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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penyuluh pertanian merupakan orang yang bergerak dalam bidang pertanian serta 

memiliki tugas – tugas yang amat sangat penting untuk petani dan kelompok tani. Penyuluh 

pertanian bisa dianggap sebagai guru, penganalisa, penasehat, sebagai organisator, sebagai 

pengembang kebutuhan perubahan, penggerak kebutuhan, serta memantapkan hubungan 

masyarakat petani (Mosher, 1997). Penyuluh pertanian memiliki peranan penting dalam 

pembangunan pertanian terutama dalam memberikan metode pembelajaran yang dilakukan 

kepada kelompok tani, baik itu secara formal atau non formal yang bertujuan untuk mengubah 

perilaku petani dalam segi peningkatan softskill atau hardskill yang dimiliki guna 

meningkatkan perekonomiannya.  

Selain itu penyuluh pertanian merupakan bagian dari pendidikan non formal bagi petani 

yang meliputi kegiatan pengetahuan seputar pertanian baik itu dari segi perkembangan 

teknologi dan inovasi serta peningkatan keterampilan yang diberikan melalui pelatihan – 

pelatihan yang diberikan oleh penyuluh kepada petani baik yang sudah berhimpun ataupun 

belum berhimpun melalui proses penyuluhan. (Mardikanto, 2009). Tujuan penyuluhan 

pertanian adalah merubah perilaku pelaku utama dan pelaku usaha melalui peningkatan dan 

pengetahuan, keterampilan, sikap dan motivasinya (Departemen Pertanian 2010).  

Penyuluh pertanian memiliki pedoman dan panduan kerja yang jelas tentang apa saja 

yang harus dilakukan dalam mewujudkan prestasi kerjanya. Namun kenyataan yang terjadi 

dilapangan kinerja penyuluh tidaklah selalu selaras dengan pedoman dan panduan yang telah 

diberikan pemerintah. Sehingga penyuluh sering bias dalam menyusun prioritas kerja dan 
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melaksanakan berbagai bentuk kegiatan penyuluhan yang penting bagi petani (Permentan, 

2018).  

Peran penyuluh sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian serta senantiasa 

menjadi garda terdepan untuk meningkatkan kualitas petani dan Kelompok tani pada saat ini. 

Peran penyuluh menurut UU No 16 tahun 2006  adalah sebagai fasilitator, katalisator, inisiator, 

organisator, dinamisator serta motivator merupakan indikator yang sangat penting bagi petani 

ataupun kelompok tani agar menjadi lebih baik dan mandiri. Peran penyuluh sebagai motivator 

dinilai sangat penting karena dengan adanya  motivasi ini diharapkan kelompok tani bisa 

mengembangkan usahatani dan mengembangkan kerjasama secara lebih mandiri sehingga 
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akan berpengaruh terhadap kinerja serta keaktifan kelompok tani (Peraturan Menteri Pertanian 

Nomer 273 Tahun, 2007) 

Disisi lain kondisi lapangan dan karakteristik wilayah kerja penyuluh juga menuntut 

adanya penyesuaian bagi penyuluh untuk mengimplementasikan program penyuluhannya. Hal 

ini tentu saja secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada kinerja penyuluh 

pertanian. Begitu juga kondisi yang terjadi di Kecamatan Nyalindung Sebagai salah satu 

kecamatan dengan mayoritas penduduknya sebagai petani. Berdasarkan hal ini maka 

tersedianya keberadaan penyuluhan disuatu kecamatan harus bisa dirasakan peranannya serta 

dapat memberikan kepuasan terhadap petani dan kelompok tani. Kecamatan Nyalindung 

adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi dan memiliki BPP (Badan 

Penyuluhan Pertanian). Penyuluh pertanian di Kecamatan Nyalindung terdiri dari 2 orang PNS 

dan 4 tenaga harian lepas. Rata – rata setiap penyuluh memegang 2 desa binaan. Jumlah 

kelompok di kecamatan ini berjumlah 99 kelompok tani yang terbagi ke dalam kelas 

kemampuan sebagai berikut : 

Tabel 1. Data klasifikasi kelas kelompok tani di Kecamatan Nyalindung tahun 2019 

No Klasifikasi kelas kelompok tani Jumlah kelompok 

tani 

1 Kelas Pemula 30 

2 Kelas Lanjut 63 

3 Kelas Madya 5 

4 Kelas Utama 1 

  Total          99 

Sumber; Data BPP Kecamatan Nyalindung 

 Untuk meningkatkan kelas kemampuan kelompok tani maka motivasi merupakan kunci 

utama bagi seseorang atau kelompok untuk meraihnya. Menurut Gibson (1997) menyatakan 

bahwa motivasi merupakan dasar dari sebuah pemikiran yang memberikan aura positif kepada 

seseorang atau kelompok sehingga menimbulkan keinginan untuk memulai sesuatu, 
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memanfaatkan yang sudah ada, serta bekerja lebih ekstra untuk mencapai keinginan, harapan 

serta tujuan yang diinginkan sehingga keberadaan kelompok tersebut tidak sebatas nama. 

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka permasalahan tentang bagaimana peran penyuluh 

pertanian sebagai motivator terhadap kelompok tani dan bagaimana pendapat kelompok tani 

terhadap kinerja penyuluh terutama dalam memberikan motivasi, mendorong mengaktifkan 

kelompok tani serta menggerakan anggota kelompok tani menarik untuk dikaji. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Adakah perbedaan motivasi pada kelompok tani kelas pemula dan kelompok tani kelas 

lanjut di Desa Mekarsari Kecamatan Nyalindung. 

2. Bagaimana peran penyuluh pertanian sebagai motivator bagi perkembangan kelas 

kemampuan kelompok tani di Kecamatan Nyalindung. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengkaji perbedaan motivasi antara kelompok petani kelas pemula dengan 

kelompok tani kelas lanjut di Kecamatan Nyalindung. 

2. Untuk mengkaji peran penyuluh pertanian sebagai motivator bagi perkembangan kelas 

kemampuan kelompok tani di Kecamatan Nyalindung 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Aspek Guna Teoritis 

Penelitian ini berguna secara teroritis untuk meningkatkan informasi dan pemahaman 

tentang peran penyuluh sebagai motivator. 

 



4 
 

 

 

1.4.2 Aspek Guna Praktis 

Penelitian ini berguna secara praktis untuk : 

1. Bagi peneliti, besar harapan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan seputar 

penelitian yang sedang dilakukan. 

2. Bagi akademisi, sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. 

3. Bagi instansi terkait, sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan program ataupun 

mengambil kebijakan. 

4. Bagi Petani, sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi tentang bagaimana kinerja 

penyuluh pertanian. 


