau menjadi karakteristik ada padanya. 

5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat. 

Menurut Ibrahim (2001), peranan penyuluh pertanian adalah sebagai 

pembimbing petani, organisator, dinamisator, pelatih, teknisi dan jembatan 

penghubung antara keluarga petani dan instansi penelitian di bidang pertanian. 

Para penyuluh juga berperan sebagai agen pembaruan yang membantu petani 

mengenal masalah-masalah yang mereka hadapi dan mencari jalan keluar yang 

diperlukan. Penyuluh bekerja untuk membangun harmoni masyarakat yang 

penting bagi pelaksanaan berbagai proyek pembangunan. Maka dari itu penyuluh 

adalah seorang manajer yang merencanakan dan mengorganisir pekerjaan mereka 

sendiri. Semua peranan penyuluh tersebut tidak dapat diisi oleh seseorang secara 
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bersamaan, tetapi diisi secara bertahap atau sesuai dengan situasi dan kondisi 

masyarakat tani.  

Peraturan Menteri Pertanian (2006) tentang sitem penyuluh pertanian, 

perikanan dan kehutanan (SP3K) pasal 3 tujuan penyuluhan pertanian berupa : 

1. Memperkuat pengembangan pertanian, perikanan, serta kehutanan yang maju 

dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan. 

2. Memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan 

kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan 

motivasi, mengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan 

kesadaranan pendampingan serta fasilitasi. 

3. Memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya penyuluh yang produktif, 

efektif, efisien, terdesentralisasi, partisipatif, terbuka, berswadaya, bermitra 

sejajar, kesetaraan gender, berwawasan luas ke depan, berwawasan 

lingkungan, dan bertanggung jawab yang dapat menjamin terlaksananya 

pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.  

4. Memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi pelaku utama 

dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan penyuluh serta bagi penyuluh 

dalam melaksanakan penyuluh. 

5. Mengembangkan sumber daya manusia, yang maju dan sejahtera, sebagai 

pelaku dan sasaran utama pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.  

Peraturan Menteri Pertanian (2006) tentang Sistem Penyuluh Pertanian, 

Perikanan, dan Kehutanan (SP3K) pasal 4 mengatakan bahwa fungsi penyuluh 

adalah sebagai berikut : 
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1. Memfasilitasi proses pembelajarn pelaku utama dan pelaku usaha 

2. Mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber 

informasi, teknologi, dan sumber daya lainya agar mereka dapat 

mengembangkan usahanya 

3. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan 

pelaku utama dan pelaku usaha 

4. Membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuh kembangkan 

organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, 

menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan 

5. Membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan 

tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha 

6. Menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian 

fungsi lingkungan 

7. Melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan, dan 

kehutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama secra berkelanjutan.  

Menurut Ibrahim (2009), tugas utama penyuluh pertanian yaitu mengajak, 

mendorong, mengajar dan membimbing petani agar mau dan mampu menguasai 

dan menerapkan tenologi yang dapat meningkatatkan produksi usahataninya 

sesuai dengan harapan. Penyuluhan pertanian merupakan agen perubahan yang 

langsung berhubungan dengan petani. Fungsi utamanya yaitu mengubah perilaku 

petani dengan pendidikan non formal sehingga petani mempunyai kehidupan yang 

lebih baik secara berkelanjutan. Penyuluh dapat mempengaruhi sasaran dalam 
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perannya sebagai motivator, edukator, dinamisator, organisator, komunikator, 

maupun sebagai penasehat petani (Jarmie, 2000).  

Penyuluh pertanian merupakan agen perubahan yang langsung berhubungan 

dengan petani yang memilik tugas utamanya merubah perilaku petani melalui 

pendidikan non formal sehingga petani memiliki kehidupan yang lebih baik secara 

berkelanjutan. Menurut Mardikanto (2009) mengatakan bahwa agen penyuluhan 

dapat mempengaruhi sasarannya melalui perannya sebagai edukator, diseminasi 

informasi/inovasi, fasilitator dan konsultan serta peran sebagai supervisi, peran 

tersebut antara lain : 

a. Edukasi  

Edukasi yaitu untuk memfasilitasi proses belajar yang dilakukan oleh para 

penerima manfaat penyuluhan (benefit ciaries) dan atau stakeholders 

pembangunan yang lainnya, seperti telah dikemukakan meskipun edukator 

berarti pendidikan, tetapi proses pendidikan tidak boleh menggurui apalagi 

memaksakan kehendak, melainkan harus benar-benar berlangsung sebagai 

proses belajar bersama yang partisipatif dan idiologis.  

b. Diseminasi Informasi atau Inovasi  

Diseminasi informasi atau inovasi adalah penyebarluasan informasi atau 

inovasi dari sumber informasi dan atau penggunanya. Tentang hal ini, seringkali 

kegiatan penyuluhan hanya terpaku untuk lebih mengutamakan penyebaran 

informasi/inovasi dari pihak luar, tetapi dalam proses pembangunan, informasi 

dari dalam seringkali justru lebih penting, utamanya yang terkait dengan 
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kebutuhan-kebutuhan masyarakat, pengambilan keputusan kebijakan dan atau 

pemecahan masalah yang segera memerlukan penanganan. 

c. Fasilitasi atau pendampingan  

Fasilitasi atau pendampingan yaitu lebih bersifat melayani kebutuhan-

kebutuhan yang dirasakan oleh client-nya. Fungsi fasilitasi tidak harus selalu 

dapat mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan atau memenuhi sendiri 

kebutuhan-kebutuhan klien, tetapi seringkali justru hanya sebagai penengah atau 

mediator.  

d. Konsultasi  

Konsultasi yaitu yang tidak jauh berbeda dengan fasilitasi, yaitu membantu 

memecahkan masalah atau sekedar memberikan alternatif-alternatif pemecahan 

masalah. Melaksanakan peran konsultasi, yang penting untuk memberikan 

rujukan kepada pihak lain yang lebih mampu dan atau lebih kompeten untuk 

menanganinya. Melaksanakan fungsi konsultasi penyuluh tidak boleh hanya 

“menunggu” tetapi harus aktif mendatangi kliennya.  

e. Supervisi atau Pembinaan  

Praktek supervisi seringkali disalahartikan sebagai kegiatan “pengawasan” 

atau “pemeriksaan”, tetapi sebenarnya adalah lebih banyak pada upaya untuk 

bersama-sama melakukan penilaian (self assesment), untuk kemudian 

memberikan saran alternatif perbaikan atau pemecahan masalah yang dihadapi.  

Menurut Ibrahim (2009), mengatakan bahwa penyuluh pertanian yang 

profesional adalah penyuluh yang mampu dan berhasil mengajak, mendorong 

dan mengajarkan petani untuk menerima menerapkan teknologi yang dianjurkan 
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kepadanya. Untuk itu, maka seorang penyuluh yang profesional harus memiliki 

kompetensi yang memadai dalam hal penyuluh, harus memiliki jiwa dan 

semangat kerja keras, ulet dan pantang menyerah bila menghadapi masalah atau 

hambatan, senang melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat mendidik seperti 

menyuluh, menasehati, membimbing dan membuat percontoh-contohan di 

bidang pertanian, empati dan selalu berguna untuk mengatasi masalah-masalah 

yang dihadapi oleh masyarakat.  

2.2.2 Kelompok Tani 

Peraturan Menteri Pertanian (2007) mengatakan bahwa kelompok tani adalah 

kumpulan petani atau peternak atau pekebun yag dibentuk atas dasar kesamaan 

kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan 

keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Kelompok 

tani pada dasarnya adalah organisasi non formal di pedesaan yang 

ditumbuhkembangkan “dari, oleh dan untuk petani”, yang memiliki karakteristik 

sebagai berikut : 

1. Saling mengenal, akrab dan saling percaya diantara sesama anggota 

2. Mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusaha tani 

3. Memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau pemukiman, hamparan usaha, jenis 

usaha, status ekonomi maupun sosial, bahasa, pendidikan dan ekologi 

4. Ada pembagian tugas dan tanggungjawab sesama anggota berdasarkan 

kesepakatan bersama. 

Pengembangan kelompok tani diarahkan pada peningkatan kemampuan 

kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya, peningkatan kemampuan para 
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anggota dalam mengembangkan agribisnis, penguatan kelompok tani menjadi 

organisasi petani yang kuat dan mandiri yang dicirikan antara lain : 

1. Adanya pertemuan atau rapat anggota atau rapat pengurus yang diselenggarakan 

secara berkala dan berkesinambungan 

2. Disusunnya rencana kerja kelompok secara bersama dan dilaksanakan oleh para 

pelaksanaan dilakukan evaluasi secara pertisipasi 

3. Memiliki aturan yang disepakati dan ditaati bersama 

4. Memiliki pencatatan atau pengadministrasian organisasi yang rapi 

5. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu dan hilir 

6. Memfasilitasi usaha tani secara komersial dan berorientasi pasar 

7. Sebagai sumber serta pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha para petani 

umumnya dan anggota kelompoktani khususnya 

8. Adanya jalinan kerja sama antar kelompoktani dengan pihak lain 

9. Adanya pemupukan modal usaha baik iuran dari anggota atau penyisihan hasil 

usaha atau kegiatan kelompok. 

Penumbuhan dan pengembangan kelompok tani dilakukan melalui 

pemberdayaan petani untuk merubah pola pikir petani agar mau meningkatkan 

usahataninya dan meningkatkan kemampuan kelompok tani dalam melaksanakan 

fungsinya. Pemberdayaan petani dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan 

penyuluh dengan pendekatan kelompok. Kegiatan penyuluh melalui pendekatan 

kelompok dimaksudkan untuk mendorong terbentuknya kelembagaan petani yang 

mampu membangun sinergi antar petani dan antar poktan dalam rangka mencapai 

efisiensi usaha. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kemampuan poktan 



17 
 

dilakukan pembinaan dan pendampingan oleh penyuluh pertanian, dengan 

melaksanakan penilaian klasifikasi kemampuan poktan secara berkelanjutan yang 

disesuaikan dengan kondisi perkembangannya (Peraturan Menteri Pertanian, 2013). 

Beberapa strategi pemberdayaan masyarakat tani yaitu pemberdayaan petani 

melalui kelas kemampuan kelompok, pembangunan pertanian tidak terlepas dari 

peran serta masyarakat tani yang sekaligus merupakan pelaku pembangunan 

pertanian. 

Adanya strategi pemberdayaan masyarakat tani yang paling strategis adalah 

melalui kelompok tani, dimana dalam kelompok telah tersusun berdasarkan jenjang 

kelas kemampuan kelompok yang terdiri dari kelas pemula, kelas lanjut, kelas 

madya dan kelas utama (Sukiono, 2013). Cara menentukan kemampuan kelompok 

tani yaitu kelompok tani memiliki fase pertumbuhan kemampuan yang disebut 

kelas kemampuan kelompok, peningkatan fase pertumbuhan kemampuan tersebut 

diukur dengan skor nilai yang ada pada lima jurus kemampuan kelompok tani. 

Sehingga terdapat empat kelas kemampuan kelompok dengan kriteria sebagai 

berikut: 

1. kelas pemula apabila mempunyai skor penilaian 1 sampai 250 poin 

2. kelas lanjut apabila mempunyai skor penilaian 251 sampai 500 poin 

3. kelas madya apabila mempunyai skor penilaian 501 sampai 750 poin 
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4. kelas utama apabila mempunyai skor penilaian 751 sampai 1000 poin 

Daur hidup pertumbuhan kelompok dapat dilihat dari diagram berikut ini: 

Utama nilai skor 751- 1000 

Madya nilai skor 501- 750 

Lanjut nilai 251- 500 

Pemula nilai skor 1- 250 

 

 

 

(Sumber : Sukiono, 2013) 

Bagan 1. Daur Hidup Pertumbuhan Kelompok 
 

2.3 Kerangka Berpikir 

Melalui kegiatan penyuluhan pertanian diharapkan pembinaan para petani 

memiliki kemampuan dalam memperbaiki hidupnya, sehingga akan mampu 

meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan pertanian agar tercipta pertanian 

yang maju dan efisien. Selain itu melalui kegiatan penyuluhan dapat meningkatkan 

perkembangan kelompok tani baik dari segi kualitas, adanya hubungan baik dengan 

instansi terkait, peningkatan produksi, dan akhirnya peningkatan ekonomi bagi 

petani. Lebih jelasnya digambarkan pada kerangka berpikir berikut ini : 

  

1 

250 

750 

1000 

500 
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Bagan 2. Kerangka Pemikiran Penelitian 

2.4 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pikiran di atas, maka peneliti mengemukakan hipotesis 

yaitu diduga 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. 

Penyuluh Pertanian 
Peran  

Penyuluh Pertanian (X) 

Sebagai 

Edukator (X1) 

Sebagai Diseminasi 

Informasi/Inovasi (X2)

Sebagai 

Supervisi (X4) 

Sebagai Fasilitator dan 

Kosultan (X3) 

Pengembangan Kelompok Tani (Y) 

1. Peningkatan kemampuan kelompok tani dalam melaksanakan

fungsinya

2. Peningkatan kemampuan para anggota dalam mengembangkan

agribisnis

3. Penguatan kelompok tani menjadi organisasi petani yang kuat dan

mandiri

Keberhasilan Penyuluh Pertanian dalam 

Menjalankan Perannya 


