
BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

 

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor penting pada negara 

berkembang. Sektor pertanian berguna untuk memperbaiki mutu pangan 

penduduknya dan memenuhi kebutuhan pangan secara nasional. Dalam 

membangun bidang pertanian ada beberapa komponen yang sangat fungsional salah 

satunya adalah penyuluhan pertanian. Kegiatan penyuluhan dimaksudkan guna 

melaksanakan alih pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari penelitian 

kepada petani. Penyuluhan pertanian memiliki tujuan sebagai sarana pendidikan 

non formal bagi petani beserta keluarganya agar petani mau dan mampu untuk 

meningkatkan kesejahteraannya.  Hal ini yang menjadi tugas penyuluh sebagai agen 

penyuluhan di sektor pertanian. Kinerja penyuluh dalam menjadi jembatan 

penghubung antara lembaga penelitian dan sumber-sumber teknologi lain kepada 

petani sangat vital. Penyuluh bertugas menyampaikan hasil temuan lembaga 

penelitian kepada petani dan menyampaikan program kerja pemerintah yang bisa 

diakses oleh petani. Sebaliknya petani juga memiliki kewajiban untuk melaporkan 

hasil pelaksanaan penerapan hasil-hasil temuan lembaga penelitian yang dianjurkan 

tersebut kepada penyuluh yang membinanya sebagai jembatan penghubung, yang 

mana penyuluh menyampaikan hasil penerapan teknologi yang dilakukan oleh 

petani kepada lembaga terkait sebagai bahan referensi lebih lanjut. Penyuluh 



sebagai pembimbing petani harus mengubah cara bertani petani yang salah dan 

menambah perilaku petani yang sudah baik.  

Berdasarkan data BPS Jawa Tengah 2013, Kabupaten Pati memiliki jumlah 

Rumah Tangga Petani sebesar 96.459 yang bergerak di sektor padi sawah. Pada 

Tahun 2015 data yang diperoleh dari BPS Jawa Tengah sebesar 631.899 ton adalah 

produksi padi sawah di Kabupaten Pati dan menjadi peringkat keempat sebagai 

Kabupaten dengan produksi padi terbanyak. Pada Tahun 2014 produksi padi sawah 

di Kabupaten Pati hanya sebesar 484.466 ton terjadi kenaikan yang cukup 

siginifikan. Kecamatan Gabus merupakan salah satu andalan dalam sektor 

pertanian utamanya padi di wilayah Kabupaten Pati. Terjadinya kenaikan produksi 

padi yang cukup signifikan di Kabupaten Pati karena dipengaruhi oleh berbagai 

faktor. Salah satu faktor yang dapat dipertimbangkan adalah kinerja penyuluh 

dalam membina petani yang ada di wilayah tersebut. Kinerja penyuluh berdampak 

pada kualitas perilaku petani dalam mengusahakan usahataninya, sehingga perilaku 

petani dalam hal pengetahuan, sikap, dan keterampilan dapat meningkatkan 

produktifitas usahataninya. Oleh karena itu penelitian ini untuk mengetahui 

persepsi petani tentang kinerja penyuluh terhadap perilaku bertani petani di 

Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.   

 

1.2.  Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimana kinerja penyuluh pertanian pada kelompok tani di Kecamatan 

Gabus, Kabupaten Pati? 



2. Bagaimana perilaku petani padi sawah di kelompok tani, Kecamatan Gabus, 

Kabupaten Pati? 

3. Bagaimana pengaruh kinerja penyuluh pertanian terhadap perilaku petani 

padi sawah pada kelompok tani di Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati? 

 

1.3.  Tujuan dan Manfaat 

 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kinerja penyuluh 

dalam suatu kelompok tani terhadap perilaku petani padi sawah di Kecamatan 

Gabus Kabupaten Pati.  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk ilmu 

terkait dan informasi bagi penyuluh pertanian dalam meningkatkan mutu kinerja. 

Manfaat bagi dinas terkait yaitu untuk menambah informasi ilmu pengetahuan dan 

masukan dalam mengambil kebijakan dalam pengembangan tenaga penyuluh.  

Manfaat bagi peneliti adalah mampu mengaplikasikan secara nyata ilmu 

perkuliahan tentang penyuluhan kepada petani dan menambah pengetahuan secara 

nyata melalui pengalaman di lapangan. Manfaat bagi petani adalah sebagai bahan 

informasi bagi petani dalam meningkatkan perilaku dalam bertani.  

 

 

 

 

 


