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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

 

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 

memudahkan dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya ulasan 

terhadap penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait 

dengan judul ini. Berdasarkan penegasan judul tersebut diharapkan 

tidak terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa 

istilah yang digunakan adapun skripsi ini berjudul ‘’PERAN 

PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN SEBAGAI 

PENGGERAK EKONOMI DESA TERHADAP 

KESEJAHTERAAN MASYARKAT DALAM PERSPEKTIF 

EKONOMI ISLAM” (Studi di Desa Penantian Kecamatan Pulau 

Panggung Kabupaten Tanggamus) Maka terlebih dahulu dijelaskan 

istilah penting yang terkandung dalam judul tersebut. 

1. Peran 

Peran merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka 

meningkatkan kemampuan petani baik dari pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan sehingga mereka mampu dan berdaya serta 

menetapkan keputusan sendiri terkait dalam usaha tani yang 

dilakukannya.
2
  Yang dimaksud peran dalam penelitian ini adalah 

peran penyuluh pertanian lapangan dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

2. Penyuluh Pertanian Lapangan 

Penyuluhan berasal dari kata “suluh” yang dapat diartikan 

bisa menerangi. Penyuluhan adalah suatu proses demokrasi, artinya 

suatu penyuluhan harus mampu mengembangkan suasana bebas 

untuk berfikir, berdiskusi, menyelesaikan masalahnya, 

merencanakan dan bertindak bersamasama.
3
 

                                                             
2 Nani Sufiani, Amri Jahi, Djoko Susanto, “Implementasi Program 

Pemberdayaan PetaniDalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat”Jurnal Penyuluhan 

Volume 4, Nomor 2, July 2014,h.2. 
3 Isran Noor, Buku Pintar Penyuluh Pertanian, (Jakarta: PERHIPTANI 

(PerhimpunanPenyuluh Pertanian Indonesia), 2012), h. 4. 
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3. Ekonomi 

Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari aktivitas 

manusia dalam memenuhi kebutuhannya, fokus utama pembahasan 

dalam ilmu ekonomi adalah hubungan antara keinginan manusia 

dengan faktor-faktor produksi.
4
 

4. Desa 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.
5
 Yang dimaksud desa dalam penelitian ini 

adalah Desa Penantian, Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten 

Tanggamus, sebagai objek dalam penelitian ini. 

5. Kesejahteraan masyarakat 

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang 

memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat 

dilihat dari standar kehidupan masyarakat.
6
 Yang diamksud 

kesejahteraan masyarakat dalam penelitian ini adalah bagaimana 

dampak kesejahteraan masyarakat dengan adannya penyuluhan 

pertanian lapangan. 

 

6. Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang berupaya 

untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan ekonomi secara Islami.
7
Yang dimaksud 

ekonomi Islam pada penelitian ini bagaimana penerapan ekonomi 

Islam pada peran penyuluhan pertanian dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

                                                             
4 Gusti KetutPurnaya, Ekonomi Dan Bisnis (Yogyakarta: CV Andi 

Offset,2016), h.4. 
5 Yusbar Yusuf, Tri Sukirno Putro, dan Wahyu Hamidi, “Analisis Sosial 

Ekonomi Pembangunan Pedesaan Di Provinsi Riau”Jurnal Sosial Ekonomi 

Pembangunan Tahun VII No.19, November 2016, h. 56. 
6Rudy Badrudin, Ekonomika Otonomi Daerah, Edisi 1, Cetakan 1 

(Yogyakarta :UPP STIM YKPN, 2012), h.145. 
7Pusat Pengkajian dan Pengembangan EI, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2011), h.17. 
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Berdasarkan uraian di atas adapun yang dimaksud dengan 

Judul skripsi ini adalah peran penyuluh pertanian lapangan sebagai 

pengerak ekonomi desa adalah upaya dalam memberikan 

bimbingan, pengetahuan serta keterampilan dalam kegiatan 

pertanian sehingga dapat meningkatkan kemampuan produktifitas 

dan kemandirian masyarakat serta mampu menghadapi 

permasalahannya khususnya yang bermata pencarian pertanian, 

dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarkat.  

Penelitian ini dibatasi pada poktan yang berada di Desa 

Penantian Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, Desa 

tersebut terdapat masyarakat yang bermata pencarian sebagai  

petani, yang mempunyai lahan pertanian yang cukup luas, sehingga 

dengan adanya hal tersebut, maka mendorong masyarakat Desa 

untuk memanfaatkan kekayaan alam yang ada, yakni dalam 

meningkatkan hasil pertanian. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Dalam penelitian ini yang menjadi alasan mendasar dalam 

memilih judul adalah sebagai berikut : 

1. Alasan Objektif 

Peran sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi 

sangatlah penting karena sebagian besar penduduk di Negara 

Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut. Desa 

Penantian merupakan salah satu daerah di Kecamatan Pulau 

Panggung Kabupaten Tanggamus yang memiliki potensi ekonomi 

yang cukup besar di sektor pertanian serta tanaman sandang pangan 

namun sumber daya manusia yang rendah, minimnya pengetahuan 

petani sehingga perlu diadakannya program-program melalui 

program penyuluhan pertanian dengan tujuan untuk dapat 

menambah pengetahuan dan memberikan pelatihan bagi petani serta 

menjadikan petani yang unggul, mandiri dan berkualitas sehingga 

dapat meningkatkan kesejahteraan petani. 

2. Alasan Subjektif 

Pokok bahasan Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin 

ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Ekonomi Bisnis 

Islam jurusan Ekonomi Syari’ah serta tersedianya literature ataupun 
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sumber lain seperti jurnal, artikel dan data yang diperlukan untuk 

penunjang referensi kajian dan data dalam menyelesaikan karya 

ilmiah ini diharapkan karya ilmiah ini Memberikan pengetahuan 

bagi penulis maupun pembaca tentang peran penyuluh pertanian 

lapangan (PPL) terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada di 

daerah tersebut. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia meruapakan Negara agraris yang artinya 

sebagaian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Banyaknya 

jumlah penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya dari sector 

pertanian menunjukkan demikian besar peranan sektor pertanian dalam 

menopang perekonomian dan memiliki implikasi penting dalam 

perkembangan ekonomi kedepan. Namun, pertanian di Indonesia masih 

terkendala oleh banyak faktor yang meyebabkan sulitnya bagi para 

petani untuk berkembang, oleh karena itu dibutuhkan fasilitatator yang 

dilakukan oleh pekerja pengembangan masyarakat antara lain sebagai 

orang yang mampu membantu masyarakat agar masyarakat mau 

berpartisipasi dalam kegiatan bertani, orang yang mampu mendengar 

dan memahami aspirasi masyarakat, mampu memberikan dukungan, 

maupun memberikan fasilitas kepada masyarakat. 

Pandangan, perhatian dan pemeliharaan terhadap peatni di 

pedesaan sudah semestinya diperhatikan pada masa pembangunan saat 

ini. Kenyataan kehidupan para petani dipedesaan tingkat kesejahtraan 

masih rendah. Meraka buta akan pendidikan teknologi, sehingga 

produksi yang mereka peroleh kurang maksimal. Petani di desa sangat 

menginginkan perubahan. Para petani di desa tidak dapat melakukan 

perubahan karena terbentur pada keadaan mereka sendiri, mereka 

kurang menguasai ilmu-ilmu yang dapat memajukan hasil tani mereka. 

Oleh karena itu, pemerintah sangat memperhatikan pendidikan bagi 

petani dengan adanya penyuluh pertanian yang ikut serta dan 

memberikan penyuluhan terhadap petani di desa-desa. 

Penyuluhan pertanian terkait dengan moralitas agama, yaitu 

adanya kesamaan antara penyuluhan dan dakwah, bahwa pentingnya 

profesionalisme penyuluhan dari tinjauan Islam.Kegiatan penyuluhan 
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dan dakwah memiliki tujuan merangkul sebanyak mungkin umat sesuai 

dengan ajaran Allah SWT. Al-Qur'an juga secara impertatif menyuruh 

setiap muslim untuk menyeru umat manusia ke jalan Tuhan dengan 

bijaksana, dengan nasihat yang baik dan argumentasi yang 

jitu.
8
sebagaimana firman Allah Q.S.Ali-Imran 104): 

                            

         

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma´ruf dan 

mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang 

beruntung”. 

Berdasarkan tafsir pada ayat ini  dijelaskan bahwasannya 

hendaklahah ada dari kalian sejumlah orang  yang bertugas untuk 

menegakkan perintah Allah, yaitu dengan menyeru orang-orang untuk 

berbuat kebajikan dan melarang perbuatan yang munkar; mereka adalah 

golongan orang-orang yang beruntung.
9
 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, dengan 

mayoritas penduduknya sebagai petani. sektor pertanian adalah sektor 

yang selama ini di andalkan oleh Negara Indonesia karena sektor ini 

mampu memberikan pemulihan dalam mengatasi krisis yang sedang 

terjadi. Keadaan inilah yang menampakan sektor pertanian adalah salah 

satu sektor andalan dan mempunyai potensi besar untuk berperan 

sebagai pemicu pemulihan ekonomi Nasional.
10

 Indonesia sektor 

pertanian terbagi menjadi lima, yaitu Pertama sub sector tanaman 

pangan, Kedua sub sektor perkebunan, Ketiga sub sektor hortikultural, 

Keempat sub sektor peternakan, dan Kelima adalah sub sektor 

perikanan. 

                                                             
8Abduk Mujid, Dasar-Dasar Bimbingan dan Penyuluhan Islam (SAJJAD 

PUBLISHING HOUSE, 2015) 
9Muhammad Ar-Rifa’i,  Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2 (Jakarta : Gema Insani 

Press, 2012), h. 2038. 
10Yusuf Hidayat, Mustopa Marli Batubara, Rahmat Kurniawan ,“Peran 

PenyuluhPertanian Lapangan Dalam Mendampingi Kelompok Tani Padi”, Jurnal 

Agribisnis,VI - 1 : 30 – 37, (Juni 2017) ISSN 2301- 4180, h. 30. 
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Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu Kabupaten yang 

memiliki potensi yang besar dalam bidang pertanian hal ini dapat 

dilihat dari penggunaan lahan di Kabupaten Tanggamus tahun 2013 

mencapai 54,75 % dari total luas wilayah 4,654,98 km2 digunakan 

sebagai lahan pertanian baik lahan sawah maupun bukan sawah.
11

 

Upaya pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat merupakan keharusan karena hal ini sudah 

menjadi konsensus nasional. Salah satu upaya itu yakni melakukan 

perubahan sosial yang direncanakan atau pembangunan, sedangkan 

pembangunan yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan adalah untuk 

membangun manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya. 

Pembangunan terutama ditujukan terhadap masyarakat desa dengan 

tidak mengesampingkan masyarakat kota. Hal ini berkaitan dengan 

tujuan pembangunan ekonomi jangka panjang, untuk mengadakan 

perubahan perubahan dalam struktur perekonomian Indonesia yaitu 

struktur ekonomi yang seimbang antara kekuatan sektor industri yang 

didukung oleh kekuatan dan kemampuan sektor pertanian yang 

tangguh.Disisi lain, pertanian menjadi pusat perhatian pemerintah 

sebagai cara untuk mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan 

kesejahteraan. Oleh karena itu kemiskinan harus dihapuskan karena 

merupakan suatu bentuk ketidaksejahteraan yang menggambarkan 

suatu kondisi yang serba kurang dalam pemenuhan kebutuhan 

ekonomi.
12

 

Meskipun kebijakan pemerintah untuk mensejahterahkan 

masyarakat melalui pertanian telah diluncurkan, faktanya masih banyak 

ditemui masyarakat miskin yang penghasilan dan tingkat 

kesejahteraannya masih terhitung rendah. Masyarakat miskin pada 

dasarnya adalah golongan masyarakat yang jumlah pendapatannya 

belum dapat memenuhi kebutuhan pokok minimum meliputi bahan 

makanan, pakaian, pendidikan, dan perumahan. di Desa Penantian 

Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus  mayoritas 

                                                             
11 BPS Tanggamus, Potret Usaha Pertanian Kabupaten TanggamusMenurut 

Sub Sektor (HasilPencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2013 dan Survei Pendapatan 

Usaha Rumah Tangga Pertanian2013), ISBN : 978-602-70872-0-0, No.Publikasi : 

18026.1401, Katalog5106006.1802, 2014 
12 Yusuf Qardhawi, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan (Jakarta: Gema 

Insani Press 2010),h. 32. 
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penduduk setempat memiliki sumber penghidupan dari sektor 

pertanian. namun kemampuan dalam pengelolaan sumber daya alam 

dengan luas lahan yang dimiliki oleh petani, masyarakat setempat 

masih belum bisa memaksimalkan kemampuannya dalam pengelolaan 

sumber daya alam yang ada, hal ini dikarnakannya kurangnya 

pengetahuan, pembinaan, dan bimbingan dalam meningkatkan serta 

menumbuhkan inovasi baru terkait pengelolaan lahan pertanian 

Keterbatasan kemampuan tersebut selanjutnya menyebabkan 

golongan masyarakat belum dapat hidup secara layak sebagaimana 

mestinya dan akan berdampak pada penggunaan lahan yang tidak 

produktif dan tidak bernilai tambah karena kemampuan yang kurang 

terkait dengan pemanfaatan lahan dan potensi sumber daya alam yang 

ada. Keadaan tersebut tentunya sangat mempengaruhi tingkat 

kesejahteraan masyarakat bersangkutan.Sumber daya manusia yang 

baik akan menghasilkan petani yang unggul dan berkualitas.
13

 Sehingga 

dapat memungkinkan sebuah perkembangan yang akan signifikan 

untuk merubah taraf hidup masyarakat petani menjadi lebih baik. 

Untuk meningkatkan pendapatan keluarga petani tersebut, perlu 

adanya perhatian khusus baik dari pemerintah atau swasta yang 

mempunyai wewenang untuk mensejahterakan masyarakat pertanian, 

sehingga pembangunan ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat 

petani yang selama ini juga terkena dampak krisis moneter. Usaha yang 

dilakukan oleh Dinas pertanian ini memang sangat membantu para 

petani kecil. Melalui pemberdayaan petani, diharapkan adanya sarana 

dan prasarana yang mendukung agar sumberdaya manusia dapat 

mengetahui, menanamkan cara, bagaimana agar kualitas pengelolaan 

sumber daya alam dapat dimaksimalkan menjadi lebih baik dan dapat 

bersaing. Sehingga nantinya hal tersebut akan berkembang dari waktu 

ke waktu dan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang 

berkualitas.
14

 

Adanya program penyuluhan pertanian dan peranan penyuluh 

pertanian di tengah-tengah masyarakat tani di desa masih sangat 

dibutuhkan untuk dapat meningkatkan sumber daya manusia (petani) 

                                                             
13 Soekodjo Notoatmodjo, Pengembangan Sumber Daya Manusia (Jakarta: 

PT. Rineka Cipta, 2011), h. 1. 
14Idianto, Ekonomi Pertanian (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 

58. 
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sehingga mampu mengelola sumber daya alam yang ada secara intensif 

demi tercapainya peningkatan produktifitas pertanian dan pendapatan 

atau tercapainya ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi. 

Memberdayakan petani dan keluarganya melalui penyelenggaraan 

penyuluh pertanian bertujuan untuk mencapai petani yang tangguh 

sebagai salah satu komponen untuk membangun pertanian yang maju 

sehingga terwujudnya masyarakat sejahtera. 

Balai Penyuluhanan Pertanian (BPP) adalah lembaga pertanian 

yang menjadi wadah penggerak utama bagi aparatur  penyuluh 

pertanian lapangan yang memiliki tugas sebagai penyuluh dan memiliki 

peran strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan pertanian 

melalui penyuluh pertanian lapangan, dengan adanyanya kelembagaan 

ini merupakan cermin keberhasilan pembangunan pertanian di wilayah 

Kecamatan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan 

dan Kehutanan (UU No.16/2006 SP3K), kebijakan pengembangan 

kelembagaan penyuluhan adalah mengutamakan prinsip kemitraan 

dalam pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian, memacu 

pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian. Strategi 

pengembangan kelembagaan penyuluhan adalah menempatkan 

kelembagaan penyuluhan pertanian sebagai penggerak utama kegiatan 

penyuluhan pertanian di masing-masing tingkatan wilayah administrasi 

pemerintahan.
15

 

Sasaran utama pembangunan pertanian adalah pembangunan 

manusia karena tanpa adanya perubahan yang terjadi di dalam diri 

manusia yang dibangun, maka sulit untuk mencapai perbaikan-

perbaikan kondisi masyarakat secara terus menerus sehingga hasil 

pembangunan fisik dan ekonomi menjadi kurang berarti jika tidak 

dibarengi dengan keberhasilan pembangunan manusia. Dalam 

pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian, sasaran yang ingin dicapai 

juga berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani 

sehingga mereka akan mampu untuk mandiri karena tanpa adanya 

penambahan pengetahuan dan keterampilan serta perbaikan sikap 

mereka, akan sulit untuk memperbaiki kehidupan mereka yang masih 

                                                             
15U.U., Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 ,“Tentang Sistem 

Penyuluhan Pertanian Perikanan, Dan Kehutanan” 
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tradisional Oleh karena itu peneliti lebih tertarik untuk melakukan 

penelitian terhadap penyuluh pertanian lapangan Pegawai Negeri Sipil 

karena penyuluh pertanian PNS lebih memiliki kemampuan kompeten 

dari enyuluh pertanian Swadaya 

Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 

disebut Penyuluh Pertanian PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang 

diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh 

pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk 

melakukan kegiatan penyuluhan sedangkan Penyuluh Pertanian 

Swadaya atau swasta adalah pelaku utama yang berhasil dalam 

usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya 

sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh atau lembaga yang 

mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan. 

Implementasi pada Balai Penyuluhan Kecamatan BPP di Desa 

Penantian Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, atas 

peran  penyuluh pertanian lapangan merupakan salah satu upaya yang 

diarahkan agar dari pertanian  sumber daya manusianya mendapatkan 

pendidikan, pelatihan dan juga pembinaan sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani Dengan dukungan yang 

baik, dari Balai Penyuluhan Kecamatan BPP, masyarakat yang 

menggantungkan hidupnya dari bertani akan hidup semakin layak dan 

makmur. Maka perlu adanya peran aktif dari setiap bagian di dalam 

Balai Penyuluhan Kecamatan BPP/BP3K untuk mewujudkan cita-cita 

tersebut. 

Penyuluhan pertanian merupakan pendidikan non formal bagi 

petani yang meliputi kegiatan dalam ahli pengetahuan dan keterampilan 

dari penyuluh kepada petani dan keluarganya yang berlangsung melalui 

proses belajar mengajar. Penyuluh pertanian harus ahli pertanian yang 

berkompeten, disamping bisa membimbing para petani, penyuluh juga 

memberikan motivasi, memberikan informasi dan meningkatkan 

kesadaran petani sehingga dapat mendorong minat belajar mereka 

dalam menghadapi permasalahan dilapangan.
16

 

Efektivitas pelaksanaan penyuluhan pertanian oleh Penyuluh 

pertanian swadaya dapat diukur melalui tingkat kepuasan masyarakat 

                                                             
16 Mardikanto, Sistem Penyuluhan Pertanian, (Cet. II; Surakarta: 

Universitas Sebelas Maret, 2012), h. 467. 



10 
 

 

petani dalam memperoleh pelayanan dari Penyuluh pertanian swasta 

tersebut. Apabila penyelenggaraan penyuluhan tersebut dilaksanakan 

secara benar, kontinyu, dan konsisten, maka tingkat kepuasan petani 

juga akan tinggi yang berdampak pada tingkat kualitas hidup petani 

 

D. Fokus Penelitian 

1. Fokus penelitian 

Fokus penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas 

ruang lingkup yang akan diteliti. Olehnya itu pada penelitian ini, 

penulis memfokuskan penelitiannya mengenai Peran penyuluh 

pertanian Lapangan (PPL) sebagai penggerak ekonomi terhadap 

Kesejahteraan masyarakat 

Adapun Penulis membatasi ruang lingkup dan daerah yang 

akan diteliti yaitu penelitian ini akan dilakuan di Desa Penantian 

Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus dengan ruang 

lingkup penyuluh pertanian lapangan dan petaniyang tergabung 

pada (POKTAN) dan bergerak di sektor pertanian pangan (padi) 

serta terlibat dalam kegiatan bimbingan penyuluh pertanian. 

2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus adalah deskripsi mengenai penelitian yang 

bertujuan memberikan gambaran secara umum terhadap apa yang 

akan diteliti pada penelitian tersebut, adapun deskripsi fokus pada 

penelitian ini yaitu: 

a. Peran  

Peran merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka 

meningkatkan kemampuan petani baik dari pengetahuan, sikap, 

dan keterampilan sehingga mereka mampu dan berdaya serta 

menetapkan keputusan sendiri terkait dalam usaha tani yang 

dilakukannya.
17

 

b. Penyuluh Pertanian 

Penyuluhan berasal dari kata “suluh” yang dapat diartikan 

bisa menerangi. Penyuluhan adalah suatu proses demokrasi, 

artinya suatu penyuluhan harus mampu mengembangkan suasana 

                                                             
17 Nani Sufiani, Amri Jahi, Djoko Susanto, “Implementasi Program 

Pemberdayaan Petani Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat” Jurnal Penyuluhan 

Volume 4, Nomor 2, July 2014,h.2. 
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bebas untuk berfikir, berdiskusi, menyelesaikan masalahnya, 

merencanakan dan bertindak bersamasama.
18

 

Pada dasarnya penyuluh pertanian adalah petugas yang ada 

pada Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 

(BPP/BP3K) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Penyuluhan Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota atau 

kelembagaan yang menangani penyuluhan di kabupaten/kota 

yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan di kecamatan dalam 

hal ini penyuluh pertanian lapangan. Jadi keterlibatan Balai 

Penyuluhan Pertanian (BPP) dalam peningkatan ekonomi petani 

sangat menentukan keberhasilan petani dalam mencapai 

kesejahteraannya. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di 

atas, maka pokok masalah adalah: 

1. Bagaimana peran penyuluh pertanian lapangan (PPL) dalam 

meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Penantian Kecamatan 

Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus? 

2. Bagaimana peran penyuluhan pertanian lapangan (PPL) dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Penantian 

Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus dalam 

perspektif ekonomi islam? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini sebagaimana tercermin dalam perumusan 

masalah yang dikemukakan pada pembahasan pendahuluan, maka perlu 

dikemukakan sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran  penyuluh pertanian 

lapangan (PPL) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

Desa Penantian Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten 

Tanggamus 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran penyuluhan pertanian 

lapangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (PPL) 

                                                             
18 Isran Noor, Buku Pintar Penyuluh Pertanian, (Jakarta: PERHIPTANI 

(Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia), 2012), h. 4. 
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Desa Penantian Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten 

Tanggamus dalam perspektif ekonomi islam 

 

G. Manfaat Penelitian 

Penelitian diharapkan dapat berguna untuk menjelaskan 

permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sehingga dapat 

berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi civitas 

akademika yang akan melakukan penelitian selanjutnya. Dengan 

demikian penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan-kalangan 

seperti : 

1. Bagi penulis Dengan adanya penelitian ini dapat menambah 

pengetahuan terhadap sesuai atau tidaknya teori Peningkatan 

Kesejahteraan Petani melalui Peran Penyuluhan Pertanian 

lapangan (PPL) di Desa Penantian Kecamatan Pulau Panggung 

Kabupaten Tanggamus 

2. Bagi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Dengan adanya penelitian 

ini diharapkan kepada Petugas Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) 

Dalam hal ini penyuluh pertanian lapangan (PPL) di Desa 

Penantian Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, 

mampu memaksimalkan dan dapat menjalankan tugasnya sesuai 

dengan bidang masing-masing. 

3. Bagi Masyarakat. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan 

pemahaman kepada masyarakat yang terkhusus berprofesi sebagai 

petani bahwa petugas Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) telah 

terdidik dan terlatih dalam menangani permasalahan pertanian. 

 

H. Penelitian Terdahulu Yang Relevan  

Eksistensi kajian pustaka dalam bagian ini dimaksudkan oleh 

penulis untuk memberi pemahaman serta penegasan bahwa masalah 

yang menjadi kajian tentang Peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) 

Sebagai Penggerak Ekonomi Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarkat 

di Desa Penantian Kecamatan Pulau Panggung, Penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan beberapa literatur yang relevan untuk 

mendukung penelitian. Beberapa referensi yang relevan. Pembahasan 

mengenai Peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Sebagai 

Penggerak Ekonomi Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarkat di Desa 
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Penantian Kecamatan Pulau Panggung, penulis hanya menemukan yang 

hampir sama dengan judul penelitian yang peneliti lakukan yaitu 

sebagai berikut: 

1. Skripsi Wahyu Sugianto Program studi Hukum Administrasi 

Negara Fakultas Hukum Universitas lampung yang berjudul
19

 

“Peran Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 

(BP3K) dalam Peningkatan Swasembada Beras di Kecamatan 

Bekri Kabupaten Lampung Tengah” tahun 2016.  

Perbedaan penelitian ini menggunakan pendekatan 

Penelitian yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis 

normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (library 

research) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-

teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Sedangkan 

penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi karena pada 

penelitian ini bersangkut paut dalam hidup bermasyarakat baik 

mengenai jalinan unsur-unsur yang pokok seperti kaidah-kaidah 

sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan 

sosial maupun pengaruh timbal balik antara segi kehidupan 

bersama, sedangkan pada penelitian iniadalah peran penyuluh 

pertanian lapangan (PPL) dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat serta bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap 

peran penyuluh lapangan (PPL) sebagai penggerak ekonomi 

terhadap kesejahteraan masyakarat di Desa Penantian Kecamatan 

Pulau Panggung 

2. Riyando Ardika Aria, Tubagus Hasanuddin, Rio Tedi Prayitno 

Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, 

“Peranan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Terhadap 

Keberhasilan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan 

(PUAP) Di Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung 

Utara” Tahun 2016. 

Perbedaan penelitian ini untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan program (PUAP) pengembangan usaha pertanian 

                                                             
19Skripsi Wahyu Sugianto Jurusan Jurusan Hukum Administrasi Negara 

Fakultas Hukum Universitas lampung yang berjudul “Peran Balai Penyuluhan 
Pertanian, Perikanan, danKehutanan (BP3K) dalam Peningkatan Swasembada Beras 

di Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah” tahun 2016. 
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melalui peranan penyuluh pertanian lapangan di Kecamatan 

Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara
20

, sedangkan pada 

penelitian yang akan di teliti adalah peran penyuluh pertanian 

lapangan (PPL) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

serta bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap peran 

penyuluh lapangan (PPL) sebagai penggerak ekonomi terhadap 

kesejahteraan masyakarat di Desa Penantian Kecamatan Pulau 

Panggung 

3. Indah Listiana, Sumardjo,Dwi SadonoPrabowo, Tjiptopranoto. 

Fakultas Pertanian Universitas Lampung, “Hubungan Kapasitas 

Penyuluh dengan Kepuasan Petani dalam Kegiatan Penyuluhan”. 

Tahun 2018  

Perbedaan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

kapasitas penyuluh pertanian serta kepuasaan petani terhadap 

penyuluh pertanian
21

 sedangkan pada penelitian ini adalah peran 

penyuluh pertanian lapangan (PPL) dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat serta bagaimana pandangan ekonomi 

islam terhadap peran penyuluh lapangan (PPL) sebagai penggerak 

ekonomi terhadap kesejahteraan masyakarat diDesa Penantian 

Kecamatan Pulau Panggung 

 

I. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dihasilkan berupa 

data kualitatif yang dikembangkan dengan metode deskriptif. 

Metode deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan 

gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa 

ada perlakuan objek yang diteliti. Catatan deskriptif berupa 

                                                             
20 Riyando Ardika Aria, Tubagus Hasanuddin, Rio Tedi 

PrayitnoJurusanAgribisnis, Fakultas Pertanian, “Jurnal Peranan Penyuluh Pertanian 
Lapangan (PPL) Terhadap KeberhasilanProgram Pengembangan Usaha Agribisnis 

Pedesaan (PUAP)Di Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara”, Volume 

4, No. 4,( Oktober 2016) 
21 Indah Listiana, Sumardjo,Dwi SadonoPrabowo, Tjiptopranoto. Jurnal 

Penyuluhan, “Hubungan Kapasitas Penyuluh dengan Kepuasan Petanidalam Kegiatan 

Penyuluhan”(September 2018) Vol. 14 No. 2 
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deskripsi atau gambaran rinci tentang lokasi, situasi, kejadian atau 

peristiwa atau apapun yang diamati peneliti. 

Format deskriptif kualitatif pada penelitian ini dapat 

dilakukan dalam bentuk studi kasus. Dalam penelitian ini penulis 

mencoba menggambarkan peran penyuluh pertanian lapangan 

(PPL) sebagai penggerak ekonomi dalam menigkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang kemudian 

diolah dan dianalisis melalui penjabaran yang cukup detil untuk 

selanjutnya diambil kesimpulan. 

2. Populasi dan Sampel  

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga bukan sekedar 

jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi 

meliputi seluruh karakteristik/ sifat yang dimiliki oelh subyek 

atau obyek.
22

 Dalam penelitian ini populasi yang menjadi objek 

penelitian adalah kelompok tani yang terdiri dari 4 kelompok 

tani (poktan) masing-masing jumlah anggota pada poktan 

adalah karya tani 29 orang, karya muda 20 orang, mekar mukti 

35 orang, jaya bakti 19 orang yang ada pada WKPP di Desa 

Penantian Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi (individu) yang 

akan diteliti. Sample merupakan sebagian dari jumlah individu 

yang mewakili populasi dimana karakteristiknya akan diteliti. 

Maksudnya sempel ini merupakan sebagian dari populasi atau 

data yang dapat diambil dari populasi bisa mewakili 

keseluruhan dari yang diteliti.Dalam hal ini penulis 

menggunakan metode purposive sampling yaitu teknik 

penentuan sempel dengan pertimbangan tertentu.
23

 

                                                             
22Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,(Bandung, 

ALFABETA,2010), h. 80. 
23Soetrinsno Hadi, Metode Research.I.Andi, (Yogyakarta, 2011), h. 3. 
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Dengan demikian ciri-ciri yang menjadi sampel lembaga 

BPP dan anggota adalah sebagai berikut : 

Penyuluh yang bersentuhan langsung dengan wilayah 

binaan Desa kriteria atau ciri-ciri kelompok tani (POKTAN) 

Desa Penantian yang diambil sampel adalah: 

1) Pengurus masing- masing kelompok tani Desa Penantian 

Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus 

meliputi: 

a) Ketua Kelompok Tani 

b) Sekretaris Kelompok Tani 

c) Bendahara Kelompok Tani 

2) Anggota kelompok tani 5 orang dari masing-masing poktan 

yang aktif selama mengikuti kegiatan penyuluhan dan 

paham dengan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota 

kelompok tani di Desa Penantian 

Berdasarkan kriteria diatas, maka yang menjadi sempel 

pada masing-masing poktan adalah 5 anggota poktan dari 

masing-masing   kelompok poktan serta pengurus poktan yang 

terdiri dari ketua poktan, sekretaris poktan, dan bendahara 

poktan. Jadi jumlah keseluruhan sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 32 orang.  

3. Tempat penelitian 

Tempat penelitian akan dilakukan di Desa Penantian 

Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pegumpulan data yang dilakukan oleh peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Studi Dokumen 

Merupakan tekhnik yang digunakan untuk mengumpulkan 

data dari dokumen dan rekaman. Hasil penelitian akan lebih 

dapat dipercaya dengan adanya dokumen. Alasan kenapa studi 

dokumen berguna bagi penelitian kualitatif yaitu karena 

merupakan sumber yang stabil dan kaya, berguna sebagai bukti 

untuk suatu pengujian, karena sifatnya yang alamiah, sesuai 

dengan konteks, relatif murah dan tidak sulit ditemukan. 

Dokumentasi pada penelitian ini dilakukan dengan cara 
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mengumpulkan  data atau laporan yang diperoleh dari BPP dan 

Poktan dan laporan lainnya yang berkaitan dengan masalah 

yang dibahas dalam penelitian ini. 

b. Penelitian lapangan 

Merupakan data primer yang didapatkan dari lapangan. 

Dengan menggunakan metode ini penulis mendapat data dan 

informasi langsung dari lapangan di Desa Penantian Kecamatan 

Pulau Panggung dengan cara sebagai berikut : 

1) Observasi 

Metode observasi yaitu merupakan metode 

pengumpulan data primer dengan cara melakukan 

pengamatan langsung dilokasi penelitian. Hal ini bertujuan 

memahami jawaban, serta bukti terhadap fenomena sosial 

yang terjasi pada daerah tersebut. 

 

2) Wawancara 

yaitu teknik mengumpulkan data yang diperoleh dari 

hasil wawancara langsung dengan objek penelitian untuk 

mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dengan 

menggunakan kuesioner yang telah disiapkan guna 

memperoleh informasi yang dibutuhkan peneliti. 

 

3) Dokumentasi 

Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya 

barang-barang yang tertulis dalam pelaksanaan metode 

dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda yang tertulis 

seperti buku, notulen, rapat, catatan harian, dan 

sebagainya.
24

 Dalam hal ini nantinya peneliti akan lebih 

banyak mengambil gambar-gambar sebagai bukti 

dokumentasi dengan menggunakan kamera Handphone. 

Semua teknik pengumpulan data ini menggunakan 

pendekatan kualitatif deskriptif, hanya untuk 

menggambarkan dan menjawab apa yang telah dicantumkan 

dalam fokus penelitian. 

                                                             
24 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 

(Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2013), h.149. 
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5. Teknik Analisa Data 

Data yang didapatkan akan dianalisis secara deskriptif 

kualitatitif melalui menggambarkan fenomena keadaan 

sebenarnya, melaporkan apa adanya sesuai data data yang 

diperoleh untuk kemudian diinterpretasikan secara kualitatif untuk 

mengambil kesimpulan. Menurut patton, analisis data adalah 

“proses mengatur uraian data, mengorganisasikannya dalam suatu 

pola. kategori dan uraian dasar.” Definisi tersebut memberikan 

gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data 

dilihat dari segi tujuan penelitian.
25

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah menggunakan langkah-langkah sepeti yang dikemukakan 

oleh Burhan Bungin yaitu sebagai berikut: 

a. Pengumpulan data 

Pengumpulan data merupakan bagian internal dari 

kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada 

penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan 

studi dokumentasi. 

b. Reduksi data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi 

data kasar yang muncul dasri catatan tertulis dilapangan. 

Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan 

membuat ringkasan, mengkode, menulusur tema, membuat 

gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud 

menyisihkan data/informasi yang tidak relevan. 

c. Display data 

Display data adalah data pendeskripsian sekumpulan 

informasi terususn yang meberikan kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian 

data kulitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya 

juga bisa dalam bentuk matrik, diagram, tabel dan bagan. 

d. Verifikasi dan penegasan kesimpulan 

                                                             
25Moleog, Lexy.Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya,2010), h.103. 
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Merupakan kegiatan akhir dari analisis data, penarikan 

kesimpulan berupa kegiatan interpretasi yaitu menemukan 

makna data yang telah disajikan.
26

 Berdasarkan keterangan 

diatas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk 

mendapatkan keabsahan data dengan menelah seluruh data 

yang ada diberbagai sumber yang telah didapat dilapangan dan 

dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan 

sebagainya melalui metode wawancara yang didukung dengan 

studi dokumentasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
26 Bungin, Burhan. Analisis Data Penelitian Kualitatif. (Jakarta:PT Raja 

GrafindoPersada,2011), h.70. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tentang Peran Penyuluh Pertanian 

sebagai penggerak ekonomi desa Dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan masyarakat (Desa Penantian Kecamatan Pulau 

Panggung kabupaten Tanggamus)  dengan pembahasan tentang 

peranan penyuluh pertanian sehingga berdampak pada kesejahteraan 

petani, berdasarkan uraian pada hasil penelitian dapat dikemukakan 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

Totok Mardikanto menjelaskan peran penyuluhan pertanian 

dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengupayakan transfer 

inovasi teknologi pertanian kepada masyarakat sasaran dalam 

bentuk pendidikan non formal sebagai upaya meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia sesuai dengan kearifan lokal di lingkungan 

petani. Untuk mengetahui dan mejelaskan peran penyuluh pertanian 

lapangan peneliti menggunaka enam indikator yaitu  

 

1. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan Peran Penyuluh 

pertanian yang ada di Desa Penantian dapat dilihat dari 6 indikator 

yaitu Edukasi, Diseminasi informasi, Fasilitasi, Konsultasi, 

Supervisi/pembinaan, dan Pemantauan/Evaluasi dari enam indikator 

tersebut penyuluh pertanian lapangan melakukan kegiatan edukasi 

untuk meningkatkan produksi, serta cara penggunaan pupuk yang 

baik, pengelolaan lahan, proses pembenihan dan penanaman padi 

sawah, menyebarkan informasi kepada petani mengenai kegiatan 

penyuluhan dan meningkatkan produksi padi sawah, aktif 

menanyakan masalah-masalah yang dihadapi oleh petani serta 

memotivasi dan memantau petani dalam melaksanakan usahatani 

padi sawahnya sesuai yang telah diberikan dengan hal tersebut maka 

setiap anggota petani sudah dapat berusaha merubah dirinya menjadi 

petani yang lebih maju dan dapat memanfaatkan sumber daya yang 



75 
 

 
 

2. ada dengan baik,  Selain itu, penyuluh juga membantu petani dalam 

bermitra untuk mendapatkan modal meskipun banyak petani lebih 

memilih mencari modal sendiri karna merasa masih sanggup dalam 

hal permodalan. Sedangkan mengenai pemasaran hasil produksi 

usahatani padi sawah di Desa Penantian, penyuluh juga cukup 

membantu memfasilitasi dengan memberikan informasi tempat 

petani dapat menjual hasil produksinya. sehingga berdampak pada 

kesejahteraan petani di desa penantian. 

3. Menurut perspektif ekonomi Islam tentang peranan penyuluh 

pertanian sebagai penggerak ekonomi dalam meningkatkan 

kesejahteraan. Peranan penyuluh adalah kegiatan pembelajaran 

kepada masyarakat atau sekelompok petani agar mereka dapat 

mencapai kehidupan yang lebih baik, di dalam Al-Qur’an surat 

Ar’rad ayat 11 menjelaskan bahwa allah tidak akan merubah 

keadaan suatu kaum melainkan mereka sendiri yang merubahnya, 

Peran merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka 

meningkatkan kemampuan petani baik dari pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan sehingga mereka mampu dan berdaya serta 

menetapkan keputusan sendiri terkait dalam usaha tani yang 

dilakukannya. dalam ekonomi Islam merupakan sebuah 

pembelajaran kepada masyarakat atau sekelompok agar mereka 

dapat mencapai kehidupan yang lebih baik. Dengan hal tersebut 

maka setiap anggota petani sudah dapat berusaha merubah dirinya 

menjadi petani yang lebih maju dan dapat memanfaatkan sumber 

daya yang ada. Dan dilihat dari prinsip-prinsip ekonomi dalamb 

islam program penyuluh pertanian ini telah berjalan sesuai 

berdasarkan prinsip tauhid, prinsip bekerja dan berproduktifitas, 

prinsip tolong-menolong(ta’awun) bahwa setiap berusaha dan 

mencari rizki harus sesuai dengan aqidah islam yang telah di 

tentukan oleh Allah dan senantiasa mengharapkan ridho Allah SWT 

agar mendapatkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. 

 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan uraian diatas, 

saran-saran yang dapat diajukan sebagai berikut: 
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1. Bagi petani diharapkan bisa lebih mengembangkan lagi varian 

tanaman untuk menunjang kebutuhan namun tetap 

mempertahankan lahan persawahan untuk di tanami padi tanpa 

mengalih fungsikan sepenuhnya serta untuk petani yang telah 

mengikuti kegiatan pembinaan tersebut agar terus 

memaksimalkan kemampuan yang diperolehnya yakni 

mengembangkan inovasi dan  kreasi sehingga mampu menjadi 

petani yang lebih unggul, Bagi pemerintah diharapkan lebih 

mendukung dan mengembangakan program baru di desa-desa 

terutama di bidang pertanian. 

2. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat meneliti lebih dalam dan 

lebih luas khususnya yang berkaitan dengan program-program 

pembangunan pertanian. Sehingga hasil penelitian dapat 

digunakan dan menjadi referensi atau petunjuk bagi daerah 

yang akan diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



77 
 

 
 

DOKUMENTASI 

Wawancara dengan Penyuluh Pertanian Lapangan 

 

 

Wawancara dengan Kepala Pekon 
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Wawancara dengan responden poktan 

 

 

 

 


