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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tanaman Padi 

 

Tanaman padi (Oryza sativa L.) merupakan tanaman pangan penting karena 

menghasilkan beras yang menjadi sumber bahan makanan pokok, seperti di Indonesia 

padi merupakan komoditas utama dalam menyokong pangan masyarakat (Supriyanti 

et al., 2016). Padi tergolong dalam family Gramineae (rumput-rumputan) (Purwono 

dan Purnamawati, 2009). Padi adalah komodiktas utama yang berperan sebagai 

pemenuh kebutuhan pokok karbohidrat bagi penduduk. Komoditas padi memiliki 

peranan pokok sebagai pemenuhan kebutuhan pangan utama yang setiap tahunnya 

meningkat sebagai akibat pertambahan jumlah penduduk yang besar, serta 

berkembangnya industri pangan dan pakan (Yusuf, 2010). 

Tanaman padi memiliki akar serabut yang berfungsi menyerap air dan zat 

makanan dari dalam tanah. Batang tanaman padi berbentuk silindris, agak pipih atau 

bersegi dan berlubang atau masif. Batang padi berwarna hijau tua dan ketika 

memasuki fase generatif berubah menjadi kuning (Arafah, 2009).  Tanaman padi 

berdaun tunggal, berwarna hijau tua dan akan berubah kuning keemasan setelah 

memasuki masa panen. Daun meruncing pada bagian ujung, panjang daun sekitar 

100-150 cm. Bunga padi secara keseluruhan disebut malai. Bunga tanaman padi 
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tersusun dalam bulir. Memiliki satu atau lebih benang sari dan satu bakal buah, 

kepala sari berwarna putih atau kuning (Utama, 2015).  

1.2. Syarat Tumbuh Tanaman Padi 

 Tanaman padi merupakan tanaman yang istimewa karena mempunyai 

kemampuan beradaptasi hampir pada semua lingkungan, dari dataran rendah sampai 

dataran tinggi. Tanaman padi dapat tumbuh pada ketinggian antara 1-2000 meter dari 

permukaan laut (Utama, 2015). Iklim yang cocok bagi tanaman padi yaitu tumbuh 

pada cuaca yang panas dan mengandung uap air. Tanaman padi membutuhkan curah 

hujan yang ideal yaitu rata-rata 200mm/bulan dan suhu diatas 23° C (Rouw, 2008). 

 

1.3. Budidaya Tanaman Padi 

Budidaya padi sawah terdiri dari beberapa tahap yaitu pengolahan lahan, 

penyemaian, penanaman, pemeliharaan tanaman (pemupukan, penyiangan dan 

pengendalian hama serta penyakit) dan pemanenan (Arafah, 2009). Padi dapat 

dibudidayakan dengan beberapa sistem tanam, antara lain adalah sistem tanam tegel 

(tradisional), dan sistem tanam jajar legowo. Cara tanam jajar legowo merupakan cara 

tanam yang berselang-seling antar dua atau lebih baris tanaman padi dan satu baris 

kosong (Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, 2009). 

Persiapan lahan terdiri dari pembersihan, pengolahan dan pembajakan.  

Pengolahan tanah bertujuan untuk mengubah keadaan tanah dan memiliki struktur 

tanah yang dikehendaki oleh tanaman budidaya. Pembajakan tanah dilakukan dua 
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kali. Setelah pembajakan pertama sawah digenang dahulu sekitar 7-15 hari, kemudian 

dilakukan pembajakan kedua kedua diikuti penggarukan untuk meratakan 

pelumpuran (Dinas Pertanian, 2015). Pengolahan lahan dilakukan kurang lebih 1 

minggu sebelum pindah tanam, hal ini dilakukan untuk mencegah tumbuhnya gulma 

kembali apabila jarak anam dengan pengolahan lahan terlalu lama. Peningkatan 

kesuburan tanah dapat diupayakan melalui penambahan bahan organik ke dalam 

tanah seperti kompos dan pupuk organik (BPTP, 2009). Persemaian dipersiapkan 50 

hari sebelum waktu semai. Lahan persemaian dibajak dan digaru terlebih dahulu, 

kemudian dibuat bedengan sepanjang 500-600 cm, lebar 120 cm dan tinggi 20 cm. 

Benih disemai dengan kerapatan 75 g/m
2
 

(Arafah, 2009).  

 Penanaman adalah memindahkan bibit siap tanam ke lahan persawahan 

dengan memperhatikan umur bibit, jarak tanam, jumlah bibit yang ditanam setiap 

rumpun dan kedalam bibit yang dibenamkan (Hidayatulloh et al., 2012). Penanaman 

dapat dilakukan apabila bibit telah berumur 17-25 hari. Jarak tanam yang digunakan 

adalah 20x20 cm atau 25x25 cm dengan jarak larikan  

25-30 cm disesuaikan dengan varietas padi, kesuburan tanah dan musim. Jumlah bibit 

yang digunakan per lubang tanam sebanyak 1-3 bibit dengan kedalaman  

3-4 cm (Arafah, 2009).  

Pemupukan bertujuan untuk mencukupi kebutuhan unsur hara tanaman yang 

diperlukan selama masa produksi. Pemupukan dapat dilakukan pada masa 

pengolahan lahan maupun pada masa pemeliharaan tanaman (Pirngadi, 2009). 
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Pemberian pupuk anorganik pertama dapat dilakukan pada saat tanaman berumur 7 

hari setelah tanam. Pemupukan kedua dilakukan pada saat tanaman berumur 15-20 

hari dan pemupukan ketiga dilakukan pada saat tanaman berumur 40-60 hari 

(Suparman, 2016).   

Pemeliharaan merupakan upaya yang dilakukan oleh petani untuk merawat 

tanaman padi mulai dari pengairan, perlindungan tanaman dari gulma dan hama 

penyakit hingga pemupukan. Salah satu pemeliharaan tanaman padi yaitu pemberian 

air yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman dengan mengatur tinggi air. 

Pemberian air atau genangan untuk tanaman padi yaitu setinggi 2-5cm (Hidayatulloh 

et al., 2012). Pengendalian hama dan penyakit sebagai upaya pemeliharaan tanaman 

harus dilakukan secara terpadu. Pengendalian hama dan penyakit tanaman padi dapat 

dilakukan secara: (1) Pengendalian secara mekanis; (2) Pengendalian secara kultur 

teknis dan (3) Pengendalian menggunakan pestisida organik. (Sriyanto, 2010). 

Panen sebaiknya dilakukan pada fase masak panen yang dicirikan dengan 

kenampakan >90% gabah sudah menguning (33-36 hari setelah berbunga), bagian 

bawah malai masih terdapat sedikit gabah hijau dan kadar air gabah 21-26 %. Panen 

yang dilakukan pada fase masak lewat panen, yaitu pada saat jerami mulai 

mengering, pangkal mulai patah, dapat mengakibatkan banyak gabah yang rontok 

saat dipanen (Setyono, 2010). Penentuan umur panen dapat dilakukan secara visual 

dengan melihat kenampakan padi, melihat umur tanaman berdasarkan diskripsi 

masing-masing varietas. Umur panen optimum sangat menentukan mutu maupun 
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kehilangan hasil saat panen. Padi yang dipanen sebelum masak optimal akan 

menghasilkan kualitas  gabah maupun beras yang kurang baik. 

Pasca panen adalah serangkaian kegiatanyang meliputi pemanenan, 

pengolahan, sampai dengan hasil siap produksi (Setyono, 2010). Tujuan penanganan 

pasca panen padi yaitu menekan kehilangan hasil, meningkatkan kualitas beras, 

memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan nilai tambah (Herawati, 2008). 

Masalah utama dalam penanganan pasca panen adalah tingginya kehilangan hasil 

(BPS, 2016). Penanganan pasca panen padi meliputi pengeringan, perontokkan, 

penggilingan, pengangkutan hasil panen dan penyimpanan hasil panen. 

 

1.4. Penyuluhan Pertanian 

Penyuluhan pertanian adalah suatu proses perubahan sosial, ekonomi dan 

politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui 

proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri 

semua stakeholders (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses 

pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang berdaya, mandiri dan partisipatif 

yang semakin sejahtera dan berkelanjutan (Mardikanto, 2009). Penyuluhan pertanian 

merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara 

sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa 

membuat keputusan yang benar (Van Den Ban, 2012). Penyuluhan pertanian adalah 

bagian dari sistem pembangunan yang merupakan pendidikan di luar sekolah (non 

formal) bagi petani dan keluarganya dan masyarakat lainnyayang terlibat dalam 
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proses pembangunan pertanian. Penyuluhan pertanian sebagai sistem pelayanan yang 

membantu masyarakat melalui proses pendidikan dalam pelaksanaan teknik dan 

metode berusahatani untuk meningkatkan produksi agar lebih berhasil dan berguna 

dalam upaya meningkatkan pendapatan (Sundari et al., 2015). Pendidikan masyarakat 

juga mengandung pengertian usaha manusia untuk meningkatkan kepribadian, 

keterampilan, dan pengetahuan agar dapat diserap atau dipraktekkan oleh masyarakat. 

Penyuluhan adalah hubungan kemitraan antara pemerintah, tuan tanah dan 

masyarakat yang menyediakan pelayanan dan pendidikan terencana untuk 

menemukan kebutuhan masyarakat. Menurut Mardikanto (2009) tugas/peran 

penyuluhan digolongkan dalam suatu kata yaitu edfikasi yang merupakan akronim 

dari edukasi, diseminasi, informasi/inovasi, fasilitasi, konsultasi, supervise, 

pemantauan dan evaluasi. Program penyuluhan pembangunan pertanian yang efektif 

dan efisien dapat dikembangkan oleh tenaga-tenaga professional di bidang 

penyuluhan pembangunan pertanian (Marliati et al., 2008). Kegiatan penyuluhan 

diartikan dengan berbagai pemahaman yaitu seperti : penyebaran informasi, 

penerangan atau penjelasan, pendidikan non formal, perubahan perilaku, rekayasa 

sosial, pemasaran inovasi (teknis dan sosial), perubahan sosial (perilaku, individu, 

nilai-nilai, hubungan antara individu, kelembagaan), pemberdayaan masyarakat 

(community empowerment) serta penguatan komunitas (community strengthening) 

(Mardikanto, 2009). Kegiatan penyuluhan pertanian melibatkan dua kelompok yang 

aktif. Satu pihak adalah penyuluh pertanian dan pihak yang lainnya adalah kelompok 

tani yang diberi penyuluhan. Tujuan penyuluhan pertanian yaitu better farming, 
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better business dan better living, yang secara bebas dapat diartikan sebagai berusaha 

tani lebih baik, berniaga lebih baik dan kehidupan lebih baik (Kusnadi, 2011). 

Undang-Undang No 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan, Pertanian, 

Perikanan dan Kehutanan (UU-SP3K) yang mengamanahkan lembaga penyuluhan 

beserta penyuluh yang menyebutkan bahwa penyuluhan merupakan bagian dari upaya 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum dan 

pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakannya. Petugas penyuluhan 

merupakan salah satu unsur yang memegang peranan penting dalam upaya 

mewujudkan cita-cita dalam Undang-Undang tersebut. Peran penyuluh menurut UU-

SP3K di masa depan tidak hanya menyediakan berbagai ilmu dan teknologi yang 

mampu menjawab permasalahan pelaku utama, transformasi teknis sosial dan 

ekonomi, hubungan-hubungan dan informasi yang dibutuhkan pelaku utama, namun 

dituntut kehandalan dalam mengidentifikasi berbagai masalah yang dihadapi pelaku 

utama, kebutuhan informasi dan teknologi pelaku utama, rencana/program 

penyuluhan yang harus berdasarkan kebutuhan petani, perumusan rencana/program 

hingga implementasinya, pengembangan dan pembinaan potensi sumber daya 

manusianya sehingga diperlukan keterlibatan pemerintah, penyuluh dan pelaku 

utama. Penyuluhan pertanian memegang peranan penting dalam upaya 

mengembangkan usaha tani petani khususnya usaha tani padi. Untuk 

mengembangkan potensi tersebut dibutuhkan tenaga penyuluh yang berkompeten 

dalam menjalankan perannya. Tujuan dari penyuluhan, dalam jangka pendek yaitu 

berusaha untuk mengubah perilaku (sikap, tindakan dan pengetahuan) petani kearah 
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yang lebih baik lagi, dan tujuan jangka panjang guna terwujudnya peningkatan 

kualitas hidup petani kearah yang diidealkan, untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat Indonesia (Koampa et al., 2015). 

 

1.5. Penyuluh 

 Penyuluh adalah orang yang memiliki peran, tugas atau profesi yang 

memberikan pendidikan, bimbingan penerangan kepada masyarakat untuk mengatasi 

beberapa masalah sehingga mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Penyuluh adalah 

agen yang menghubungkan sumber pengetahuan dengan pelaku usaha agar mereka 

mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses 

informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya 

untuk meningkatkan  produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, kesejahteraannya dan 

meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup (Mardikanto 

2009). Penyuluh adalah kelompok yang diharapkan mampu membawa sasaran 

penyuluhan pertanian kepada cita-cita yang telah digariskan, sedangkan yang disuluh 

adalah kelompok yang diharapkan mampu menerima paket penyuluhan pertanian 

(Risna, 2012). 

 Sasaran yang ingin dicapai penyuluh adalah penyebaran informasi yang 

bermanfaat dan praktis bagi masyarakat petani di pedesaaan dan kehidupan 

pertaniannya (Sulardi et al., 2011). Menurut Dwiwati et al. (2016) sasaran 

penyuluhan pertanian adalah orang yang secara langsung terlibat dalam kegiatan 

bertani, melakukan pengolahan usaha tani termasuk dalam kelompok ini adalah 
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petani beserta keluarganya. Keberhasilan seorang penyuluh sebenarnya tergantung 

pada kemampuannya untuk menyatu dengan kliennya dan pengetahuan serta 

keterampilan yang diperlukan oleh kliennya (Helmy et al., 2013). Peningkatan 

kompetensi penyuluh dalam pembangunan pertanian bisa dikondisikan melalui 

berbagai upaya seperti meningkatkan efektivitas pelatihan bagi penyuluh, 

meningkatkan pengembangan diri penyuluh melalui peningkatan kemandirian belajar 

dan pengembangan karir penyuluh, meningkatkan dukungan terhadap 

penyelenggaraan penyuluhan seperti dukungan kebijakan pemerintah daerah terhadap 

pendanaan penyuluhan, dukungan peran kelembagaan, dukungan teknologi dan 

sarana penyuluhan, pola kepemimpinan yang berpihak petani dan memotivasi pribadi 

penyuluh untuk selalu meningkatkan prestasi kerja dan mengikuti perubahan 

lingkungan strategis yang ada (Bahua  dan Marleni, 2016). 

 Bagi seorang penyuluh, diperlukan beberapa persyaratan yang harus disadari 

oleh seorang penyuluh antara lain : yang pertama yaitu segala sesuatu yang 

menyangkut jiwa atau motivasi seorang penyuluh, harus tumbuh dari relung-relung 

nurani yang paling dasar, memiliki jiwa yang bersih dan tulus yang diimbangi oleh 

keyakinan yang kuat tidak mudah goyah apabila ada persoalan suatu tentang misi 

yang akan dicapainya, kedua adalah pengetahuan yang artinya adalah sampai sejauh 

mana ilmu-ilmu yang telah dikuasai oleh penyuluh tersebut dapat mendukung inovasi 

dalam kehidupan masyarakat desa sebagai suatu tolok ukur pembangunan dalam 

setiap kemajuan dan perkembangannya, ketiga yaitu metode yang akan diterapkan 

oleh penyuluh yang diklasifikasikan dalam metode perorangan, kelompok, dan massa 
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(Alif, 2017). Penyuluh membantu para petani untuk meningkatkan kualitas dan 

kuantitas produksi tanaman yang dibudidayakan petani serta dapat mensejahterakan 

petani (Saadah et al., 2011). Penyuluh diharapkan mempunyai wawasan yang luas 

tentang dunia sekelilingnya sehingga dapat menafsirkan rangsangan dan pesan-pesan 

yang diterima dan menyampaikan pesan ke sasaran. 

 

1.6. Penyuluh Pertanian 

Menurut Van Den Ban (2012) mereka yang berkecimpung dalam kegiatan 

penyuluhan sering disebut agen penyuluhan. Agen penyuluh pertanian mempunyai 

tugas penting untuk mendorong petani untuk terus belajar sesuatu yang baru akan 

tetapi mereka sendiri juga harus giat untuk mendengarkan masalah dari para petani, 

melakukan pengamatan dan pendekatan baru, serta menganalisis langkah-langkah 

tersebut secara cermat. Penyuluh pertanian dapat dikatakan mempunyai kemampuan 

dan berkinerja yang tinggi apabila telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai 

dengan standar indikator yang telah ditentukan. Tugas pokok dan fungsi yang 

tercakup dalam indikator kinerja penyuluh pertanian telah ditetapkan dalam UUSP3K 

Nomor 16 Tahun 2006 (Departemen Pertanian, 2010). Van Den Ban dan Hawkins 

(2012) menyatakan bahwa konsep dasar penyuluhan pertanian adalah suatu bentuk 

pengaruh sosial yang disadari.  

Profesionalisme penyuluh pertanian diarahkan untuk mengembangkan 

keahlian-keahlian, keberpihakan kepada petani dan peningkatan citra penyuluh 

pertanian, pendekatan spesifik lokasi dan keunggulan kompetitif wilayah serta efisien 
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dalam penggunaan sumberdaya (Amanah dan Farmayanti, 2014). Seorang penyuluh 

pertanian diharapkan tidak saja mampu menyusun program yang sesuai dengan 

kebutuhan kelompok tani tetapi juga mampu menyusun dan melaksanakan rencana 

program kerja yang meliputi rencana usaha kelompok, rencana definitif kelompok 

dan rencana definitif kebutuhan kelompok tani dengan maksud supaya kegiatan 

pengembangan kelembagaan kelompok tani dapat berjalan maksimal (Amahorseya et 

al., 2014). 

Indikator kinerja penyuluh pertanian bukan hanya mengacu pada buku kerja 

penyuluh pertanian tahun 2010 melainkan dengan mengkombinasikan dengan 

indikator kinerja yang sesuai dan mencerminkan pelaksanaan penyuluhan menurut 

berbagai teori dan indikator kinerja yang digunakan di lapangan. Indikator kinerja 

penyuluhan pertanian yang sering digunakan di lapangan yaitu responsivitas, 

responsibilitas, akuntabilitas, kualitas layanan, efektivitas dan efisiensi penyuluhan 

(Putri et al., 2016). Kinerja penyuluh pertanian dipengaruhi oleh faktor internal dan 

ekternal penyuluh. Kinerja penyuluh pertanian disini dipersepsikan oleh tingkat 

kepuasan petani yang menerima jasa penyuluhan pertanian. Faktor internal yang 

diduga berpengaruh terhadap kinerja penyuluh adalah kompetensi penyuluh 

pertanian. Faktor eksternal yang diduga berpengaruh terhadap kinerja penyuluh 

adalah karakteristik sistem sosial yaitu aspek-aspek yang mendukung/menghambat 

perubahan dalam sistem sosial sebagai akibat proses intervensi pembangunan 

pertanian (Marliatiet al., 2008). Menurut Peranginangin et al. (2016), karakteristik 

yang harus dimiliki oleh seorang penyuluh diantaranya yaitu : 1. Sehat mental dan 
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fisik, 2. Stabil dalam tingkah laku dan tindakan, 3. Percaya pada diri sendiri, 4. 

Efektif, integritas, mandiri, dan mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi, 5. 

Kreatif, pandai mengatasi permasalahan, terampil dalam berhubungan dengan 

masyarakat, dan bisa menerima kritik dari orang lain, 6. Menghormati orang lain, 

pandai memberikan pengetahuan kepada orang lain, pandai melakukan teknik dan 

prinsip perubahan, matang secara psikologis, dan 7. Melaksanakan dan memenuhi 

kode etik penyuluh. 

 

1.7. Keterampilan Petani 

Keterampilan adalah kemampuan untuk menerjemahkan pengetahuan ke dalam 

praktik sehingga tercapai hasil kerja yang diinginkan (Suprapto, 2009). Keterampilan 

petani dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan. Pelatihan dapat diberikan 

dengan metode diskusi karena metode diskusi terbukti lebih baik daripada metode 

demonstrasi (Elfarisna, 2017). Keterampilan adalah hasil belajar pada ranah 

psikomotorik yag terbentuk mennyerupai hasil belajar kognitif (Sari et al., 2017). 

Keterampilan dalam berusahatani yaitu pengendalian hama dan penyakit, 

pemupukan, penanganan pasca panen dan kewirausahaan (Manyamsari dan 

Mujiburrahmad, 2014). Kemampuan penyuluh berpengaruh nyata terhadap perilaku 

petani (Asih dan Pratiwi, 2010). Perilaku adalah semua tingkah laku manusia yang 

hakekatnya mempunyai motif, yaitu meliputi pengetahuan sikap dan keterampilan 

(Eliza et al., 2013).  
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Hasil dari peningkatan keterampilan petani adalah pengurangan penggunaan 

pestisida, peningkatan produktivitas dan peningkatan pengetahuan petani (Muchtaret 

al., 2015). Inovasi tidak hanya sekedar sesuatu yang baru, tetapi lebih luas dari itu, 

yakni sesuatu yang dinilai baru atau dapat mendorong terjadinya pembaharuan dalam 

masyarakat seperti meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan petani 

(Mardikanto, 2009). Perilaku petani yang mengalami peningkatan baik dalam hal 

pengetahuan, sikap maupun keterampilan maka akan meningkatkan kemampuan 

petani dalam menyelesaikan masalahnya sendiri dan sekaligus mampu menentukan 

ilmu dan teknologi yang tepat untuk usahataninya. Keterampilan petani berpengaruh 

nyata terhadap adopsi inovasi yang dilakukan petani dalam menerapkan teknologi 

terbaru untuk usahataninya. Adopsi dalam penyuluhan pertanian dapat diartikan 

sebagai proses perubahan perilaku baik berupa pengetahuan, sikap, maupun 

keterampilan pada diri seorang petani setelah menerima inovasi yang disampaikan 

penyuluh kepada sasarannya (Mardikanto, 2009). Penerimaan inovasi dapat dilihat 

secara langsung maupun tidak langsung oleh orang lain sebagai cerminan dari adanya 

perubahan keterampilan petani. 

Pengetahuan petani khususnya keterampilan petani mempunyai arti penting, 

karena pengetahuan petani dapat mempertinggi kemampuannya untuk mengadopsi 

teknologi baru di bidang pertanian. Jika pengetahuan petani tinggi dan bersikap 

positif terhadap suatu ternologi baru di bidang pertanian, maka penerapan teknologi 

tersebut akan menjadi lebih sempurna yang pada akhirnya akan memberikan hasil 

lebih memuaskan baik secara kualitas maupun kualitas (Sari et al., 2017). Guna 
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meningkatkan pengetahuan atau keterampilan petani, perlu disampaikan dengan jalan 

latihan atau seminar kepada instansi/aparat yang terkait dalam peningkatan taraf 

hidup petani (Diniyati dan Achmad, 2013). Komunikasi pertanian juga merupakan 

jembatan penyampaian pengetahuan kepada petani dan merupakan faktor penting 

dalam penerapan teknologi pertanian untuk meningkatkan keterampilan dan 

pengetahuan petani melalui metode penyampaian kepada petani sesuai dengan 

karakteristiknya (Alawiyah, 2016). 

 

1.8. Peran Penyuluh Pertanian 

Peranan dapat didefinisikan sebagai suatu yang menjadi bagian atau pegangan 

pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Dengan kata lain 

sesuatu yang merupakan hak dari seorang pimpinan dalam sebuah organisasi 

masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di daerah 

kekuasaannya.(Imanuel, 2015). Peran penyuluh di bidang pertanian adalah sebagai 

penasehat, teknisi, penghubung, organisator dan agen pembaharu bagi petani (Sundari 

et al., 2015). Menurut (Sekar dan Elviana, 2017) penyuluhan pertanian mempunyai 

tujuan yang dapat dirinci menjadi tiga tujuan utama, yaitu membantu petani untuk 

meningkatkan usahanya dan memperoleh mata pencaharian yang lebih tegas, terarah 

dan lebih baik, membantu para petani agar dapat memperbaiki kehidupan fisiknya 

dan membantu para petani agar dapat mengembangkan kehidupan masyarakatnya. 

Penyuluh pertanian mempunyai peran untuk membantu petani agar dapat menolong 
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dirinya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya secara baik dan memuaskan 

sehingga dapat meningkatkan derajat kehidupannya (Sadono, 2008). 

Peran yang dapat dilakukan oleh masing-masing penyuluh pertanian berbeda-

beda, tergantung dimana mereka ditempatkan. Penyuluh yang ditempatkan di desa 

mempunyai peran berbeda dengan penyuluh yang ditempatkan di kecamatan, 

demikian pula peran penyuluh tingkat kecamatan berbeda dengan penyuluh yang 

ditempatkan di kabupaten dan seterusnya (Timbulus et al., 2016). Peran penyuluh 

pertanian sangat penting karena penyuluh bertugas melaksanakan kegiatan 

penyuluhan di wilayah kerjanya dan berhubungan langsung dengan petani sehingga 

penyuluh dapat mengenali masalah-masalah yang dihadapi petani serta membantu 

mencari cara pemecahan masalah-masalah tersebut (Wijianto, 2008). Peran penyuluh 

pertanian sebagai “agent of change” memiliki tugas ganda yaitu menyampaikan 

informasi dan sekaligus berupaya untuk mengubah perilaku masyarakat sasaran untuk 

dapat berpartisipasi dalam pembangunan (Zubaidi dan Rofiatin, 2011). Guna 

menjalankan peran ganda tersebut, maka seseorang penyuluh pertanian harus 

mempersiapkan diri dengan matang yaitu dengan cara menambah pengetahuan, 

kecakapan dan keterampilan maupun perbaikan sikap. 

Menurut Van Den Ban dan Hawkins (2012) menyatakan bahwa agen 

penyuluhan dapat membantu petani memahami besarnya pengaruh struktur sosial 

ekonomi dan teknologi untuk mencapai kehidupan lebih baik dan menemukan cara 

mengubah struktur atau situasi yang menghalanginya untuk mencapai tujuan tersebut. 
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Mosher (1997) dalam (Timbulus et al., 2016) menguraikan tentang peran penyuluh 

pertanian yaitu sebagai guru, penganalisa, penasehat, organisator, pengembang 

kebutuhan perubahan, penggerak perubahan dan pemantap hubungan masyarakat 

petani.  

 

1.8.1. Peran penyuluh sebagai seorang fasilitator yaitu bertugas memberikan 

fasilitas atau pendampingan yang bersifat melayani kebutuhan-kebutuhan yang 

dirasakan kliennya (Mardikanto, 2009). Peran penyuluh sebagai fasilitator meliputi 

fasilitasi dalam pembentukan kelompok tani, pembukuan usahatani, penentuan modal 

dan memfasilitasi dalam melakukan peminjaman modal usaha (Narso et al., 2012). 

Fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan 

bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan 

tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi. 

Penyuluh sebagai fasilitator harus senantiasa memfasilitasi petani dalam hal 

kemitraan usaha, berakses ke pasar, permodalan, akses ke dinas-dinas terkait dan 

sebagainya (Zubaidi dan Rofiatin, 2011). Beberapa ciri-ciri sikap yang harus dimiliki 

seorang fasilitator antara lain : saling belajar dan saling menghargai, bersikap 

sederajat dan akrab, mendengarkan dan tidak mendominasi, tidak menggurui, tidak 

memihak dan tidak mengkritik secara formal, bersikap terbuka dan rendah hati, 

bersikap positif, selalu melakukan kontak mata dengan peserta, memperhatiakan 

peserta yang paling diam, kreatif dan adil. Sebagai fasilitator, penyuluh bertanggung 

jawab untuk menyediakan lingkungan belajar yang memadai, efektif, serta 
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kemudahan lain yang akan mempermudah berlangsungnya suatu proses yang aktif 

(Faqih, 2014). 

 Peran penyuluh sebagai fasilitator yaitu lebih bersifat melayani kebutuhan-

kebutuhan yang dirasakan kliennya (Mardikanto, 2009). Fungsi fasilitasi tidak harus 

selalu dapat mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan atau memenuhi sendiri 

kebutuhan-kebutuhan klien, tetapi seringkali justru hanya sebagai penengah/mediator. 

Kegiatan penyuluhan sangat berkaitan dengan kegiatan fasilitasi, terutama dalam 

memfasilitasi petani terhadap hal-hal yang berhubungan dengan usahatani yang 

ditekuni (Smara, 2017). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seorang fasilitator 

adalah : pendampingan rutin di kelompok tani guna mewujudkan kelompok yang 

baik dengan selalu mendampingi setiap ada pertemuan pengurus dan kelompok, 

untuk memfungsikan kelompok sebagai wadah bertukar pikiran, memecahkan 

permasalahan maupun merumuskan alternatif pemecahannya berdasarkan 

kemampuan dan potensi yang dimiliki kelompok. Indikator yang digunakan untuk 

menilai kemampuan peranan penyuluhan pertanian sebagai fasilitator yaitu penyuluh 

pertanian sebagai pemberi kemudahan sarana dan prasarana, sebagai pemberi 

informasi dan sebagai jembatan penghubung inovasi baru petani (Darmaludinet al., 

2012). 

 Kriteria fasilitator menurut Bacal (2011) adalah fasilitator menanyakan lebih 

baik dibandingkan menceritakan, memberi pujian bagi partisipan yang layak 

menerima, bersedia untuk mengorbankan waktu untuk membangun hubungan dengan 

partisipan, berorientasi pada tugas, berinisiatif untuk membuka pembicaraan dengan 
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partisipan, menanyakan pendapat partisipan, memperlengkapi partisipan dalam 

mengambil keputusan, mendengarkan tanpa mencela, mampu mengontrol emosi, 

mendasarkan keputusan pada intuisi daripada harus memiliki fakta, memiliki cukup 

kepercayaan diri, lebih antusias dibandingkan sistematis, lebih seperti seorang pelatih 

dari seorang ilmuwan. 

 

1.8.2. Peran Penyuluh Pertanian sebagai Motivator yaitu memberikan motivasi 

atau dorongan kepada petani untuk selalu memajukan usahataninya, mendorong 

petani untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dengan membentuk kelompok 

tani, mendorong petani untuk menciptakan sendiri teknologi usahatani atau 

berinovasi dan mendorong petani untuk berwirausaha (Narso et al., 2012). Penyuluh 

sebagai motivator, senantiasa membuat petani tahu, mau dan mampu menerapkan 

informasi inovasi teknologi yang dianjurkan (Zubaidi dan Rofiatin, 2011). Motivator 

adalah orang yang memiliki profesi atau pencaharian dari memberikan motivasi 

kepada orang lain. Kemampuan penyuluh dalam memotivasi dapat ditempuh dengan 

dorongan, tarikan, libatkan dan rangsang (Putra, 2012). 

 Motivasi adalah sesuatu yang pokok yang menjadi dorongan bagi seseorang 

untuk melakukan sesuatu (Restutiningsih et al., 2016). Motivasi petani dipengaruh 

oleh beberapa faktor diantaranya karakteristik petani, kapasitas petani, peran 

penyuluh, peran kelompok tani dan pengaruh pihak luar (Suprayitno, 2011). Beberapa 

ciri-ciri sikap yang harus dimiliki seorang motivator antara lain : tidak cepat merasa 

puas, senang mengeksplore hal-hal baru, tanggap dalam kebutuhan-kebutuhan dari 
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dalam, memandang sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, berani mencoba, 

memiliki pandangan jauh kedepan, mampu mempertahankan idenya, terbuka untuk 

setiap perubahan, bekerja keras, tekun dan mau mencoba sesuatu. 

 Peran sebagai seorang motivator yang seharusnya dilakukan oleh penyuluh 

adalah memotivasi petani untuk selalu semangat dalam menjalankan usahataninya, 

mendorong mereka untuk aktif dalam organisasi seperti kelompok tani atau gabungan 

kelompok tani (Narsoet al., 2012). Indikator yang digunakan untuk menilai 

kemampuan peranan penyuluhan pertanian sebagai motivator yaitu penyuluh sebagai 

pengembang kepemimpinan, sebagai pembimbing petani dan sebagai penasehat 

(Darmaludin et al., 2012).  

 Kriteria yang digunakan untuk menilai peran penyuluh pertanian sebagai 

seorang motivator yaitu kriteria baik adalah petani menilai bahwa penyuuh pertanian 

mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagai motivator secara optimal, kriteria 

cukup adalah petani menilai bahwa peran penyuluh sebagai motivator kurang mampu 

melaksanakannya secara optimal, dan kriteria tidak baik yaitu petani menilai bahwa 

peran penyuluh motivator sudah cukup baik (Darmaludin et al., 2012). Penyuluh 

sebagai motivator dituntut untuk mampu membantu petani dalam mewujudkan apa 

yang menjadi motivasi petani dan membuat petani tahu, mau dan mampu 

meningkatkan kemampuannya dalam bertani dan memberi semangat kepada petani 

untuk terus maju dan berkembang. 
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1.8.3. Peran Penyuluh sebagai Edukator yaitu meningkatkan pengetahuan dan 

memberikan informasi kepada petani (Rahmanita, 2016). Peran sebagai edukator 

yaitu untuk memfasilitasi proses belajar yang dilakukan oleh para penerima manfaat 

penyuluhan (benefit ciaries) dan atau stakeholders pembangunan yang lainnya 

(Mardikanto, 2009). Penyuluh pertanian memberi beberapa gagasan dan informasi 

kepada petani sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi (Hidayat et al., 2017). 

Seperti yang telah dikemukakan meskipun edukator berarti pendidikan, tetapi proses 

pendidikan tidak boleh menggurui apalagi memaksakan kehendak, melainkan harus 

benar-benar berlangsung sebagai belajar bersama yang partisipatif dan ideologis. 

Seorang penyuluh adalah pembimbing dan guru bagi petani dalam pendidikan non 

formal, penyuluh memiliki gagasan yang tinggi untuk mengatasi hambatan dalam 

pembangunan pertanian yang berasal dari petani maupun keluarganya. 

 Penyuluh sebagai pembimbing harus secara rutin dan intensif melakukan 

kunjungan langsung untuk memberikan penyuluhan tetang hal-hal yang terkait 

dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, ini dianggap penting karena dengan kunjungan 

langsung dan terus menerus oleh penyuluh, petani merasa dihargai dan dibantu 

menggali, mengungkapkan permasalahan serta dapat menentukan masalah yang 

dihadapinya dalam berusahatani, kunjungan yang dilakukan penyuluh ke kelompok 

tani disesuaikan dengan waktu atau jadwal pertemuan yang disepakati bersama. 

 Seorang penyuluh sebagai seorang pembimbing memiliki gagasan yang tinggi 

untuk mengatasi hambatan dalam pembangunan pertanian yang berasal dari petani 

maupun keluarganya. Peran penyuluh sebagai pendidik meliputi peran dalam 
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mengelola pembelajaran seperti merencanakan, melaksanakan dan melakukan 

evaluasi (Narso et al., 2012). Peran penyuluh pertanian dalam menjalankan fungi 

edukasi tampak pada aktivitas penyuluh ketika memberikan contoh atau teladan 

dalam praktik usahatani (Wijianto, 2008). Penyuluh harus mampu memberikan 

praktek demonstrasi tentang suatu cara atau metode untuk mengembangkan usaha 

tani mereka (Smara, 2017). Seorang penyuluh harus mengenal baik sistem usahatani, 

bersimpati terhadap kehidupan petani serta pengambilan keputusan yang dilakukan 

petani baik secara teori maupun praktek. Penyuluh harus mampu memberikan praktek 

demonstrasi tentang suatu cara atau metode budidaya suatu tanaman, membantu 

petani menempatkan atau menggunakan sarana produksi pertanian dan peralatan yang 

sesuai. Penyuluh harus mampu memberikan bimbingan kepada petani tetang sumber 

dana kredit yang dapat digunakan untuk mengembangkan usahatani mereka dan 

mengikuti perkembangan terhadap kebutuhan-kebutuhan petani yang berasal dari 

instansi-instansi terkait. 

 

1.8.4. Peran Penyuluh sebagai Komunikator yaitu penyuluh dapat menjalankan 

multi peran sebagai guru, pembimbing, penasehat, penyampai informasi, dan mitra 

perani (Darmaludin et al., 2012).  Peran penyuluh sebagai komunikator yaitu 

penyuluh pertanian berperan dalam mengelola komunikasi inovasi, peran dalam 

memandu sistem jaringan, peran dalam memanfaatkan media komunikasi, peran 

dalam komunikasi tatap muka, dan peran dalam membangun kemitraan (Narso et al., 

2012). Penyuluh sebagai seorang komunikator dalam sebuah penyuluhan adalah 
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orang yang tugasnya menyampaikan pesan, apakah itu pesan pembangunan dalam 

artian yang lebih umum ataupun pesan khusus tentang suatu inovasi pertanian untuk 

mengubah perilaku petani. Komunikator adalah pihak yang bertindak sebagai 

pengirim pesan kepada penerima pesan dalam sebuah proses komunikasi. 

 Komunikasi adalah suatu proses yang menghubungkan satu bagian dengan 

bagian lainnya dalam kehidupan ( Harun dan Adrianto, 2011). Komunikasi sangat 

esensial bagi individu, relasi, kelompok, organisasi dan masyarakat, komunikasi 

merupakan garis yang menghubungkan manusia dengan dunia, bagaimana manusia 

membuat kesan kepada dunia, komunikasi sebagai sarana manusia untuk 

mengekspresikan diri dan mempengaruhi orang lain (Liliweri, 2011). Fungsi dasar 

komunikasi meliputi 3 bagian yang menjadi faktor penyebab mengapa manusia perlu 

berkomunikasi, yaitu : (1) hasrat manusia untuk mengontrol lingkungannya. Melalui 

komunikasi dapat mengetahui peluang-peluang yang ada untuk dimanfaatkan, 

dipelihara dan menghindar pada hal-hal yang ada untuk dimanfaatkan, dipelihara dan 

menghindar pada hal-hal yang mengancam alam sekitarnya, (2) upaya manusia untuk 

dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Proses kelanjutan dari suatu masyarakat 

sesungguhnya tergantung bagaimana masyarakat itu bisa beradaptasi dengan 

lingkungannya, (3) upaya untuk melakukan transformasi warisan sosialisasi 

(Cangara, 2011). 

 Keberhasilan komunikasi akan tercapai apabila pemberi pesan dan penerima 

pesan sama-sama mengerti maksud dari penyampaian pesan dan telah memiliki 
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kesimpulan yang sama sesuai dengan maksud yang terkandung dalam pesan yang 

disampaikan (Eswandi, 2017). Sikap yang harus dimiliki seorang penyuluh agar 

menjadi seorang komunikator yang baik adalah memiliki kedekatan dengan khalayak, 

mempunyai kesamaan dan daya tarik sosial dan fisik, kesamaan (gender, pendidikan, 

umur, agama, latar belakang, sosial, ras dan kemampuan bahasa), dikenal kredibilitas 

dan otoritasnya, pandai dalam cara penyampaian pesan dan dikenal status kekuasaan 

dan kewenangannya. Kemampuan seseorang untuk menjadi penyuluh dapat dilihat 

dari kemampuannya menjadi komunikator yang meliputi : penggunaan bahasa, 

menyampaikan pesan, dan penguasaan khalayak/sasaran (Winoto, 2015). 

 Empat faktor pada sumber yang dapat meningkatkan meningkatkan ketepatan 

komunikasi, yaitu keterampilan berkomunikasi, sikap mental, tingkat pengetahuan 

dan posisi dalam sistem sosial budaya (Yuhana, 2008). Peran penyuluh pertanian 

sebagai komunikator diharapkan dapat bermain multi peran, sebagai guru, 

pembimbing, penasehat, penyampai informasi dan mitra petani. 

 

 

 

 

 


