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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penyuluhan Pertanian 

2.1.1. Pengertian penyuluhan  

 

Penyuluhan merupakan cara pendidikan non-formal bagi masyarakat, 

khususnya untuk para petani dan keluarganya di pedesaan dengan tujuan agar 

sasaran mampu, sanggup dan berswadaya memperbaiki usaha taninya, sehingga 

dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Pendapat Mardikanto penyuluhan 

merupakan sistem belajar untuk menjadi mau, tahu, dan bisa menyelesaikan 

masalah yang dihadapi (Mardikanto, 1993). Tujuan dari penyuluhan pertanian 

adalah menumbuhkan perubahan perilaku petani dan keluarganya, sehingga akan 

tumbuh minat untuk mengembangkan kemauan guna melaksanakan kegiatan 

usaha taninya agar tercapai produktivitas usaha yang tinggi. Perubahan perilaku 

yang ada diharapkan petani lebih terbuka dalam menerima petunjuk dan 

bimbingan serta lebih aktif dan dinamis dalam melaksanakan usaha taninya 

(Azwar,S. 2001). 

Penyuluhan juga dapat diartikan sebagai perubahan perilaku (sikap, 

pengetahuan dan keterampilan) petani, sehingga fungsi penyuluhan dapat tercapai, 

yaitu sebagai penyebar inovasi, penghubung antara petani, penyuluh dan lembaga 

penelitian, melaksanakan proses pendidikan khusus, yaitu pendidikan praktis 

dalam bidang pertanian dan mengubah perilaku lebih menguntungkan          
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(Levis, 1996). Penyuluhan pertanian sebenarnya merupakan perubahan perilaku 

melalui pendidikan non-formal. Penyuluhan sebagai proses pendidikan memiliki 

ciri-ciri antara lain: 1). Penyuluhan adalah sistem pendidikan non-formal (di luar 

sekolah) yang terencana, dapat dilakukan di mana saja, tidak terikat waktu, 

disesuaikan dengan kebutuhan sasaran dan pendidikan dapat berasal dari salah 

satu anggota peserta didik; 2). Penyuluhan merupakan pendidikan orang dewasa 

(Mardikanto, 1993).  

Menurut Kartasapoetra (1994), tujuan penyuluhan pertanian dibedakan 

menjadi 2 yaitu; 

1. Tujuan jangka pendek, yaitu menimbulkan dan merubah pengetahuan, 

kecakapan, sikap dan bentuk tidakan petani serta merubah sifat petani 

yang pasif dan statis menjadi aktif dan dinamis. 

2. Tujuan jangka panjang, yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat tani 

atau agar kesejahteraan hidup petani lebih terjamin. 

Menurut Mardikanto (1993), tujuan penyuluhan berdasarkan tingkatannya 

meliputi : 1). Tujuan dasar atau tujuan akhir yang seharusnya terjadi di dalam 

masyarakat, yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat; 2). Tujuan umum, seperti 

perubahan sikap, ketrampilan, dan pengetahuan demi meningkatkan produksi dan 

pendapatan petani; 3). Tujuan pedoman, yaitu arah tujuan dari kegiatan 

penyuluhan itu sendiri.  
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2.1.2. Tenaga penyuluh pertanian  

Menurut Rogers (1983), yang dikutip oleh Mardikanto (1993) istilah 

penyuluh dapat diartikan sebagai seseorang yang atas nama pemerintah atau 

lembaga penyuluhan berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan 

keputusan yang dilakukan oleh sasaran penyuluhan untuk mengadopsi inovasi 

materi penyuluhan yang disampaikan. Penyuluh atau agent of change merupakan 

seorang petugas lapangan dari suatu instansi / lembaga yang sudah diberi 

pelatihan dengan kemampuan tertentu sesuai dengan kegiatan penyuluhan yang ia 

berikan (Isbandi, 2005). 

Penyuluh pertanian berperan sebagai pembimbing petani, organisator,  

motivator dan dinamisator petani, pendamping teknis bagi petani, penghubung 

komunikasi antara petani dengan lembaga penelitian dan pemerintah dan sebagai 

agen pembaruan bagi petani dalam membantu masyarakat petani dalam usaha 

mereka meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan dan mutu hasil produksi 

usaha tani mereka (Suhardiyono, 1992). 

 

2.1.3. Fungsi penyuluhan pertanian  

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006, 

yang tertuang dalam BAB II Pasal 4, fungsi sistem penyuluhan pertanian meliputi: 

1) Memfasilitasi proses pembelajaran dari penyuluh kepada sasaran;                           

2) Mengupayakan kemudahan akses bagi penyuluh dan sasaran terhadap sumber 

informasi, teknologi dan sumber daya yang ada, agar sasaran dapat 

mengembangkan usahanya; 3). Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, 
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manajerial, organisasi dan kewirausahaan bagi para penyuluh dan sasaran dan             

4) Membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan 

tantangan yang dihadapi pelaku penyuluhan. Mardikanto (1993) menyatakan 

bahwa, secara garis besar fungsi penyuluhan pertanian merupakan suatu kegiatan 

untuk menambah kesanggupan bagi para petani dalam usaha memperoleh hasil-

hasil yang dapat memenuhi kebutuhan, menambah pengetahuan dan ketrampilan, 

memperbaiki cara hidup, perubahan perilaku dan sikap yang lebih baik demi 

meningkatkan penghasilan dan taraf  hidup mereka. 

Menurut Isbandi (2005), proses pendidikan non formal (penyuluhan) 

memiliki beberapa fungsi diantaranya : 1) Sebagai sarana atau wadah penyebaran 

inovasi baru; 2) Media penghubung antara lembaga penelitian, pemerintah dan 

penerima; 3) Menterjemahkan inovasi  atau  gagasan ide baru ke dalam bahasa 

yang mudah diserap dan dipahami; 4) Mengubah perilaku lama menjadi perilaku 

baru dan 5) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan proses pembelajaran dengan 

cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan kondisi keadaan pelaku penyuluhan. 

Van den Ban dan Hawkins (1999)  menyatakan, bahwa fungsi utama penyuluhan 

pertanian selain sebagai sarana alih teknologi baru dari peneliti ke petani, juga 

sebagai suatu proses bagi petani dalam membantu mengambil suatu keputusan 

sendiri dengan menambah pilihan dan dengan cara menolong  mengembangkan 

wawasan atau informasi mengenai konsekuensi dari masing-masing pilihan 

tersebut, informasi tidak hanya didapat dari agen penyuluhan namun juga dari 

berbagai sumber lain, termasuk pengalaman pribadi atau pengalaman mitra kerja 

petani tersebut. 
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2.1.4. Perencanaan program penyuluhan pertanian 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006, 

BAB I Pasal I programa penyuluhan pertanian adalah rencana tertulis yang 

disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman dalam pencapaian 

tujuan. Menurut Mardikanto (1993) perencanaan program penyuluhan merupakan 

suatu kerangka kerja yang dijadikan acuan oleh para penyuluh dan semua pihak 

yang terlibat untuk mengambil keputusan tentang kegiatan-kegiatan yang ingin 

dilaksanakan demi tercapainya tujuan pembangunan yang diinginkan.  

Program penyuluhan merupakan hasil dari berbagai langkah yang harus 

dipahami dan dilaksanakan secara logis, dimulai dari penetapan tujuan, kebijakan, 

prosedur kerja, pengumpulan informasi, pemilihan panitia pelaksana, diskusi dan 

konsultasi rencana kerja, penyusunan rencana kerja, revisi akhir rencana kerja, 

persetujuan dan pengesahan dari pihak-pihak yang terkait, pelaksanaan program 

rencana kerja, evaluasi pelaksanaan rencana kerja (Suhardiyono, 1992).   

 

2.1.5. Proses penyuluhan 

      Proses penyuluhan merupakan proses perubahan perilaku baik 

pengetahuan, sikap dan ketrampilan agar mereka tahu, mau dan mampu 

melakukan perubahan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan dan 

kesejahteraan keluarga (Mardikanto, 1993). Isbandi (2005). Menyatakan, bahwa  

dalam proses penyuluhan membutuhkan komunikasi yang bertujuan untuk 

menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. 
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Suhardiyono (1992) menyatakan, bahwa proses penyuluhan merupakan 

suatu proses kegiatan belajar mengajar di bidang penyuluhan yang dirancang 

untuk membantu petani dalam mengubah seseorang dalam bertingkah laku dan 

mengembangkan diri mereka agar mampu mencapai tujuan yang diinginkan. 

Menurut Setiana (2005), proses penyuluhan juga merupakan suatu proses belajar 

mengajar yang tidak terlepas dengan kondisi interaktif antara penyuluh dengan 

sasaran penyuluhannya, yang meliputi proses penyebarluasan informasi, proses 

penerangan, proses perubahan perilaku, proses pendidikan dan proses rekayasa 

sosial atau transformasi sosial. 

 

2.1.6. Materi penyuluhan 

Mardikanto (1993) menyatakan, bahwa materi penyuluhan adalah segala 

bentuk pesan yang ingin disampaikan oleh seorang penyuluh kepada masyarakat 

sasarannya dalam upaya mewujudkan proses komunikasi pembangunan. Materi 

atau  bahan penyuluhan adalah segala bentuk pesan, informasi, inovasi teknologi 

baru yang diajarkan  atau disampaikan kepada sasaran meliputi berbagai ilmu, 

teknik, dan berbagai metode pengajaran yang diharapkan akan dapat mengubah 

perilaku, meningkatkan produktivitas, efektifitas usaha dan meningkatkan 

pendapatan sasaran (Isbandi, 2005). 

Menurut Setiana (2005), materi penyuluhan adalah segala sesuatu yang 

disampaikan dalam kegiatan penyuluhan, baik yang menyangkut ilmu atau 

teknologi baru, yang sesuai dengan kebutuhan sasaran, dapat meningkatkan 

pendapatan, memperbaiki produksi dan dapat memecahkan masalah yang sedang 



 10 

dihadapi oleh sasaran penyuluhan. Materi atau pesan yang ingin disampaikan 

dalam proses penyuluhan harus bersifat informatif, inovatif, persuasif, dan 

intertainment agar mampu mendorong terjadinya perubahan-perubahan ke arah 

terjadinya pembaharuan dalam segala aspek kehidupan masyarakat sasaran dan 

mewujudkan perbaikan mutu hidup setiap individu warga masyarakat yang 

bersangkutan (Mardikanto,1993). Pengetahuan peternak dipengaruhi oleh 

pendidikan, sedangkan materi penyuluhan dapat memberikan pengetahuan kepada 

peternak apabila penyuluhan disesuaikan dengan karakteristik peternak (Levis, 

1996) 

 

2.1.7. Metode penyuluhan 

      Metode penyuluhan merupakan cara melakukan kegiatan penyuluhan 

untuk mengubah perilaku sasaran dengan langkah yang sistematis, untuk 

mendapatkan hasil yang efektif dan efisien (Isbandi, 2005). Suhardiyono (1992), 

menyatakan bahwa metode penyuluhan merupakan suatu cara pengajaran yang 

bersifat khusus (berorientasi pada kepentingan petani) guna membangkitkan 

motivasi dan kemauan petani untuk meningkatkan kondisi sosialnya serta 

meningkatkan kepercayaan diri untuk mampu melakukan langkah-langkah 

perbaikan dalam berusaha tani guna meningkatkan kesejahteraan seperti yang 

diharapkan. 

Menurut Mardikanto (1993), pemilihan metode penyuluhan sebaiknya 

diprogram menyesuaikan diri dengan kebutuhan sasaran, karakteristik sasaran, 
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sumber daya yang tersedia dan kondisi lingkungan (termasuk waktu dan tempat) 

diselenggarakannya kegiatan penyuluhan tersebut. 

 

2.1.8. Media penyuluhan 

  Media atau saluran komunikasi adalah alat pembawa pesan yang 

disampaikan dari sumber kepada penerima. Media komunikasi penyuluhan 

berdasarkan jenisnya dibagi menjadi media perorangan (PPL, petugas), media 

forum (ceramah, diskusi), media cetak (koran, poster, leaflet, folder) dan media 

dengar pandang (TV, radio, film). Media penyuluhan sangat diperlukan agar 

penyuluh memberi manfaat sehingga penetapan bentuk penyuluhan diharapkan 

berdasarkan atas pertimbangan waktu, penyampaian, isi, sasaran dan pengetahuan 

sasaran (Levis, 1996). Penyuluhan dalam prakteknya menurut Kartasapoetra 

(1994), dapat dilaksanakan dengan menggunakan media penyuluhan langsung dan 

tidak langsung. Media penyuluhan langsung, yaitu dimana penyuluh dengan 

petani dapat berhadapan untuk mengadakan acara tukar pikiran yang 

memungkinkan penyuluh dapat berkomunikasi secara langsung dan memperoleh 

respon langsung dari sasaran dalam waktu yang relatif singkat, sedangkan media 

penyuluhan tidak langsung, lewat perantara orang lain, surat kabar atau media lain 

yang tidak memungkinkan penyuluh dapat menerima respon dari sasarannya 

dalam waktu yang relatif singkat. Media tidak langsung menurut bentuknya dapat 

dibagi atas : 1). Media elektronik, yaitu TV, radio, film, slide ; 2). Media cetak, 

berupa pamflet, leaflet, folder, brosur, placard, dan poster. Penyuluhan dengan 

media cetak menurut Mardikanto (1993) adalah penyuluhan yang menggunakan 
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hasil cetakan, berupa tulisan, gambar atau campuran antara tulisan dan gambar 

sebagai saluran atau media komunikasinya. Penggunaan media cetak dalam 

penyuluhan sangat penting, karena dapat memeberikan sumbangan yang berharga 

sebagai bahan bacaan yang bermanfaat. Widjaya (1993), menyatakan, bahwa 

kelebihan media cetak adalah relatif murah dan dapat disimpan dengan mudah, 

sehingga dapat lebih efektif untuk mempengaruhi pengetahuan. Sedangkan 

kelemahan media cetak adalah kurang efektif apabila diterapkan bagi sasaran 

yang buta huruf.  

 Media penyuluhan adalah suatu alat atau wadah pengantar dari suatu pihak 

untuk disampaikan kepada pihak lain. Media penyuluhan dapat digunakan dalam 

kegiatan penyuluhan untuk mengubah perilaku tradisional menjadi perilaku yang 

modern dan inovatif. Media penyuluhan yang dapat digunakan antara lain orang 

atau institusi, media cetak, pertemuan, elektronik dan kunjungan(Isbandi, 2005). 

Alat bantu dalam kegiatan penyuluhan merupakan sesuatu yang dapat dilihat, 

didengar, dirasakan oleh panca indera manusia, dan berfungsi sebagai alat untuk 

menjelaskan uraian yang disampaikan secara lisan oleh seorang penyuluh, guna 

membantu proses belajar, agar materi atau informasi penyuluhan yang 

disampaikan lebih mudah diterima dan dipahami (Mardikanto, 1993). 

 

2.1.9. Media folder 

Folder merupakan barang-barang cetakan seperti halnya pamflet atau 

selebaran yang dibagi-bagikan kepada sasaran penyuluhan yang berupa selembar 

kertas yang dilipat menjadi tiga (6 halaman) atau lebih, folder memuat lebih 
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banyak tulisan dari pada gambar yang ditujukan kepada sasaran untuk 

mempengaruhi pengetahuan dan keterampilannya pada tahap minat, menilai dan 

mencoba (Mardikanto, 1993). Arikunto, S (2002). Menyatakan, bahwa folder 

adalah selembar kertas yang dilipat menjadi 2 atau lebih, kalimat mudah 

dimengerti, disusun secara ringkas tetapi jelas, menarik dan tidak menggunakan 

istilah ilmiah atau teknis yang sulit, disertai gambar dan foto, berwarna, isi 

langsung pada pokok materi dan sistematis.  

Menurut Widjaya (1993), folder adalah semacam pamflet yang dilipat,  

tetapi tidak dijahit atau diletakkan dengan perekat, berisi gambaran atau 

keterangan yang serba ringkas mengenai sesuatu kegiatan dari instansi (misalnya 

hal ikhwal sesuatu proyek),  folder dapat dengan mudah disebarkan dan dapat 

bertahan dalam waktu relatif lama. Soehoet (2003) menyatakan, bahwa folder 

adalah suatu jenis media hubungan masyarakat berbentuk bahan cetakan atau 

disebut juga printed material, yaitu berbagai bahan cetakan yang bersifat 

mendidik, informatif ataupun hiburan. folder sering digunakan dalam proses 

memberikan informasi dan memiliki sifat yang lebih praktis, efisien, dan dapat 

menghemat biaya dalam menginformasikan sesuatu serta mudah dibawa dan 

dapat dibaca berulang-ulang.    

Kebaikan media folder antara lain media folder mempunyai tujuan umum 

mewujudkan motif  komunikasi komunikator, yaitu keuntungan secara material 

dan ideal. Media folder dapat menarik perhatian banyak orang dalam berbagai 

macam golongan masyarakat, semua tingkatan umur, tingkatan pendidikan, semua 

jenis profesi, laki-laki dan perempuan. Cara penyajian folder lebih fleksibel, dapat 
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dilakukan penyajian dengan mengirimkan lewat pos atau membagi-bagikan pada 

khalayak (Soehoet, 2003). Ditambahkan oleh Levis (1996), bahwa kelebihan 

penggunaan folder adalah sangat murah dan praktis, terlebih bila dipergunakan 

dengan alat peraga lainnya. Media folder dapat digunakan di dalam pameran-

pameran, demonstrasi, rapat, pertemuan kelompok, kursus singkat dan lain-lain, 

 Kelemahan media folder yang merupakan salah satu media cetak yang 

paling sederhana adalah kemungkinan kertasnya sobek dan tintanya luntur karena 

terkena air. Penggunaan lambang komunikasi yang digunakan (bahasa, peraga 

tercetak atau gambar) yang kurang tepat yang tidak dapat diterima oleh 

komunikan menyebabkan pesan yang terdapat pada media tidak dapat dipahami 

oleh sasaran (Soehoet, 2003). Manfaat dari media  folder menurut ( Arikunto, 

2002). Adalah : 1). Materi penyuluhan dapat diberikan secara lebih lengkap dan 

jelas serta lebih khusus pada materi tertentu; 2). Melengkapi dan memperjelas 

materi penyuluhan yang lain.  

 Menurut Suryantini (2003), Sumber informasi interpersonal yang paling 

banyak digunakan oleh responden adalah penyuluh dan kontak tani  atau petani 

maju. Sumber informasi lainnya meliputi media cetak (surat kabar, leaflet, folder), 

media elektronik (televisi, radio), dan pertemuan secara langsung. Tingginya 

penggunaan sumber informasi interpersonal (teman sesama penyuluh), surat 

kabar, brosur, leaflet, folder, dan media cetak lainnya oleh responden disebabkan 

sumber-sumber informasi tersebut tersedia dan dapat diakses dengan mudah, dan 

informasi yang diperoleh sesuai dengan yang dibutuhkan. Levis (1996), 

menyatakan bahwa media  folder tidak efektif jika diberikan pada sasaran yang 
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malas membaca, selain itu penurunan hasil belajar seseorang juga dipengaruhi 

oleh faktor dari luar (lingkungan dan instrumental) dan faktor dari dalam (kondisi 

psikologis dan kondisi fisiologis). 

 

2.1.10. Peningkatan pengetahuan 

 

Peningkatan pengetahuan merupakan suatu proses belajar yang dirancang 

untuk membantu seseorang mengembangkan dirinya, dimana seseorang tersebut 

menerima gagasan baru atau ketrampilan yang dapat mencapai tujuan yang 

diinginkan dan memuaskan dirinya (Suhardiyono, 1992). Levis (1996) 

menyatakan bahwa tujuan penyuluhan pada akhirnya adalah berusaha agar petani 

dapat meningkat pengetahuan dan ketrampilannya, serta dapat menerima dan 

menerapkan hal-hal yang bersifat baru yang diberikan penyuluh agar mampu 

meningkatkan taraf hidup para petani. 

Memori adalah suatu sistem yang menyebabkan seseorang dapat 

menerima, menyimpan, mengolah dan mengeluarkan kembali informasi yang 

diterimanya. Hasil penangkapan oleh sasaran terhadap apa yang disampaikan dari 

penyuluhan adalah hasil penangkapan dari mendengar saja 19%, dari melihat   

saja 50%, dari melihat, mendengar dan mengerjakan sendiri 90% 

(Kartasapoetra,1994). Dahama dan Bathnagar yang disitasi oleh Mardikanto 

(1993) menyatakan, bahwa orang dewasa yang efektif dalam belajar adalah antara 

usia 20-50 tahun, setelah umur 50 tahun maka kemampuan belajar seseorang akan 

menurun. 

 



 16 

2.1.11. Evaluasi penyuluhan pertanian 

Evaluasi merupakan metode untuk mengkaji keberhasilan suatu aktivitas 

tertentu, dengan tujuan memperbaiki atau meningkatkan lagi hasil-hasil yang telah 

dicapai sebelumnya (Nasution, 1990). Menurut Van den Ban dan Hawkins (1999), 

evaluasi dalam kegiatan penyuluhan pertanian adalah suatu alat manajemen yang 

berorientasi pada tindakan dan proses. Informasi yang dikumpulkan kemudian 

dianalisis sehingga relevansi dan efek serta konsekuensinya ditentukan secara 

sistematis dan seobyektif mungkin. Evaluasi penyuluhan pertanian digunakan 

untuk memperbaiki kegiatan sekarang dan yang akan datang seperti dalam 

perencanaan program, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program untuk 

mencapai kebijaksanaan penyuluhan yang lebih efektif.  

Subejo (2002), menyatakan bahwa penyuluh pertanian harus mampu 

menempatkan petani sebagai kawan sekerja dalam meningkatkan kesejahteraan 

petani, hal ini dapat dicapai melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan, 

namun yang paling penting dari tugas seorang penyuluh pertanian adalah merubah 

sikap mental yang mendasari tingkah laku para petani menjadi lebih baik lagi agar 

dapat mewujudkan petani yang tangguh di era globalisai. 

 

 

2.2. Bahasa 

Menurut Chaer dan Agustina (1995), bahasa adalah sebuah sistem yang 

dibentuk oleh sebuah komponen yang berpola secara tetap dapat dikaidahkan dan 

tersusun menurut pola tertentu. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang 

berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara yang secara resmi 
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menjadi bahasa persatuan di seluruh nusantara sejak dilaksanakannya Konggres 

Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 dan bahasa daerah disebut juga bahasa 

ibu, karena bahasa ini mulai dipelajari pertama kali oleh seorang anak dari ibunya. 

Bahasa daerah adalah bahasa yang terdapat di daerah-daerah di Indonesia, seperti 

Jawa, Sunda,  Padang, dan sebagainya (Suyarman, 1992). 

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai kelompok 

etnis yang banyak ragam dan jumlahnya. Kelompok etnis itu mempunyai 

kebudayaan dan bahasa yang berbeda pula masing-masing. Keanekaetnisan dan 

kemultibahasaan merupakan manifestasi semboyan Bhineka Tunggal Ika dan 

menjadi kekayaan kebudayaa kita. Pemeliharaan bahasa Jawa sebagai bahasa ibu 

penutur bahasa Jawa atau sebagai bahasa daerah adalah dalam kerangka 

pemeliharaan terhadap salah satu kekayaan kebudayaan kita (Arikunto, 2002). 

Undang-Undang Dasar 1945, pasal 36, menyebutkan bahwa bahasa negara ialah 

bahasa Indonesia. Hal ini berarti bahwa bahasa Indonesia harus dipelihara dan 

setiap warga negara wajib turut membinanya. Di samping itu, pada bagian 

penjelasan Undang-Undang Dasar  1945 dinyatakan bahwa bahasa daerah yang 

masih dipelihara dengan baik oleh pemakainya akan dihormati dan dipelihara 

negara, dan bahasa Jawa memang masih dipakai oleh orang-orang Jawa sampai 

sekarang. Hal ini memperkuat alasan perlunya dipelihara bahasa Jawa sebagai 

bahasa daerah, di samping bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa 

negara, karena bahasa Jawa menjadi pendukung kebudayaan Jawa 
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2.3. Kelinci 

Kelinci termasuk dalam golongan pseudoruminansia, yaitu hewan yang 

memiliki lambung tunggal tetapi mampu melakukan ruminasi atau memamah 

biak, kelinci juga termasuk kedalam golongan hewan ternak kecil. Jenis kelinci 

yang ada pada saat ini banyak sekali jumlahnya dan masing-masing jenis 

memiliki sifat tersendiri.Ada kelinci yang diternak khusus untuk diambil daging, 

daging dan bulu, dan ada yang di pelihara hanya untuk kesenangan (fancy) atau  

hewan peliharaan (Putra, 2006). Ternak kelinci mempunyai beberapa keunggulan 

antara lain menghasilkan daging yang berkualitas tinggi dengan kadar lemak yang 

rendah,tidak membutuhkan areal yang luas dalam pemeliharaanya.Hampir semua 

produk dari ternak kelinci termasuk hasil ikutanya dapat dimanfaatkan baik secara 

langsung maupun melalui suatu proses (Putra, 2006). 

 

2.3.1. Bibit  

Bibit kelinci yang baik adalah salah satu syarat utama menuju tangga 

keberhasilan budidaya kelinci. Ciri-ciri bibit yang baik yaitu, penampilan secara 

umum nampak tegap gerakanya gesit dan lincah.,bulu halus mengkilap dan tidak 

rontok, pandangan mata nampak tajam, nafsu makan baik, bagian kaki tidak 

bengkok, tampil lurus dan kokoh menyangga badan, ekor naik mengikuti arus 

tulang punggung (Mansyur, 2009). Dijelaskan lebih lanjut oleh Sarwono (2005) 

agar usaha peternakan dapat dicapai, diperlukan bibit-bibit yang sehat, produktif, 

dan mampu menghasilkan banyak anak,baik jantan maupun betinanya. 
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Jenis kelinci yang umum diternakan adalah American Chinchilla, 

Anggora, California, New Zealand Red, White dan Black.dan jenis yang baik buat 

produksi daging adalah New Zealand dan California dan jenis Anggora buat 

hewan peliharaan. 

 

2.3.2. Pakan 

Ternak kelinci mempunyai kemampuan terbatas dalam mencerna serat 

kasar. Hijauan atau hay dari legum yang berkualitas baik saja,itu sudah cukup 

untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Hijauan sebagai makanan 

pokok kelinci lazim diberikan oleh peternak kelinci tradisional. Pakan hijauan 

diberikan antara lain rumput lapangan, limbah sayuran ( kangkung, sawi, wortel, 

lobak, kol, daun singkong), daun turi,daun lamtoro, daun kembang sepatu dan 

lain-lain.Yang dimana memiliki kandungan nutrisi dengan konsetrasi yang rendah 

(Mansyur, 2009). 

Kosentrat sebagai ransum diberikan sebagai pakan tambahan atau pakan 

penguat, kalau pakan pokoknya hijauan.Kosentrat untuk pakan kelinci dapat 

berupa pelet (pakan buatan dari pabrik), bekatul, bungkil kelapa, bungkil kacang 

tanah, ampas tahu, atau gaplek  (Sarwono, 2005). 

Kebutuhan protein pada kelinci berkisar 12-18%. Kebutuhan protein 

tertinggi terjadi pada fase menyusui (18%) dan terendah saat fase dewasa 

(12%).Kebutuhan bahan kering pada kelinci di bedakan sesuai pada periode 

pemeliharaan.Kelinci muda dengan bobot 1,8 kg -3,2 kg membutuhkan bahan 

kering 112-173 g/ekor/hari.Kelinci dewasa dengan bobot 2,3 - 6,8 kg 
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membutuhkan bahan kering 92 -204 g/ekor/hari . Sementara induk yang sedang 

bunting dengan bobot 2,3- 6,8 kg membutuhkan bahan kering 115-215 g/ekor/hari 

dan induk menyusui dengan 7 anak bobot 4,5 kg membutuhkan bahan kering 520 

g/ekor/hari. Pejantan aktif kawin juga membutuhkan protein yang hampir sama 

dengan kebutuhan induk yang menyusui.dan sebaliknya pejantan yang tidak 

produktif atau afkir membutuhkan nutrien kurang dari pejantan aktif.   

 

2.3.3. Perkandangan 

Ternak kelinci tidak menuntut perkandangan yang khusus untuk tempat 

hidupnya, sebagai mana ternak-ternak yang lain. Ternak kelinci dapat 

dikandangkan diluar dengan sistem perkandangan yang sangat sederhana 

(Fadilah, 2004). 

Kandang hendaknya terbuat dari bahan atau material yang relatif aman 

dari hama atau predator. Bahan kandang biasanya terbuat dari aluminium, kayu, 

bambu (Putra, 2006). Kandang kelinci yang digunakan untuk memelihara kelinci 

harus bersih, tidak lembab, cukup penyinaran, serta aman dari predator. Suhu 

perkandangan yang ideal yaitu 21º C.  

 

2.3.4. Pengendalian penyakit kudis (Scabies) 

 Kudis atau Scabies adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh tungau 

(mite) Sarcoptes scabiei yang dicirikan dengan adanya keropeng, kebotakan, dan 

kegatalan pada kulit. Sarcoptes scabiei adalah tungau dengan ciri-ciri berbentuk 

hampir bulat dengan 8 kaki pendek, pipih, berukuran (300–600 μ) x (250-400 μ) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kulit
http://id.wikipedia.org/wiki/Tungau
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Keropeng&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kulit
http://id.wikipedia.org/wiki/Tungau
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bula&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kaki
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pada betina, dan (200- 240 μ) x (150-200 μ) pada pejantan, biasanya hidup di 

lapisan epidermis. Permukaan dorsal dari tungau ini ditutupi oleh lipatan dan 

lekukan terutama bentuk garis melintang sehingga menghasilkan sejumlah skala 

segitiga kecil. Selain itu, pada betina terdapat bulu cambuk pada pasangan kaki 

ke-3 dan ke-4 sedangkan pada jantan, bulu cambuk hanya terdapat pada pasangan 

kaki ke-3 

Kudis pada kelinci pada infestasi Sarcoptes scabiei memperlihatkan 

gejala: kelinci menggaruk-garuk terus sehingga bulu muka, kepala, pangkal 

telinga, sekeliling mata dan kaki rontok. Pada infestasi berat, kulit di sekeliling 

telinga dan hidung dapat berubah bentuk. Tungau ini cepat menyebar ke seluruh 

koloni kelinci. Sarcoptes scabiei  dapat menginfestasi ke manusia karena bersifat 

zoonosis, jika menyerang sudut mulut kelinci maka kelinci sulit makan sehingga 

menimbulkan kematianPenyakit adalah kondisi kesehatan ternak yang tidak 

normal. Penyakit ini dapat disebabkan oleh cuaca buruk, kandang yang tidak 

nyaman, berkembangnya sifat negatif kelinci, maupun gangguan makhluk lain 

seperti bakteri, parasit, virus dan sebagainya. Beberapa ahli kesehatan kelinci 

menyatakan sekalipun kelinci  mempunyai daya kekebalan tubuh yang cukup kuat 

terhadap cuaca, tetapi penyakit seperti Scabies (Kudis) tetap merupakan bahaya 

yang dapat menngakibatkan daya tahan tubuh kelinci melemah disebabkan 

kurangnya nafsu makan juga, apabila tidak dilakukan pencegahan, maka kelinci 

akan cepat mati (Mansyur, 2009). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Betina
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Janta&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Epidermis&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Segitiga
http://id.wikipedia.org/wiki/Bulu
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Penyakit merupakan masalah utama yang akan menentukan berhasil atau 

tidaknya usaha peningkatan produksi peternakan. Usaha pengendalian adalah 

usaha pencegahan dan sekaligus pembasmian. Tujuan pengendalian adalah 

mengurangi kejadian penyakit menjadi sekecil mungkin., sehingga kerugian yang 

bersifat ekonomi dapat ditekan seminimal mungkin (Subejo, 2002).  

 

2.3.5. Pengelolaan produksi 

Kelinci adalah hewan yang mempunyai kemampuan besar dalam hal 

bereproduksi. Kemampuan setiap betina dalam melahirkan rata-rata 6-8 ekor, 

terkadang hanya 2 ekor,namun bisa pula sampai 10 ekor atau bahkan mencapai 12 

ekor. Masa pubernya dimulai dari umur 3 bulan keatas. Namun kelinci betina baru 

bisa menghasilkan sel telur yang baik pada usia 5,5 bulan keatas. Sedangkan 

pejantan biasanya sudah mampu membuahi pada usia 4,5 bulan (Mansyur, 2009). 

Dewasa kelamin pada kelinci tidak memiliki tanda-tanda birahi yang 

teratur. Masa birahi betina muda kadang-kadang cukup lama, tetapi tak mudah 

terlihat. Betina yang masih muda dapat coba dikawinkan pada umur 5,5 bulan 

(Sarwono, 2005). Induk yang akan dikawinkan, selain telah dewasa kelamin juga 

telah mencapai bobot ideal yang diperlukan. Minimal telah berbobot 2,5 kg untuk 

kelinci pedaging, sehat dan dalam kondisi sehat (Fadilah, 2004).   

 

2.3.6. Pengelolaan pasca panen 

Hasil utama kelinci adalah daging dan bulu. Kandungan protein karkas 

kelinci tinggi, kadar kolesterol yang rendah, otot dagingnya lebih halus, serta 
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secara organoleptik lebih gurih dan lebih disukai oleh konsumen. Hasil 

sampinganya berupa kotoran untuk pupuk. Pada umur 8-12 minggu, kelinci 

potong sudah siap di panen (Sarwono, 2005). Menurut Mansyur  (2009). Selain 

daging kelinci juga menghasilkan bulu, feces dan urinya dapat dimanfaatkan 

untuk pengolahan pertanian. Kelinci juga dapat dijual bibit atau anakan, kelinci 

anakan biasanya dijual pada umur 2 bulan keatas dengan harga Rp.20.000- Rp 

50.000 per ekornya untuk jenis kelinci hias dari indukan unggul bisa lebih tinggi 

lagi harga jualnya. Sedangkan kulit bulu kelinci bisa dipakai sebagai bahan 

pakaian berbulu, jaket, tas, dompet, dan boneka. Harga kulit bulu kelinci setelah 

disamak harganya bisa lumayan tinggi. Hasil sampingan dari ternak kelinci yang 

lain yaitu feses dan urine, feses kelinci da 2 jenis, padat berwarna hitam dan 

lunak. Feses padat bisa bermanfaat untuk pertanian yaitu sebagai campuran 

pupuk. Karena kandungan natriumnya yang baik. 

Pemasaran daging kelinci itu sendiri dipasarkan  ke pasar-pasar  yaitu : 

pasar Bandungan, pasar  Boyolali dan  pasar Salatiga. Dengan  kisaran umur 

kelinci 8-12 minggu, jumlah yang jenis kelamin yang dipasarkan berjenis kelamin 

jantan dan kelinci betina yang sudah tidak berproduktif. 

 

 

 

 

 

 


