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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pertanian merupakan sektor yang berperan penting dalam kehidupan 

masyarakat. Masyarakat Indonesia sendiri sebagian besar bermata pencaharian 

sebagai petani. Hal tersebut tentunya  menjadikan pertanian berperan penting 

terhadap peningkatan pendapatan nasional. Namun, disisi lain sektor pertanian di 

Indonesia mengalami beberapa permasalahan. Khususnya dalam meningkatan 

jumlah produksi pangan. Hal tersebut dikarenakan lahan pertanian semakin 

terbatas seiring bertambahnya penduduk. Kebutuhan akan lahan semakin 

meningkat untuk tempat tinggal dan kebutuhan lainnya.  

  Salah satu masalah yang menjadikan melemahnya pendapatan nasional 

pada aspek pertanian di Indonesia adalah kualitas sumber daya manusia yang 

masih rendah. Permasalahan sumber daya manusia yang dihadapi antara lain sikap 

petani dan pola pikir yang masih berorientasi pada produksi, kurangnya 

kemandirian petani dan terbatasnya kapasitas kelembagaan petani dalam 

pemasaran hasil komoditas pertanian. Tidak hanya itu, sarana produksi, modal 

dan informasi pasar juga menjadi permasalahan yang dihadapi dalam 

mengembangkan kualitias sumber daya manusia di sektor pertanian. Penyuluhan 

merupakan salah satu sarana untuk membantu petani dalam memperbaiki 

permasalahan dalam usaha taninya.  

  Penyuluhan pertanian mempunyai kedudukan yang strategis dalam 

pengembangan pertanian, karena mempunyai mandat untuk menyelenggarakan 
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pendidikan luar sekolah (non formal) bagi petani beserta keluarganya serta 

anggota masyarakat lainnya di pedesaan. Penyuluhan diharapkan mampu 

membawa  semua masyarakat tani kepada cita-cita yang telah digariskan, 

sedangkan yang disuluh  adalah kelompok yang diharapkan mampu mengikuti 

kegiatan penyuluhan pertanian, agar nantinya dapat berguna dalam peningkatan 

usahatani (Pakpahan, 2017). 

 Melalui penyuluhan pertanian masyarakat atau petani nantinya akan 

melakukan kegiatan pembelajaran. Kegiatan penyuluhan tersebut akan membekali 

masyarakat dengan ilmu, pengetahuan, keterampilan, pengenalan teknologi dan 

inovasi baru di bidang pertanian. Fungsi dari penyuluhan pertanian sendiri untuk 

memfasilitasi dan memotivasi masyarakat atau petani dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran agar mereka dapat mandiri dalam mengelolah usahataninya seperti 

mampu mengakses informasi pasar, modal dan teknologi. 

Desa Selorejo merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten 

Malang yang memiliki agrowisata pertanian jeruk. Desa Selorejo memiliki suhu 

udara yang rendah dan kelembaban yang tinggi. Kondisi iklim yang dimiliki Desa 

Selorejo sangat mendukung untuk pengembangan pertanian. Komoditas pertanian 

yang unggul di Desa Selorejo adalah jeruk. Berikut adalah data mengenai 

produksi jeruk terbesar di Kabupaten Malang berdasaran masing-masing 

kecamatan.
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Tabel 1.1  1Produksi Jeruk Terbesar  Di Kabupaten Malang 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Kecamatan Dau merupakan 

daerah penghasil jeruk terbesar di Kabupaten Malang. Jumlah produksi jeruk pada 

tahun 2016 mencapai 788.025 ton. Hal ini disebabkan di Kabupaten Malang 

merupakan daerah yang sangat berpotensi dalam budidaya jeruk. Jeruk yang 

dibudidayakan di Desa Selorejo antara lain jeruk keprok 55, jeruk pacitan, jeruk 

baby java. 

Kegiatan usaha tani membutuhkan beberapa usaha dari petani untuk 

menghasilkan produksi yang optimal dan berkualitas. Usaha yang perlu dilakukan 

oleh petani dalam berusaha tani yaitu biasa disebut dengan lima panca usaha tani. 

Lima panca usaha tani terdiri dari penggunaan bibit unggul, pengolahan tanah 

yang baik, pemupukan yang tepat, pengendalian hama atau penyakit, pengairan 

atau irigasi. 

Petani di Desa Selorejo memiliki kebiasaan menggunakan pestisida yang 

cukup tinggi dan kondisi tanah yang tidak sesuai pH normal. Melihat hal tersebut 

pemerintah Kabupaten Malang berusaha untuk membantu menyelesaikan 

permasalahan pertanian di Desa Selorejo melalui peran penyuluh. Materi yang 

disampaikan oleh penyuluh berkaitan dengan perbaikan budidaya jeruk melalui 

Kecamatan Produksi (ton) 

Dau 

Poncokusumo 

Karangploso 

Dampit 

Tumpang 

788.025 

75.181 

59.000 

19.215 

8.085 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah 2016  
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panca usaha tani dengan tujuan budidaya jeruk yang sehat serta ramah 

lingkungan. 

Berdasarkan uraian di atas maka judul penelitian yang sesuai dengan latar 

belakang penelitian yaitu “Peran Penyuluhan terhadap Pemberdayaan pada   

Kelompok Tani di Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang”. Melihat 

permasalahan tersebut maka peneliti ingin mengetahui peran penyuluhan dan 

tingkat keberdayaan petani di Desa Selorejo. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang sesuai dengan 

penelitian yang berjudul “Peranan penyuluhan dalam pemberdayaan kelompok 

tani di Desa Selorejo” yaitu : 

1. Bagaimana peran penyuluhan dalam kegiatan usahatani jeruk di Desa 

Selorejo Kecamatan Dau? 

2. Bagaimana tingkat keberdayaan petani jeruk di Desa Selorejo Kecamatan 

Dau? 

3. Apakah ada pengaruh peran penyuluhan terhadap tingkat keberdayaan petani 

di Desa Selorejo Kecamatan Dau? 

   

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis peran penyuluhan dalam kegiatan usahatani jeruk di Desa 

Selorejo Kecamatan Dau. 
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2. Menganalisis tingkat keberdayaan petani jeruk di Desa Selorejo Kecamatan 

Dau. 

3. Menganalisis pengaruh peran penyuluhan terhadap tingkat keberdayaan 

petani di Desa Selorejo Kecamatan Dau. 

 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan diatas, maka kegunaan penelitian dari penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Bagi pemerintah diharapkan dapat memberikan informasi dan rekomendasi 

yang tepat terkait peran penyuluhan dalam pemberdayaan pada kelompok 

tani di Desa Selorejo. 

2. Bagi petani diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dalam mengatasi 

permasalahan yang ada di lahan usahataninya. 

3. Bagi masyarakat diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan 

mengenai peranan penyuluhan agar dapat menjadi dorongan bagi 

masyarakat dalam melakukan penelitian lanjutannya. 

4. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dan dapat 

berguna untuk masyarakat dalam mengembangkan penyuluhan pertanian di 

Indonesia. 

1.4 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.4.1 Batasan Istilah 

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai 

berikut : 

1. Penyuluhan pertanian adalah pendidikan nonformal untuk petani yang 

bertujuan untuk memperbaiki kehidupan petani dengan mengubah 
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perilakunya agar dapat memecahkan masalahnya sendiri dalam melaksanakan 

kegiatan usahatani. 

2. Peran penyuluhan adalah untuk menyampaikan inovasi dan mempengaruhi 

sasaran penyuluhan melalui metode dan teknik-teknik tertentu sampai mereka 

(sasaran penyuluhan) itu dengan kesadaran dan kemampuannya sendiri 

mengadopsi inovasi yang disampaikan.  

3. Pemberdayaan merupakan upaya untuk mengembangkan kemandirian dan 

kesejahteraan masyarakat dengan melalui penetapan kebijakan, program, 

kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas 

kebutuhan masyarakat desa.  

4. Tingkat keberdayaan petani adalah upaya untuk mengambil keputusan dan 

menentukan tindakan yang akan dilakukan yang terkait dengan diri petani 

yang dapat dilihat dari aspek sumber daya manusi, ekonomi produktif dan 

kelembagaan. 

5. Kelompok Tani “Subur Makmur” merupakan salah satu kelompok tani yang 

ada di Desa Selorejo yang terdiri dari 58 anggota petani. Petani yang 

tergabung dalam kelompok tani subur makmur sebagian besar 

membudidayakan jeruk keprok 55 dan jeruk pacitan. 

1.4.2 Pengukuran Variabel 

Beberapa pengukuran variabel yang digunakan pada penelitian ini sebagai 

berikut : 

 

 

 



 

 

  

 
 

7 

Variabel Indikator Keterangan 

Edukator (X1)  Relevansi materi 

program penyuluhan 

(X1.1) 

Penilaian petani terhadap 

penyuluh dalam memberikan 

informasi yang terkait mengenai 

budidaya jeruk 
Peningkatan 

keterampilan petani 

(X1.2) 

Penilaian petani terhadap 

penyuluh dalam meningkatkan 

keterampilan petani dengan 

mempraktikan secara langsung 

tata cara budidaya jeruk 

Waktu bimbingan (X1.3) Penilaian petani terhadap 

penyuluh dalam memberikan 

materi dan kunjungan setiap 

minggunya 

Agen inovasi (X2)  Penyampaian informasi 

teknologi budidaya 

usahatani jeruk (X2.1) 
 

Penilaian petani terhadap 

penyuluh dalam memberi ide 

terbaru mengenai budidaya 

jeruk dan teknologi terbaru 

Diseminasi informasi 

harga saprodi (X2.2) 

 

Penilaian petani terhadap 

penyuluh dalam memberi 

informasi mengenai harga 

sarana dan hasil produksi 

Penyebaran 

informasi/inovasi kepada 

petani lain (X2.3) 

Penilaian petani terhadap 

penyuluh dalam memberi 

informsi terbaru kepada petani 
Fasilitator (X3)  Fasilitasi keluhan petani 

(X4.1) 
 

Penilaian petani terhadap 

penyuluh dalam menjadi wadah 

bagi petani dalam memecahkan 

masalah 
Membantu akses pasar 

untuk hasil pertanian 

(X4.2) 

 

Penilaian petani terhadap 

penyuluh dalam memberi 

informasi tentang pemasaran 

hasil pertanian 

Membantu akses petani 

ke lembaga keuangan 

(X4.3) 

Penilaian petani terhadap 

penyuluh dalam membantu 

petani dalam kerjasama dengan 

lembaga keuangan 

Konsultan (X4)  Konsultasi pemecahan 

masalah (X4.1) 

 

Penilaian petani terhadap 

penyuluh dalam membantu  

memecahkan masalah yang 

dihadapi petani di lapang 

Memberikan sarana dan 

prasarana memecahkan 

masalah (X4.2) 

 

Penilaian petani terhadap 

penyuluh dalam mendengarkan 

setiap keluh kesah petani ketika 

melakukan kegiatan penyuluhan 
Pemahaman tentang Penilaian petani terhadap 



8 

teknologi baru (X4.3) penyuluh dalam memberi 

pemahaman tentang teknologi 

baru 

Tingkat 

keberdayaan 

petani (Y)  

Kelompok tani memiliki 

RDK dan RDKK (Y1.1) 

Penilaian petani terhadap 

penyuluh dalam membantu 

kelompok tani dalam menyusun 

RDK dan RDKK  

Peningkatan pendapatan 

rumah tangga petani 

(Y1.2) 

Penilaian petani terhadap 

penyuluh dalam mendorong 

petani untuk meningkatkan 

pendapatan rumah tangga 

Peningkatan kompetensi 

dan kualitas petani (Y1.3) 

Penilaian petani terhadap 

penyuluh dalam membantu 

meningkatkan kompetensi dan 

kualitas petani 
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