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ABSTRAK  

ABDUL JALIL.105961108717.Peranan penyuluh pertanian dalam 

peningkatan pemanfaatan pekarangan rumah di Desa Tangru Kecamatan Malua 

Kabupaten Enrekang. Di bimbing oleh SYAFIUDDINdan ANDI RAHAYU 

ANWAR.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan penyuluh pertanian dalam 

peningkatan pemanfaatan pekarangan rumah.Informan yang dipilih dalam 

penelitan ini berjumlah 15 informan yang terdiri dari 1 informan kunci dan 14 

informan biasa. Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi 

bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan komplesitas 

dari keragaman fenomena sosial yang diteliti. Teknik penentuan informan sangat 

penting karena informan yang memberikan informasi.Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa peran penyuluh pertanian di Desa Tangru Kecamatan Malua 

Kabupaten Enrekang adalah terdiri dari peran penyuluh sebagai fasilitator 

ditunjukkan dengan penyuluh memfasilitasi kelompok wanita tani terhadap hal-

hal yang berhubungan dengan pemanfaatan pekarangan rumah seperti 

memberikan pelatihan pemanfaatan pekarangan rumah,memberikan informasi 

yang dibutuhkan, pemberian bibit, dan pupuk.Peran penyuluh sebagai motivator 

ditunjukkan dengan adanya lomba pemanfaatan pekarangan rumah, peran 

penyuluh sebagai motivator mampu mendorong masyarakat untuk lebih 

meningkatkan pemanfaatan pekarangan rumah. Peran penyuluh sebagai 

organisator di tunjukkan dengan pembentukan kelompok wanita tani serta 

penyuluh ikut serta dalam memberikan pemecahan masalah yang di hadapi dalam 

memanfaatkan pekarangan rumah, memberikan sumbangan pemikiran dalam 

membina kelompok wanita tani. Manfaat yang dihasilkan pada kegiatan 

penyuluhan pekarangan di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang 

memiliki dampak positif bagi masyarakat seperti sebagai sumber bahan pangan 

tambahan, pemenuhan perbaikan gizi keluarga, serta mengurangi pengeluaran 

keluarga. Lahan pekarangan kalau ditata dengan baik dapat menjadikannya 

sebagai lumbung hidup, atau warung hidup sekaligus sebagai tabungan keluarga 

dan penambahan keindahan rumah. 

 

 

Kata kunci :Peranan penyuluh, penyuluh sebagai fasilitator, motivator, dan 

organisator. 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sektor pertanian memiliki peranan yang starategis dalam pembangunan 

perekonomian baik bagi pertumbuhan ekonomi setempat maupun pemerataan 

pembangunan pertanian. Di Indonesia sumberdaya alam yang bisa dikelola cukup 

banyak, khususnya dalam bidang pertanian. Berdasarkan kondisi tersebut peranan 

penyuluh sangat dibutuhkan untuk mencapai sektor pertanian yang 

unggul.Penyuluh diharapkan mampu bertindak sebagai penyedia sarana dan 

prasarana bagi petani, pengentasan kemiskinan dan perbaikan sumber daya 

manusia pertanian melalui kegiatan penyuluhan pertanian.Hariadi (2011) 

Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan 

petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan 

pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana 

pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, 

kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan 

kelembagaan petani. Kelembagaan petani merupakan lembaga yang ditumbuh 

kembangkan dari, oleh dan untuk petani guna memperkuat kerjasama dalam 

memperjuangankan kepentingan petani dalam bentuk kelompoktani (poktan) dan 

gabungan kelompoktani (gapoktan). Penyuluhan pertanian merupakan kegiatan 

penting dan strategis yang tidak terpisahkan dari pembangunan di sektor 

pertanian. Kegiatan penyuluhan dalam pembangunan pertanian berperan sebagai 

jembatan yang menghubungkan antara praktek yang dijalankan oleh petani 
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dengan pengetahuan dan teknologi pertanian yang selalu berkembang (Hermawan, 

dkk, 2007). 

Peran penyuluh pertanian sangat menentukan keberhasilan pembangunan 

pertanian. Peran penyuluh pertanian dapat dikatakan sebagai garda terdepan untuk 

meningkatkan kualitas petani saat ini. Penyuluh berperan sebagai perantara dan 

penghubung informasi untuk petani maupun dari petani. Penyuluh menyampaikan 

informasi dari balai pengkajian maupun peneliti ke petani dan menyampaikan 

aspirasi dari petani ke pembuat kebijakan. Karena di sini penyuluh langsung 

terjun ke petani dan masyarakat sehingga akan lebih mengetahui kondisi di 

lapangan yang sebenarnya. Peranan penyuluh dalam pemberdayaan masyarakat 

yaitumenyadarkan masyarakat atas peluang yang ada untuk merencanakan hingga 

menikmati hasil pembangunan, memberikan kemampuan masyarakat untuk 

menentukan program pembangunan, memberi kemampuan masyarakat dalam 

mengontrol masa depannya sendiri, dan memberi kemampuan dalam menguasai 

lingkungan sosialnya. Fashihullisan (2009) 

Pemanfaatan tanah pekarangan  dapat dilihat dari kompleksitas tanamannya 

dan komoditas yang dihasilkan. Kompleksitas dan banyak produksi tersebut 

tergantung dari keanekaragaman usaha dan kombinasi usaha dari masyarakat. 

Usaha dari pemanfaatan tanah pekarangan dapat memberikan sumbangan ratarata 

49 % dari pendapatan rumah tangga. Besar kecilnya kontribuasi pekarangan 

terhadap pendapatan keluarga tergantung pada luas dan tingkat pemanfaatan tanah 

pekarangan tersebut.Dengan demikian, pemanfaatan pekarangan merupakan salah 

satu alternatif sumber daya yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan 
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pangan atau warung hidup keluarga.Keberadaan lahan pertanian yang semakin 

berkurang menjadi salah satu permasalahan dalam budidaya tanaman, sehingga 

diperlukan pengoptimalan lahan sempit secara intensif. Dengan ditemukannya 

berbagai inovasi dan strategi dalam pembudidayaan tanaman, mengubah lahan 

sempit yang tidak banyak fungsinya menjadi lahan produktif. (Ginting, 1994). 

Lahan pekarangan adalah sebidang tanah yang letaknya di sekitas rumah. 

Dalam Sejarah pertanian, lahan pekarangan mempunyai peranan sangat besar 

terhadap ketahanan pangan rumah tangga, dan apabila ada kelebihan produksi 

tanaman, dapat dijual untuk menambah pendapatan keluarga.  Lahan pekarangan 

juga merupakan aset yang berhubungan langsung dengan penghuni rumah dan 

memiliki peran yang sangat kompleks (Maghfoer, Moch. Dawam, dkk, 2019. 

Kegiatan penyuluhan pertanian di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten 

Enrekang pernah di selenggarakan sosialisasi kegiatan pemanfaatan lahan 

pekarangan rumah dimana penyuluh sebagai pembina. Kegiatan kegiatan tersebut 

diharapkan dapatmeningkatkan pemanfaatan pekarangan rumah di Desa Tangru 

Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang. Kegiatan tersebut melibatkan 3 dusun 

yaitu Dusun Tangru,Dusun kalawean, dan Dusun Dante. 

Hingga saat ini pemanfaatan pekarangan oleh masyarakat di Desa Tangru 

belum dilakukan secara optimal, padahal jika pekarangan rumah warga ditanami 

dengan berbagai jenis tanaman bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari hari, selain 

itu juga dapat dijadikan sebagai tambahan penghasilan keluarga. Optimalisasi 

pemanfaatan pekarangan dengan menanami berbagai jenis tanaman pertanian 

dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat juga meningkatkan pendapatan 
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masyarakat.Dalam memanfaatkan pekarangan rumah, masyarakat petani di Desa 

Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang penulis melihat bahwa ada 

beberapa masyarakat yang masih belum memanfaatkan pekarangan rumahnya. 

Serta ada juga beberapa masyarakat yang belum mengetahui bahwa dengan 

memanfaatkan pekarangan rumah dapat meningkatkanpemberdayaan sumber daya 

yang tersedia di lingkungannya. Dengan adanya penyuluhan pertanian yang 

dilakukan oleh pemerintah, diharapkan masyarakat petani mampu memanfaatkan 

pekarangan rumah sebagai penunjang ketahanan pangan. Berdasarkan latar 

belakang diatas tersebut, penulis  perlu melakukan suatu penelitian dengan judul 

“Peranan Penyuluh Pertanian dalam Peningkatan Pemanfaatan Pekarangan 

Rumah di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan  rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana peranan penyuluh pertanian dalam peningkatan pemanfaatan 

pekarangan rumah di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang ? 

2. Bagaimana manfaat yang dihasilkan pada kegiatan penyuluhan pekarangan di 

Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. untuk mengetahui peranan penyuluhpertanian dalam peningkatan 

pemanfaatan pekarangan rumah di Desa Tangru Kecamatan Malua 

Kabupaten Enrekang. 

2. Untuk mengetahui manfaat yang di hasilkan pada kegiatan penyuluhan 

pertanian di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain :  

1. Bagi pemerintah, tulisan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

merumuskan kebijakan pengembangan pertanian dalam pemanfaatan 

pekarangan rumah.  

2. Bagi penulis, manfaat dari tulisan ini adalah sebagai media untuk 

meningkatkan mutu ilmu pengetahuan yang dimiliki terutama yang berkaitan 

dengan ilmu pengetahuan penyuluhan pertanian.  

3. Manfaat karya tulis ini bagi masyarakat luas adalah sebagai sumbangan 

ide/gagasan untuk meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan di rumah 

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan sehari- hari. 
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II. TINJAUANPUSTAKA 

2.1. Penyuluhan Pertanian 

Penyuluhan Pertanian adalah pemberdayaan petani dan keluarganya 

beserta masyarakat pelaku agribisnis melalui kegiatan pendidikan non formal di 

bidang pertanian agar mereka mampu menolong dirinya sendiri baik di bidang 

ekonomi, sosial maupun politik sehingga peningkatan pendapatan dan 

kesejahteraan mereka dapat dicapai. Penyuluh dalam arti umum merupakan suatu 

ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu dan 

masyarakat agar dengan terwujudnya perubahan tersebut dapat tercapai apa yang 

diharapkan sesuai dengan pola atau rencana penyuluhan, dengan demikian 

merupakan suatu system pendidikan yang bersifat non formal atau suatu sistem 

pendidikan diluar system persekolahan yang biasa, dimana orang ditunjukkan 

cara-cara mencapai sesuatu dengan memuaskan sambil orang itu tetap 

mengerjakannya sendiri, jadi belajar dengan mengerjakan sendiri (Kartasapoetra, 

1991). 

Menurut Soekandar (1978) penyuluhan pertanian adalah suatu pendidikan 

yang berada di luar sekolah yang dikhususkan untuk keluarga tani yang tinggal di 

pedesaan, tujuannya adalah untuk menambah wawasan pertanian dan memberikan 

solusi atas masalah-masalah yang sering terjadi di lapangan. Penyuluhan sendiri 

diartikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan untuk mendorong terjadinya 

perubahan perilaku pada individu, kelompok, komunitas, ataupun masyarakat agar 

mereka tahu, mau, dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi 

(Amanah, 2007). 
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Berdasarkan pengertian penyuluhan pertanian maka ada empat fungsi penting 

dalam penyuluhan pertanian, yaitu : (Gabriel 1991) 

1) Pembuka jalan bagi petani untuk mendapatkan kebutuhannya dibidang 

pertanian khususnya ilmu pengetahuan. 

2) Penyuluhan pertanian merupakan jembatan antara praktik atau kegiatanyang 

dijalankan petani dengan pengetahuan dan teknologi yang selalu berkembang 

dan senantiasa dibutuhkan oleh petani. 

3) Penyampai, pengusahaan dan penyesuaian program nasional dan regional 

agar dapat dilaksanakan oleh petani dalam rangka mensukseskan program 

pembangunan nasional. 

4) Kegiatan pendidikan non-formal yang dilakukan secara terus menerus untuk 

mengikuti perkembangan teknologi yang dinamis dan masalah-masalah 

pertanian yang berkembang. 

Metode penyuluhan menurut hubungan penyuluhan dan sasarannya 

berdasarkan hubungan penyuluhan kesasarannya, metode penyuluhan 

dibedakan menjadi 2 macam (Mardikanto, 1994). Terbagi dua macam, yaitu : 

a) Komunikasi langsung, baik melalui percakapan tatap muka atau lewat media 

tertentu (telepon, faksimili) yang memungkinkan penyuluhan dapat 

berkomunikasi secara langsung (memperoleh respons) dari sasarannya dalam 

waktu yang relatif singkat. 

b) Komunikasi tak langsung, baik lewat perantara orang lain, lewat surat 

ataumedia yang lain yang tidak memungkinkan penyuluh dapat menerima 

respondari sasarannya dalam waktu yang relatif singkat. 
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2.2 Peranan Penyuluh Pertanian 

Penyuluh memiliki beberapa peran penting dalam mengembangkan 

kelompok tani binaannya, peran tersebut antara lain : sebagai pendidik, dan sebagi 

motivator, baik dalam bentuk peragaan atau memberikan contoh-contoh kerja 

dalam berusahatani (Kartasapoetra,2001).Namun ada peran kongkrit bagi 

Penyuluh Pertanian yang dapat diinplementasikan dandihabituasikan terhadap 

pengembangan kelompok tani binaanya antara lain: penumbuhankesadaran 

anggota tinggi, pengembangan intensitas interaksi anggota tinggi, pengembangan 

kepemilikan bersama tinggi dan pemberlakuan struktur berkaidah dan perilaku 

berpola, maka kesadaran anggota akan meningkat, kegiatan kelompok 

berkembang dengan baik, aset-aset kelompok berfungsi dengan optimal, sehingga 

menjadi potensi kelompok untuk tetap bertahan atau terus berlanjut (Soekanto, 

2013). 

Menurut Salim, F. 2005Penyuluh pertanian berperan sebagai berikut : 

1. Penyuluh sebagai fasilitator, yang senantiasa memberikan jalan 

keluar/kemudahan-kemudahan, baik dalam menyuluh/proses belajar 

mengajar, maupun fasilitas dalam memajukan usahataninya. Dalam hal 

menyuluh penyuluh memfasilitasi dalam halkemitraan usaha, berakses ke 

pasar, permodalan dan sebagainya. 

2. Penyuluh sebagai motivator, penyuluh senantiasa membuat petani tahu, mau 

dan mampu. Peran penyuluh sebagai motivator terhadap pengembangan 

kelompok tani sebagian besar dalam kategori tinggi, hal ini karena menurut 

petani penyuluh sudah memotivasi petani dalam mengembangkan usahatani 
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maupun kelompok taninya. Peran penyuluh sebagai motivator membantu 

petani dalam mendapatkan informasi tentang bagaimana cara mengolah 

hasilhasil produksinya, memberikan arahan bagaimana cara mengolah lahan 

yang baik, cara menggunakan teknologi, cara bagaimana meningkatkan nilai 

tambah dari hasil produksi, serta memberikan contoh dan memotivasi petani 

tentang cara bertani yang baik. 

3. Penyuluh sebagai organisator, yang selalu menumbuhkan dan 

mengembangkan kelompok tani agar mampu berfungsi sebagai kelas belajar-

mengajar, wahana kerjasama dan sebagai unit produksi.Peran penyuluh 

sebagai organisator bukan hanya terbatas pada pembentukan kelompok tani 

akan tetapi juga ikut membantu mengorganisasikan tugas dan peran masing-

masing anggota kelompok sehingga petani dapat mengelola dan 

mengembangkan kelompok taninya. 

Menurut Rasyid (2001) belum optimalnya peranan penyuluhpertanian 

dapat disebabkan oleh rendahnya tingkat partisipasi petani terhadap 

penyuluhan pertanian sebagai akibat rendahnya mutu pelayanan 

penyuluhpertanian. Selain itu lemah dan tidak sistematisnya sistem 

pendanaan sehingga menjadi salah satu penyebab rendahnya kinerja 

penyuluhan pertanian dalam menjalankan tugas dan fungsinya.  

Penyuluh pertanian ke depan adalah penyuluh pertanian yang dapat 

menciptakan dirinya sebagai mitra dan fasilitator petani dengan melakukan 

peranan yang sesuai antara lain sebagai: penyedia jasa Pendidikan (educator), 

motivator, konsultan (pembimbing), dan pendamping petani. Kedua bahwa 
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kinerja penyuluh pertanian merupakan pengaruh dari situasional diantaranya 

terjadi perbedaan pengelolaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian 

disetiap kabupaten yang menyangkut beragamnya aspek kelembagaan, 

ketenagaan, program penyelenggaraan dan pembiayaan, (Jahi, dkk 2006). 

Berdasarkan pengertian diatas Peranan penyuluh pertanian memberikan 

penyuluhan kepada petani melalui pendekatan kelompok tani agar 

pengetahuan,keterampilan maupun sikap petani menjadi lebih baik dalam 

mengelola usaha tani guna ningkatkan kesejaheraan. Peranan penyuluh 

pertanian sebagai motivator, sebagai fasilitator, sebagai organisator, sebagai 

pendidik,baik dalam bentuk peragaan atau memberikan contoh kerja dalam 

usaha tani 

2.3 Pemanfaatan Pekarangan Rumah 

Pekarangan rumah merupakan sebidang tanahdi sekitar rumah, baik itu 

berada di depan, di samping, maupun di belakang rumah. Pemanfaatan 

pekarangan rumah sangat penting, karena manfaat yang dapat diambil sangat 

banyak. Pemanfaatan pekarangan yang baik dapat mendatangkan berbagai 

manfaat antara lain yaitu sebagai warung, apotek ,lumbung hidup dan bank hidup. 

Disebut lumbung hidup karena sewaktu-waktu kebutuhan pangan pokok seperti 

jagung, umbiumbian dan sebagainya tersedia di pekarangan. Selain pekarangan 

difungsikan untuk pemenuhan bahan pangan (Arifin dkk.2007), 

Pekarangan adalah taman rumah tradisional yang bersifat pribadi, yang 

merupakan sistem yang terintegrasi dengan hubungan yang erat antara manusia, 

tanaman, dan hewan. Lahan pekarangan memiliki fungsi multiguna, karena dari 



 

11 
 

lahan yang relatif sempit ini, bisa menghasilkan bahan pangan seperti umbi-

umbian, sayuran, buah-buahan; bahan tanaman rempah dan obat, bahan kerajinan 

tangan; serta bahan pangan hewani yang berasal dari unggas, ternak kecil maupun 

ikan. Manfaat yang akan diperoleh dari pengelolaan pekarangan antara lain dapat: 

memenuhi kebutuhan konsumsi dan gizi keluarga, menghemat pengeluaran, dan 

juga dapat memberikan tambahan pendapatan bagi keluarga. (Riah, 2005) 

Pemanfaatan pekarangan rumah yang paling cocok dilakukan adalah 

dengan ditanami oleh tanaman sayur. Menurut Sismihardjo (2008), lahan 

pekarangan dapat dimanfaatkan untuk budidaya berbagai jenis tanaman, termasuk 

budidaya tanaman buah dan sayuran serta sebagai salah satu bentuk praktek 

agroforestry. 

Menurut(Madyowati,2017)manfaatpekaranganrumahuntukkeluargaantaralain 

: 

1) Pemenuhan gizi keluarga ada beberapa tanaman, ternakdanikan yang 

dapatdipelihara di pekarangan dan menghasilkan makanan yang dibutuhkan 

keluarga. 

2) Seperti umbi-umbian sebagai sumber vitamin, sedangkan ternak dan ikan 

sebagai sumber protein dan lemak. 

3) Sebagai lumbung ternak hasil dari usaha pekarangan dapat diambil sewaktu-

waktu dan tidak ada musim pacekliknya. 

4) Apotik hidup pekarangan dapat ditanami berbagai tanaman obat yang 

berkhasiat, jika anggota keluarga sewaktu-waktu sakit dapat ditanggulangi 

sementara dengan obat yang ada di pekarangan. 
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5) Menambah penghasilan pekarangan yang dikelola dengan baik, hasilnya 

dapat dijual sebagai sumber pendapatan keluarga karena banyak komoditas 

yang tidak membutuhkan lahan yang luas untuk membudidayakan nya. 

6) Menghasilkan bahan bangunan jenis tanaman pohon seperti bambu, kelapa, 

nangka dan tanaman lainnya yang ditanam di pekarangan dapat dijadikan 

bahan bangunan dan kerajinan rumah tangga. 

7) Sebagai tempat rekreasi keluarga pekarangan yang ditata dan dirawat secara 

teratura kan memberikan keindahan dan rasa tentram bagi orang yang 

melihatnya. 

Hal ini sejalan dengan pendapat (Zulkarnaen, 2009) yang menyatakan bahwa 

pekarangan memiliki fungsi antara lain sebagai penghasil pangan tambahan, 

penghasil tambahan uang dan penghasil apotik hidup. Lebih lanjut dijelaskan 

bahwa jenis tanaman pekarangan yang diusahakan harus memenuhi komponen 

efisiensi produksi zat gizi yakni produksi dan kandungan gizi yang tinggi. 

Pekarangan sebagai taman rumah tradisional yang bersifat pribadi, yang 

merupakan sistem yang terintegrasi dengan hubungan yang erat antara manusia, 

tanaman, dan hewan. Lahan pekarangan memiliki fungsi multiguna, karena dari 

lahan yang relatif sempit ini dapat menghasilkan bahan pangan seperti 

umbiumbian, sayuran, buah-buahan, bahan tanaman rempah, tanaman obat, bahan 

kerajinan tangan serta bahan pangan hewani yang berasal dari unggas, ternak kecil 

maupun ikan. Manfaat yang diperoleh dari pengelolaan pekarangan antara lain 

dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dan gizi keluarga, menghemat pengeluaran, 

dan juga dapat memberikan tambahan bagi keluarga (Amruddin , 2018) 
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2.4Penelitian Terdahulu yang Relevan 

1. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Dalam  memudahkan menentukan Langkah-langkah yang sistimatis serta 

upaya mencari perbandingan dan untuk menemukan inspirasi baru di 

butuhkan penelitian terdahulu yang relevan. 

Tabel1.Penelitan Terdahulu yang Relevan. 

No Nama 

 Peneliti 

Metode  

Analisis 

Hasil 

1. Eso Solihin, Apong 

Sandrawati, dan 

Wawan Kurniawan 

(2014) 

Pemanfaatan 

pekarangan rumah 

untuk budidaya 

sayuran sebagai 

penyedia gizi 

keluarga 

Metode 

deskriptif 

analitis 

Berdasarkan hasil identifikasi  

permasalahan  dilapangan, 

masyarakat desa cileles 

mengetahui mengenai teknik 

budidaya tanaman dan 

sebagian warga sudah 

memanfaatkan pekarangan 

untuk budidaya 

tanaman.Pertanian pekarangan 

merupakan salah satu strategi 

baru dalam meningkatkan 

kecukupan dan  ketahanan 

pangan masyarakat sekaligus 

sebagai sumber pendapatan 

keluarga.Apabila pertanian 

pekarangan dapat dioptimalkan 

fungsinya, maka hal tersebut 

akan berkontribusi nyata 

terhadap kecukupan dan 

ketahanan pangan masyarakat 

sekaligus dapat meningkatkan 

tingkat kesejahteraan  

masyarakat. 
 

2. Ati Kusmiati dan 

Ummi 

Solikhah(2015) 

 
Peningkatan 

pendapatan 

keluarga melalui 

pemanfaatan 

Dalam 

tulisan ini, 

digunakan 

metode 
kualitatif 

Berdasarkan hasil dan 

pembahasan dapat 

diambil beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 
1. Ibu-Ibu rumah tangga yang 

tergabung 

dalam kelompok mawar dan 

melati 
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pekarangan rumah 

menggunakan 

Teknik vertikultur  
 

memperloleh pendidikan dan 

pengetahuan 

baru mengenai cara budidaya 

sawi organik, manajemen 

usaha dan analisis 

biaya usahatani. 

2. Ibu rumah tangga memiliki 

aktifitas positif 

yang rutin dilakukan setiap hari 

3. Pekarangan rumah JL. 

Tawangmangu V 

menjadi lebih hijau dan asri 

4. Keluarga dapat 

mengkonsumsi sayuran 

organik yang sehat karena 

terbebas dari 

pestisida sekaligus dapat 

menghemat 

pengeluaran 

5. Ada tambahan pendapatan 

bagi para ibu 

rumah tangga yang berhasil 

menjual hasil 

panen sawi organiknya 

3. Ratnia 

Solihah(2013 

 

Pemberdayaanmasy

arakat melaui 

pemanfatan 

pekarang sebagai 

warung hidup 

keluarga desa 

kutamandiri 

kecamatan 

tanjung sari 

Dalam 

tulisan ini, 

digunakan 

metode 

kualitatif, 

Berdasarkan hasil dan 

pembahasan di atas, dapatlah 

disimpulkan bahwa 

pemberdayaan masyarakat 

melalui pemanfaatan 

pekarangan sebagai warung 

hidup keluarga di Desa 

Kutamandiri Kecamatan 

Tanjungsari Kabupaten 

Sumedang, merupakan salah 

satu bentuk upaya 

memberdayakan masyarakat 

yang menindaklanjuti hasil 

survey dan pemetaan masalah 

dan potensi Desa Kutamandiri. 

Pemberdayaan masyarakat 

melalui pemanfaatan 

pekarangan sebagai warung 

hidup keluarga tersebut 

diselenggarakan dengan 

melakukan berbagai kegiatan 

oleh Tim PPM dengan dibantu 
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atau difasilitasi oleh penyuluh 

pertanian, Tim KKN UNPAD, 

Tim KWT, dan Tim penggerak 

PKK Desa Kutamandiri dalam 

pelaksanaannya. 

Kegiatankegiatan yang 

dilakukan dalam 

pemberdayaan ekonomi 

masyarakat melalui 

pemanfaatan pekarangan 

sebagai warung hidup keluarga 

tersebut meliputi: kegiatan 

sosialisasi atau penyuluhan 

tentang pentingnya 

pemanfaatan pekarangan 

sebagai warung hidup 

keluarga; pelatihan 

pemanfaatan pekarangan 

sebagai warung hidup 

keluarga, pemberian benih 

tanaman warung hidup bagi 

warga Desa Kutamandiri 

(melalui ibu-ibu rumah 

tangga), serta evaluasi dan 

monitoring kegiatan 

pemanfaatan, penanaman dan 

pemeliharaan tanaman warung 

hidup. Dengan diberikannya 

beberapa kegiatan tersebut, 

keberlanjutan pemberdayaan 

masyarakat melalui 

pemanfaatan pekarangan 

sebagai warung hidup keluarga 

di Desa Kutamandiri 

diharapkan: a. Tim KWT dan 

Tim Penggerak PKK Desa 

Kutamandiri dapat meneruskan 

program pemberdayaan 

masyarakat melalui 

pemanfaatan pekarangan 

sebagai warung hidup keluarga 

ini menjadi lebih luas 

sasarannya yang dapat 

dilakukan secara swadaya oleh 

masyarakat. b. Evaluasi dan 

monitoring program 
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pemberdayaan masyarakat 

melalui pemanfaatan 

pekarangan sebagai warung 

hidup keluarga ini dapat 

dilakukan tim penyuluh 

pertanian Desa Kutamandiri 

dengan dibantu oleh Tim KWT 

dan Tim Penggerak PKK Desa 

Kutamandiri. Hal ini untuk 

mempertahankan 

keberlangsung program ini 

serta untuk mengatasi 

permasalahan terkait 

pemeliharaannya yang 

dihadapi oleh warga desa. c. 

Kegiatan pemberdayaan 

masyarakat melalui 

pemanfaatan pekarangan 

sebagai warung hidup keluarga 

ini dapat menumbuhkan nilai-

nilai entrepreneurship bagi 

warga desa melalui ibu-ibu 

rumah tangga umumnya, dan 

khususnya Tim PKK RT, RW 

dan Desa Kutamandiri dalam 

membantu dan memenuhi 

kebutuhan ekonomi keluarga. 

4. Rosdah, Yusriadi, 

Nurhaedah 

(2012) 

Dampak 

pemanfaatan lahan 

pekarangan rumah 

oleh wanita tani 

binaan balai 

penyuluhan pe 

Dalam 

tulisan ini, 

digunakan 

metode 

kualitatif 

Berdasarkan  hasil  penelitian   

yang dilakukan di Desa 

Pekalobean, Kecamatan 

Anggeraja, Kabupaten 

Enrekangmaka   dapat   ditarik   

beberapa kesimpulan sebagai 

berikut:1.Tingkat    

Keterampilan    wanita    tani 

dalam  pemanfaatan  lahan  

pekarangan rumah     secara     

intensif     di Desa Pekalobean,    

Kecamatan    Anggeraja, 

Kabupaten  Enrekang  

mendapatkankan skor yaitu 

pada perencanaan kelompok 

wanita  tani  tergolong  tinggi,    

hal  ini  

esuai  dengan  kemampuan  

wanita  tani menyusun   
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perencanaan   dengan   baik 

sehingga pemanfaatan lahan 

pekarangan dapat berjalan 

dengan baik pula, 

Keterampilan pelaksanaan 

kelompok wanita tani 

tergolong sangat tinggi,   hal   

ini   berjalan   dengan   baik 

karena    keluarga    wanita    

tani    turut dalam   pengolahan   

lahan   pekarangan dan     

pemanfaatan     limbah     

sampah rumah  tangga  untuk  

lahan  pekarangan sempit;     

Keterampilan     Pemanfaatan 

Lahan    Pekrangan    tergolong    

sangat tinggi.  Hal  ini  berjalan  

dengan  baik karena wanita 

tani mampu memanfaatkan 

lahan pekarangan sebagai   

konservasi   TOGA   (tanaman 

Obat Keluarga) dan menambah 

estetika    lahan    pekarangan    

rumah; Keterampil   hasil   

kegiatan   kelompok wanita   

tani   tergolong   sangat   

tinggi,  hal    ini    sesuai    

dengan    pernyataan responden 

mengatakan bahwa 

pemanfaatan lahan pekarangan 

mampu memenuhi  kebutuhan  

pangan  keluarga dan     

menghemat     pengeluaran     

dan meningkatkan  

kesejahteraan  konsumsi rumah 

tangga.2.Tingkat keberhasilan 

program pemanfaatan  lahan  

pekarangan  rumah oleh  

wanita  tani  di  Desa  

Pekalobean, Kecamatan 

Anggeraja, Kabupaten 

Enrekang  tergolong  sangat  

tinggi  hal ini  dapat  dilihat    

pada  Perencanaan wanita   tani   

tingkat   keberhasilannya yaitu      

99.99%;   tingkat   pelaksanaan 
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98,99%,  tingkat  pemanfaatan   

5. Musrizal(2014) 

 

Komunikasi 

Penyuluhan 

Dalam Program 

Kawasan Rumah 

Pangan Lestari 

(KRPL) (Kasus 

Kelompok 

Wanita Tani di 

Kota Padang) 

Dalam 

tulisan ini, 

digunakan 

metode 

kualitatif 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan yang telah 

dilakukan sebelumnya, maka 

penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Efektivitas komunikasi 

penyuluhan dalam program 

KRPL di Kota Padang 

tergolong efektif. 2. Umur 

wanita tani berhubungan 

signifikan dengan efektivitas 

komunikasi dalam program 

KRPL. 3. Tingkat pendidikan 

wanita tani berhubungan 

signifikan dengan efektivitas 

komunikasi dalam program 

KRPL. 4. Luas lahan 

pekarangan wanita tani 

berhubungan signifikan dengan 

efektivitas komunikasi dalam 

program KRPL. 5. Konsumsi 

media wanita tani berhubungan 

signifikan dengan efektivitas 

komunikasi dalam program 

KRPL. 6. Frekuensi mengikuti 

penyuluhan wanita tani 

berhubungan signifikan dengan 

efektivitas komunikasi dalam 

program KRPL 
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2.5 Kerangka Pikir 

Melalui kegiatan penyuluhan pertanian diharapkan pembinaan para petani 

memiliki kemampuan dalam memperbaiki hidupnya, sehingga akan mampu 

meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan pertanian agar tercipta 

pertanian yang maju dan efisien. Selain itu melalui kegiatan penyuluhan dapat 

meningkatkan perkembangan kelompok tani baik dari segi kualitas, adanya 

hubungan baik dengan instansi terkait, peningkatan produksi, dan akhirnya 

peningkatan ekonomi bagi petani. 

Peranan penyuluh pertanian merupakan bentuk realisasi dari peran yang 

diemban oleh seorang penyuluh itu sendiri. Adapun peranan penyuluh pertanian 

diantaranya Penyuluh sebagai fasilitator, penyuluh sebagai motivator dan 

penyuluh sebagai organisator. Lebih jelasnya digambarkan pada kerangka berpikir 

berikut ini: 
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Gambar1.Kerangka Pikir Peranan Penyuluh Pertanian dalam Peningkatan 

Pemanfaatan Pekarangan Rumah di Desa Tangru Kecamatan Malua 

Kabupaten Enrekang. 
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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Tangru, Kecamatan Malua, 

Kabupaten  Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan pada bulan Agustus2022 sampai 

bulan September 2022. Pemilihan lokasi berdasarkan atas potensi Desa yang akan 

diteliti yang akan disesuaikan dengan tujuan penelitian.  

3.2 Teknik Penentuan Informan 

Informan yang dipilih dalam penelitan ini berjumlah 15 informan yang terdiri 

dari 1 informan kunci dan 14 informan biasa. Informan kunci adalah informan 

yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang di teliti. Informan 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyuluh pertanian yang ditugaskan di 

Desa Tangru sedangkan informan biasa adalah informan yang ditentukan dengan 

dasar pertimbangan mengetahui dan berhubungan dengan permasalahan penelitian 

tersebut. Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anggota kelompok 

Wanita tani di Desa Tangru. 

Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung 

dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan komplesitas dari keragaman 

fenomena sosial yang diteliti. Teknik penentuan informan sangat penting karena 

informan yang memberikan informasi. Koentjaraning (1993) menyatakan bahwa 

penentuan informan sebagai sumber data  lebih banyak menggunakan 

pertimbangan realitas sosial artinya yang mewakili masyarakat dipilih purposive 
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sampling berdasarkan kriteria informan.urposive sampling berarti tehnik 

pengambilan sampel secara sengaja. 

3.3 JenisdanSumber Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif 

yakni data dari penjelasan kata dapat dianalisis dalam bentuk bilangan atau 

angka.Sumber data di dalam penelitian sangat penting karena akan mempengaruhi 

kualitasdari hasil penelitian. Sumber data terdiri dari data primer dan data 

sekunder. 

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, 

dalamhal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung 

denganmenggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer 

dapatberupa opini subjek, hasil observasi terhadap suatu perilaku atau 

kejadian, danhasil pengujian  

b. Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara 

tidaklangsung dari objek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas: 

strukturorganisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku 

dan lainsebagainya yang berkenaan dengan penelitian. 
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3.4TeknikPengumpulan Data 

a) TeknikObservasi 

Teknikobservasidalampenelitianinidigunakanuntukmengamatisecaralangsung

kondisi di lokasipenelitian, yaitukontribusilahanpekarangan di 

DesaTangruKecamatanMaluaKabupatenEnrekang 

b) TeknikWawancara 

Penelitianinimenggunakanteknikwawancarauntukmendapatkaninformasimen

genailahanpekarangan dan tingkatpemanfaatanlahanpekarangan. 

c) Dokumentasi 

Teknikdokumentasidigunakanuntukmemperoleh data sekunder yang 

bersumberdarimonografiDesaTangru, petadusun,jumlahpenduduk, 

jumlahkepalakeluarga, luaswilayah, jenismatapencaharian yang 

mendukungpenelitianini. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunkan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif sebagaimana dikemukakan (Miles dan Hubberma, 2014) antara lain :  

1. Reduksi data yakni data yang diperoleh dari lapangan jumlah cukup banyak, 

sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Meredukasi data berarti 

merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah 

diredukasi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 
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peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya 

apabil diperlukan. 

2. Penyajian data yakni dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori dan sejenisnya. Penyajian data pada penelitian 

kualitatif adalah melalui teks yang bersifat naratif hal ini akan memudahkn 

untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya. 

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, dilakukan dengan menyimpulkan 

seluruh hasil pengolahan data yang telah dilakukan. 

3.7 Definisi Operasional 

Untuk memudahkan dalam mengambil data,informasi dan menyamakan 

persepsi dalam penelitian ini maka digunakan konsep operasional sebagaiberikut: 

1. Penyuluh pertanian adalah orang yang bekerja menyampaikan informasi baru 

kepada para petani dalam peningkatan pemanfaatan pekarangan rumah di 

Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang. 

2. Fasilitator yaitu penyuluh memfasilitasi petani terhadap hal-hal yang 

berhubungan dengan pemanfaatan pekarangan rumah di Desa Tangru 

Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang. 

3. Motivator yaitu dapat menyalurkan dan mendukung perilaku petani, supaya 

mau bekerja memanfaatkan pekarangan rumah di Desa Tangru Kecamatan 

Malua Kabupaten Enrekang. 

4. Organisator yaitu membantu mengorganisasikan tugas dan peran masing-

masing anggota kelompok sehingga petani dapat mengelola dan 

mengembangkan kelompok taninya 
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5. Pekarangan adalah sebidang tanah di sekitar rumah (bagian depan, samping 

maupun belakang) yang mudah di usahakan dengan tujuan untuk 

meningkatkan pemenuhan kebutuhan hidup di Desa Tangru Kecamatan 

Malua Kabupaten Enrekang. 

6. Pemanfaatan Pekarangan adalah pekarangan yang dikelola melalui 

pendekatan terpadu berbagai jenis tanaman, ternak dan ikan, sehingga akan 

menjamin ketersediaan bahan pangan yang beranekaragam secara terus 

menerus, guna pemenuhan gizi keluarga. 
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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1. Letak Geografis 

Desa Tangru merupakan salah satu dari 8 (Delapan) desa  yang ada di 

kecamatan  Malua Kabupaten Enrekang dengan luas wilayah 6,10/6100 Ha 

dengan jumlah penduduk 1.621 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 794 

orang, perempuan sebanyak 825 orang dan memiliki kepala keluarga sebanyak 

402 KK dengan batas  wilayah : 

 Sebelah Utara  : Kelurahan Balla 

 Sebelah Selatan : Desa Perangian  

 Sebelah Barat : Desa Batu Noni 

 Sebelah Timur : Desa Parinding  

1.2. Kondisi Demografis 

Adapun kondisi demografis Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten 

Enrekang sebagai berikut : 

4.2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin  

Penduduk merupakan salah satu  faktor terbentuknya suatu negara atau 

wilayah dan sekaligus sebagai modal utama suatu negara dapat dikatakan 

berkembang atau maju. Suksesnya pembangunan dalam suatu daerah atau wilayah 

tidak terlepas dari peranan penduduk baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, 

budaya dan pendidikan sekaligus sebagai faktor utama dalam pembangunan fisik 

maupun non fisik. 
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Jumlah  penduduk  Desa Tangru dari tahun selalu mengalami peningkatan 

pada tahun  2020 meningkat menjadi 1000 jiwa, pada tahun 2021 jumlah 

penduduk menjadi 1.200 dan pada tahun 2022 jumlah penduduk menjadi 

meningkat 1.621 jiwa.Jumlah penduduk 1.621 jiwa yang terdiri dari laki-laki 

sebanyak 794 orang, Perempuan sebanyak 827 orang dan memiliki kepala 

keluarga 402 KK. Dengan demikian dapat diketahui bahwa jumlah perempuan 

lebih banyak dari pada laki-laki. 

Tabel 2. Distribusi Jumlah Penduduk di Desa Tangru Kecamatan Malua    

Kabupaten Enrekang. 

No Jenis Kelamin Jumlah 

(Orang) 

Presentase 

(%) 

1 

2 

Laki-Laki 

Perempuan 

794 

827 

48,98 

51,01 

Jumlah 1.621 100,00 

Sumber : Profil Desa Tangru, 2022. 

 Tabel 2 menjelaskan bahwa penduduk yang berjenis kelamin Perempuan 

lebih banyak dibandingkan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dimana 

jumlah penduduk Perempuan sebanyak  827  jiwa atau 51,01% dan untuk laki-laki 

sebanyak 794 jiwa atau 48,98%. 
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4.2.2 Penduduk Berdasarkan Umur  

 Dalam analisis demografi, penduduk Desa Tangru memiliki klasifikasi 

umur berdasarkan pada tingkat usia dan dikelompokkan dalam tiga bagian yang 

terdiri dari kelompok umur 15 tahun kebawa, untuk umur produktif mulai dari 15-

64 tahun sedangkan umur tua mulai dari 65 tahun keatas. 

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur di Desa Tangru Kecamatan Malua 

Kabupaten Enrekang.  

No Umur 

(Tahun) 

Laki-laki 

(Jiwa) 

Perempuan 

(Jiwa) 

Jumlah 

(Jiwa) 

Persentase 

(%) 

1 0-9 115 120 235 14,49 

2 10-19 80 105 185 11,41 

3 20-19 59 121 180 11,10 

4 30-39 120 130 250 15,42 

5 40-49 200 116 316 19,49 

6 50-59 90 80 170 10,45 

7 60-69 80 90 170 10,48 

8 70+ 50 65 115 7,09 

Total 794 827 1.621 100,00 

 Sumber: Monografi Desa Tangru, 2022. 

 Tabel 3 menjelaskan bahwa umur yang paling banyak berdasarkan pada 

usia 40-49 tahun dengan jumlah jiwa 316 dengan persentase 16,54%. Kemudian 

dengan umur yang paling sedikit berada pada usia 70 tahun ke atas sebanyak 115 

jiwa dengan presentase 7,09%. Jadi dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa 
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Tangru bisa dikategorikan pada usia produktif. Usia produktif merupakan usia 

yang paling tepat untuk menjalankan suatu aktifitas bekerja seperti bertani dan 

sebagainya. Hal ini disebabkan karena pada usia produktif lebih mudah untuk 

mendapatkan pengetahuan dan inovasi baru, selain itu memiliki semangat yang 

tinggi.  

4.2.3 Sarana dan Prasarana Umum Desa  

Sarana adalah suatu alat yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan, 

sedangkan prasarana adalah  jembatan untuk menuju tingkat sarana. Aktivitas dan 

kegiatan suatu wilayah sangat tergantung dari sirkulasi perekonomian wilayah 

tersebut, oleh karena itu Sarana dan prasarana merupakan faktor penting yang 

dibutuhkan oleh masyarakat karena merupakan faktor penentu keberhasilan dalam 

suatu pembangunan.  

Jenis sarana yang ada di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten 

Enrekang sebagian besar merupakan sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana 

tempat ibadah, sarana pemerintahan dan sarana transportasi. 
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Tabel 4. Distribusi Sarana dan Prasarana di Desa Tangru Kecamatan Malua 

Kabupaten Enrekang. 

No Sarana dan Prasarana 

Umum 

Jumlah Presentase 

(%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Kantor Desa 

Balai BPD 

Polindes 

Posyandu 

Masjid 

Taman Kanak-Kanak 

Sekolah Dasar 

Sekolah Menengah Pertama 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

1 

1 

9,09 

9,09 

18,18 

9,09 

27,27 

9,09 

9,09 

9,09 

Jumlah 11 100,00 

Sumber : Profil Desa Tangru, 2022. 

Tabel 4menjelaskan  jumlah  Kantor  Desa  yang  ada di Desa Tangru 

sebanyak 1,  jumlah  Balai BPD sebanyak 1, jumlah Polindes sebanyak  2, jumlah  

Posyandu  sebanyak 1, jumlah masjid sebanyak 3, jumlah Taman Kanak-Kanak 

sebanyak 1, jumlah sekolah dasar sebanyak 1, dan jumlah Sekolah Menengah 

Pertama sebanyak 1 yang berada di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten 

Enrekang. 

4.3 Kondisi Pertanian 
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Sektor pertanian merupakan salah satu potensi unggulan yang memberikan 

kontribusi paling besar terhadap perekonomian khususnya di Desa Tangru 

Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang. Hal ini didukung oleh sumber daya 

hayati yang besar. Sebagian besar masyarakat  Desa Tangru masih bekerja di 

sektor pertanian. Desa Tangru merupakan Desa yang memiliki potensial lahan 

pertanian yang luas untuk membudidayakan tanaman bawang merah. 

Potensi pertanian di Desa Tangru terdiri dari Jagung dengan luas lahan 31 

ha dengan produksi 241,00 ton pada tahun 2021, kacang-kacangan dengan luas 

lahan 16 ha dengan produksi 31 ton pada tahun 2021, ubi jalar dengan luas lahan 

27 ha dengan produksi 1.080 ton pada tahun 2021, dan bawang merah dengan luas 

lahan 308,00 ha dengan produksi 3.206,50 ton pada tahun 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 
 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1. Identitas Informan 

Identitas informan merupakan salah satu hal yang penting yang dapat 

membantu kelancaran penelitian. Berikut ini merupakan pembahasan mengenai 

identitas informan petani yang meliputi, umur, jabatan, dan  tingkat pendidikan. 

Identitas kelompok Wanita Tani informan lebih lanjut diuraikan sebagai berikut: 

5.1.1. Umur informan 

Umur merupakan suatu tingkat kematangan pikiran seseorang dalam 

rangka mengambil keputusan tentang apa yang tidak dan yang harus 

dilakukan.Umur sangat mempengaruhi aktivitas seseorang karena dikaitkan 

langsungdengan kekuatan fisik dan mental, sehingga berhubungan dengan 

pengambilankeputusan. Informan yang berumur mudah relatif cenderung 

mempunyaikemampuan fisik yang lebih baik, dibandingkan dengan Informan 

yang berumurtua. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa kelompok 

tani informandi Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang memiliki 

variasi umurantara 25-51tahun. 

Keadaan umur kelompok tani informanterdiri  dari jumlah informan 

sebanyak 15 0rang, terdapat 5 orangyang berumur antara 24-30 tahun, 8 orang  

yang berumur 31-35 tahun, 1 0rang yang berumur 36-40 tahun, dan informan 

yang berumur 41-501 orang. Berdasarkan kelompok umur maka dapat dikatakan 

bahwa umur sebagian besar informan masih berada pada kisaran usia produktif,ini 

menunjukkan bahwa seorang kelompok wanita tani sudah memiliki kematangan 
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dalam berfikir dan bertindak dalam mengelola pekarangan rumah dengan baik. 

Hal tersebut dapat dilihat pada diagram dibawah ini: 

 

Sumber : Data Primer Setelah Diolah,2022 

Gambar 4. Diagram Persentase Jumlah informan Berdasarkan Usia. 

5.1.2. Jabatan informan 

Jabatan dapat mempengaruhi kemampuan partisipasi kelompok tani. 

Semakin tinggi jabatan yang diperoleh informan, semakin tinggi pula tingkat 

partisipasi informan dalam mengarahkan dalam memanfaatkan pekarangan 

rumah. 

Hasil penelitian yang telah diperoleh berdasarkan jabatan informan 

ditunjukkan bahwa jumlah informan dengan jabatan ketua sebanyak 9 orang 

dengan sudah termasuk penyuluh pertanian, jabatan sekretaris berjumlah 2 

orang,serta jumlah informan dengan jabatan anggota sebanyak 4 orang.Informan 

ini menunjukkan bahwa dalam kelompok wanita tani diharapkan tersusun rapi 

dalam setiap kelompok agar tercapai tujuan yang diharapkan.. Hal tersebut dapat 

dilihat pada diagram dibawah ini: 

24-30 tahun
33%

31-35 tahun 
53%

36-40 tahun
7%

41-50 tahun 
7%

UMUR INFORMAN
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Sumber : Data Primer Setelah Diolah,2022 

Gambar 5. Diagram  Persentase Informan Berdasarkan Jabatan. 

5.1.3. Tingkat Pendidikan Informan 

Pendidikan dapat mempengaruhi kemampuan partisipasi kelompok tani. 

Semakin tinggi tingkat pendidikan formal yang pernah ditempuh informan, 

semakin tinggi pula tingkat partisipasi informan. Hasil penelitian yang telah 

diperoleh berdasarkan tingkat pendidikan informanmenunjukkan bahwa tingkat 

pendidikan kelompok Wanita taniresponden dibagi atas empat kelompok yaitu 

tingkat pendidikan SD, SMP, SMAdan perguruan tinggi. Pendidikan petani 

informan tingkat SD sebanyak 3 informan, pendidikan informan tingkat SMP 

sebanyak 3 orang, dan tingkat pendidikan petani informan SMA sebanyak 7 

orang, sedangkan tingkat pendidikan perguruan tinggi sebanyak 2 orang, ini 

memperlihatkan bahwa tingkat Pendidikan kelompok Wanita tani tergolong baik. 

Informandengan tingkat pendidikan yang relatif tinggi dapat meningkatbertindak 

lebih dinamis dalam pengelolaan pekarangan rumah.. Hal tersebut dapat dilihat 

pada diagram dibawah ini: 

 

Ketua 
kelompok

60%
Sekretatis

13%

Anggota 
27%

0%

TINGKAT JABATAN INFORMAN
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Sumber : Data primer Setelah Diolah, 2022 

Gamabar6.Diagram Persentase Jumlah Informan Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan. 

 

5.2. Pembahasan  

Peranan penyuluh pertanian lapangan merupakan bentuk realisasi dari 

peran yang diemban oleh seorang penyuluh itu sendiri. Adapun peranan penyuluh 

pertanian diantaranya Penyuluh sebagai fasilitator, penyuluh sebagai motivator 

dan penyuluh sebagai organisator. 

Kegiatan program kerja pemanfaatan lahan pekarangan sudah lama 

berlangsung dan memberikan dampak positif bagi wanita tani atau ibu rumah 

tangga, baik dari segi ekonomi maupun dari segi social misalnya mempererat 

hubungan antara kelompok maupun individu wanita tani dengan warga di dusun 

lain. Hal ini membuktikan kesadaran dari wanita tani dapat dikatakan sangat baik 

karena walaupun wanita tani harus aktif berperan sebagai KWT, tetapi mereka 

tetap menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga dengan baik. 
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20%

SD/ Sederajat
20%

Tingkat Pendidikan Informan
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5.2.1 Peranan Penyuluh sebagai Fasilitator 

Tugas penyuluh sebagai fasilitator adalah dapat memberikan informasi 

yang cukup dan akurat kepada kelompok tani dalam hal pengembangan kelompok 

Wanita tani dan pembangunan pertanian serta peningkatan pemanfaatan 

pekarangan rumah di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang. Peran 

penyuluh pertanian sebagai fasilitator merupakan tugas yang diharapkan dapat 

dijalankan oleh penyuluh pertanian dalam melayani kebutuhan dan keperluan 

masyarakat binaannya dalam pelaksanaan suatu proses kegiatan. Salah satu tugas 

penyuluh pertanian sebagai fasilitator adalah memberikan pelatihan, jenis 

pelatihan yang diberikan yaitu pembinaan budidaya sayuran sistem hidroponik  

kepada semua anggota KWT. 

 Sesuai yang diungkapkan ibu rsm sebagai ketua kelompok Wanita tani 

dusun kalawean sebagai berikut : 

 “Na ajahhikan penyuluh kabuak hidroponik di ni tanan utan utan jio olo 

bola to lahan kosong.(wawancara 27 Agustus 2022). 

 

Artinya penyuluh pertanian memberikan pelatihan pembinaan budidaya 

sayuran sistem hidroponik di lahan pekarangan. ( wawancara 27 Agustus 2022). 

 Hal ini senada yang diungkapkan oleh ibu Srdh selaku penyuluh yang 

bertanggung jawab di kecamatan malua sebagai berikut: 

“Kami melakukan pembinaan pelatihan kepada semua anggota 

kelompok Wanita tani dengan budidaya sayuran untuk pemanfaatan 

pekrangan rumah.”(wawancara 1 september 2022). 

 

Lain halnya yang di ungkapkan ibu Dhl sebagai berikut: 
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 “Na pasadinkan penyuluh bibik, pupuk ,polybag,sola racun na di tanan 

sola dipake di jio olo bola”. (wawancara 1 september 2022). 

 

Artinya penyuluh pertanian menyediakan bibit,pupuk,polybag,dan pestisida untuk 

setiap anggota kelompok agar di tanam di pekarangan rumah.(wawancara 1 

september 2022). 

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa fasilitator 

penyuluh atau pelatih bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan belajar 

dalam memanfaatkan pekarangan rumah, efektif serta kemudahan dalam 

mempermudah berlangsungnya suatu proses yang aktif serta menyediakan sarana 

dan prasarana yang dibutuhkan dalam pemanfaatan pekarangan rumah. Kegiatan 

penyuluhan sangat berkaitan dengan kegiatan fasilitasi, terutama dalam 

memfasilitasi kelompok Wanita tani terhadap hal-hal yang berhubungan dengan 

pemanfaatan pekarangan rumah. 

Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh (Soekanto, 2013)bahwa 

Peran penyuluh pertanian sebagai fasilitator merupakan tugas yang diharapkan 

dapat dijalankan oleh penyuluh pertanian dalam melayani kebutuhan dan 

keperluan masyarakat binaannya dalam pelaksanaan suatu proses kegiatan. Salah 

satu tugas penyuluh pertanian sebagai fasilitator adalah memberikan pelatihan 

serta materi penyuluhan pertanian. 
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Tabel 5. Peran Penyuluh sebagai Fasilitator pada 9 Kelompok Wanita Tani di 

Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang. 

 

No Dusun Kelompok Peran Penyuluh sebagai Fasilitator 

1. Tangru (Cahaya tangru, 

Keminung, dan 

Harapan Ibu ) 

o Memberikan materi penyuluhan 

pertanian serta pemahaman akan 

pentingnya memanfaatkan 

pekarangan rumah dengan 

mengadakan pertemuan dengan 

kelompok 

o Memberikan pelatihan budidaya 

sayuran system hidroponik dengan 

memanfaatkan pekarangan rumah 

o Penyedian pupuk 
2. Kalawean (Cinta Damai, 

Berkah Bunda, 

Terampil,dan 

Melati ) 

o Menyediakan rumah hidroponik  

(green house) 

o Penyedian pupuk 

3. Dante (Simpati, dan 

Baringin ) 

o Memberikan bantuan bibit sayuran 

o Penyediaan polybag 

 

Tabel 5 menjelaskan bahwa Penyuluh senantiasa memberikan jalan 

keluar/kemudahan-kemudahan, baikdalam menyuluh/proses belajar mengajar, 

maupun fasilitas dalam memajukan usahataninya. Dalam hal menyuluh penyuluh 

memfasilitasi dalam hal pemberianbibit, pupuk, dan penyediaan green house. 

5.2.2 Peranan Penyuluh sebagai Motivator 

Motivator adalah orang yang menyebabkan timbulnya motivasi pada 

oranglain untuk melaksanakan sesuatu, pendorong, penggerak, atau petugas 

yangditunjuk untuk memberikan penerangan dan semangat mencapai tujuan.Peran 

penyuluh pertanian sebagai motivator dalam kinerja kelompok wanita tani 

merupakan tugas yang diharapkan dapat dijalankan penyuluh pertanian dalam 

membangkitkan semangat petani dan mempengaruhi petani agar tergerak untuk 
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berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan.Penilaian terhadap peran penyuluh 

dalam memberikan semangat dan memotivasi kepada anggota kelompok wanita 

tani cukup berperan. Salah satu tugas penyuluh pertanian sebagai motivator 

adalah senantiasa memotivasi kepada anggota KWT tentang pemanfaatan 

pekarangan rumah ,serta mengadakan lomba pekarangan terbaik setiap anggota 

KWT agar termotivasi untuk senantiasa memanfaatkan pekarangan rumah. 

Sesuai yang diungkapkan ibu Lls sebagai berikut: 

“Yate mai penyuluh pertanian tattak bengan ki semangak untuk selalu 

memperhatikan olo bola sola na adakan lomba olo bola to paling 

mapaccing buda utan utanna na tanan ,nakua ki bersaing tanan utan jio 

olo bola” .(wawancara 27 Agustus 2022.) 

 

Artinya penyuluh pertanian selalu memberikan semangat untuk selalu 

memperhatikan pekarangan rumah,serta diadakan lomba pekarangan terbersih dan 

pekarangan yang banyak jenis sayuran yang ditanam di pekarangan rumah, 

dengan adanya lomba tersebut banyak yang bersaing untuk dapatkan hadiah. ( 

wawancara 27 Agustus 2022). 

Hal ini senada yang diungkapkan oleh ibu Srdh selaku penyuluh yang 

bertanggung jawab di kecamatan malua sebagai berikut: 

“Diadakanni lomba pekarangan to paling mapaccing sola pekarangan to 

paling buda jenis utan na tanan,tujuanna nakua na semakin madoang to 

tau manfatatkanni jo pekarangan bola na.”(wawancara 1 September 

2022). 

 

Artinya kami telah mengadakan lomba pemanfaatan pekarangan rumah 

dimana lomba tersebut di nilai yang pekarangan yang paling bersih dan 

pekarangan yang memiliki banyak jenis tanaman di dalam 
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pekarangan,tujuanlomba itu adalah untuk memotivasi selalu memanfaatkan 

pekarangan rumah.(wawancara 1 September 2022) 

Dengan adanya lomba pemanfaatan pekarangan rumah peran penyuluh 

sebagai motivator mampu mendorong masyarakat untuk lebih meningkatkan 

pemanfaatan pekarangan rumah. Penyuluh pertanian berpengaruh terhadap 

pengembangan kelompok wanita tani, dimana penyuluh pertanian turun langsung 

ke lapangan untuk membantu petani dalam mengelolah lahan, hasil produksi, 

maupun pemasaran hasil produksinya. 

Sesuai yang di ungkapkan ibu hjrn sebagai berikut : 

“Na panginggaran ki penyuluh ka jabuda assellekna ke di manfaatkanni to 

pekarangan jio olo bola,sala mesakna to dirasakan mi lebih sehak ki 

sabak kande tarruk ki utan utan,sola edda tokmo den male lako pasak ha 

maddoppik miki tapa ala utan jio olo bola”. (wawancara 10 September 

2022). 

 

Artinya penyuluh memberitahu kalau dengan memanfaatkan pekarangan 

rumah banyak dampak positifnya seperti kita lebih sehat karena rajin makan sayur 

dan kita juga tidak perlu lagi kepasar untuk membeli sayur.(wawancara 10 

September 2022). 

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penyuluh sudah 

memotivasi kelompok wanita tani dalam memanfaatkan pekarangan rumah 

dengan mengadakanlomba pemanfaatan pekarangan rumah, dengan diadakannyan 

lomba tersebut masyarakat akan lebih termotivasi untuk memanfaatkan 

pekarangan rumahnya.Peran penyuluh sebagai motivator mampu mendorong 

masyarakat untuk lebih meningkatkan pemanfaatan pekarangan rumah di Desa 

Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang.Penyuluh membantu kelompok 
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wanita tani dalam mendapatkan informasi tentang bagaimana cara mengolah hasil 

– hasil produksinya, memberikan arahan bagaimana cara mengolah lahan yang 

baik, cara menggunakan teknologi, cara bagaimana meningkatkan nilai tambah 

dari hasil produksi, serta memberikan contoh dan memotivasi tentang cara 

memanfaatkan pekarangan rumah yang baik.  

Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh(Koesmono, 2005)bahwa 

peran penyuluh sebagai motivator adalah dapat menyalurkan dan mendukung 

perilaku petani, supaya mau bekerja dengan giat dan antusias mencapai hasil yang 

optimal. 

Tabel 6. Peran Penyuluh sebagai Motivator  pada 9 kelompok Wanita Tani di 

Desa TangruKecamatan Malua Kabupaten Enrekang. 

 

No  Dusun  Kelompok  Peran Penyuluh sebagai Motivator  

1. Tangru  (Cahaya tangru, 

Keminung, dan 

Harapan Ibu). 

o Melakukan penyuluhan secara 

langsung untuk selalu memacu 

dalam meningkatkan pekaragan 

rumah dengan memberikan 

contoh dan memotivasi kelompok 

Wanita tani tentang cara 

memanfaatkan pekarangan rumah 

yang baik. 

o Penyuluh selalu mengigatkan 

bahwa bekerja adalah untuk 

ibadah. 

2. Kalawean  (Cinta Damai, 

Berkah Bunda, 

Terampil, dan 

Melati). 

o Selalu memberikan motivasi 

berupa informasi mengenai 

dampak positif dalam 

memanfaatkan pekarangan 

rumah. 

o Penyuluh mengingatkan 

melakukan pekerjaan dengan 

iklas. 

3. Dante  (Simpati, dan 

Baringin). 

o Mendorong masyarakat untuk 

memanfaatkan pekarangan rumah 

dengan mengadakan lomba 

pemanfaatan pekarangan rumah. 

o Penyuluh mengingatkan untuk 



 

42 
 

selalu dapat mengelola perasaan 

kecewa dalam mengerjakan 

sesuatu hal bersama-sama. 

  

Tabel6 menjelaskan bahwa penyuluh sudah memotivasi kelompok wanita 

tani dalam memanfaatkan pekarangan rumah. Peran penyuluh sebagai motivator 

yaitu melakukan penyuluhan secara langsung untuk selalu memacu dalam 

meningkatkan pekaragan rumah,selalu memberikan motivasi berupa informasi 

mengenai dampak positif dalam memanfaatkan pekarangan rumah,serta 

mendorong masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan rumah dengan 

mengadakan lomba pemanfaatan pekarangan rumah dan memberikan contoh dan 

memotivasi kelompok wanita tani tentang cara memanfaatkan pekarangan rumah 

yang baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Koesmono (2005) yang menyatakan 

bahwa peran penyuluh sebagai motivator adalah dapat menyalurkan dan 

mendukung perilaku petani, supaya mau bekerja dengan giat dan antusias 

mencapai hasil yang optimal. 

5.2.3 Peranan Penyuluh sebagai Organisator 

Sebagai seorang organisator, penyuluh diDesa Tangru Kecamatan Malua 

Kabupaten Enrekang  memiliki peran untuk membentuk kelompok wanita tani 

sebagai wadah bagi petani dengan tujuan mengembangkan atau meningkatkan 

kehidupan ekonomi petani dan masyarakat sekitarnya. 

‘Sesuai yang diungkapkan ibu Jmr sebagai berikut : 

 

“Den mo kelompok di kabuak ,yate kelompok di kabuak di ni ajahhi 

anggota mitumba nakua nab isa di tananni utan utan jio olo bola.” 

(wawancara 10 September 2022). 
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Artinya penyuluh pertanian telah membentuk kelompok wanita tani yang 

di dalamnya dapat dibina bagaimana memanfaatkan pekarangan 

rumah.(wawancara 10 September 2022). 

Lain halnya yang di ungkapkan ibu shd sebagai berikut : 

‘’Yatonna di kabuak mot e KWT terjalin to silaturahmi sesame warga 

,KWT maballo dampak na lako kami sabak tattak kan sikumpuluk sicurita 

matunba manfaatkan pekarangan na maballo.(20 september 2022). 

 

Artinya dengan dibentuknya KWT akan terjalin silaturahmi antar warga 

,KWT ini memberikan dampak yang baik buat kami karena kami selalu 

berkumpul untuk antar sesama anggota membahas mengenai manfaat pekarangan 

rumah.(20 september 2022). 

Kelompok wanita tani dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, 

kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, dan sumberdaya) dan 

meningkatkan keakraban untuk semakin terjalinnya silaturahmi antar warga dan 

meningkatkan kesadaran akan pentingnya memanfaatkan pekarangan rumah serta 

ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk masyaraakat yang saling mengenal, 

akrab, saling percaya, mempunyai kepentingan dalam berusahatani, kesamaan 

baik dalam hal tradisi dan adat istiadat. 

Kelompok wanita tani di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten 

Enrekang saat ini berjumlah 9 kelompok, akan tetapi kelompok yang aktif yakni 

sebanyak 7 kelompok. Keaktifan ketujuh kelompok wanita tani ini 

mengindikasikan bahwa penyuluh melakukan tugas dan perannya sebagai 

organisator. Adapun 2 kelompak tani lainnya yang saat ini tidak aktif lagi, masih 

dipuyakan oleh penyuluh untuk diaktifkan kembali dengan pendekatan-
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pendekatan secara persuasif kepada petani yang sebelumnya pernah membentuk 

kelompok wanita tani.  

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Pembentukan 

kelompok wanita tani ini di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang 

dilakukan karena disadari oleh penyuluh bahwa pekarangan yang dikelola secara 

bersama-sama akan melahirkan kebersamaan dan pembagian tugas masing-

masing orang dalam kelompok sehingga menghidupkan kegiatan usahatani di 

Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang.  

Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh( Salim F, 2005) bahwa 

peran penyuluh sebagai organisator akan selalu menumbuhkan dan 

mengembangkan kelompok tani agar mampu berfungsi sebagai kelas belajar-

mengajar, wahana kerjasama dan sebagai unit produksi. Peran penyuluh sebagai 

organisator bukan hanya terbatas pada pembentukan kelompok tani akan tetapi 

juga ikut membantu mengorganisasikan tugas dan peran masing-masing anggota 

kelompok sehingga petani dapat mengelola dan mengembangkan kelompok 

taninya. 
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Tabel 7. Peran Penyuluh sebagai Organisator pada 9 Kelompok wanita Tani di 

Desa TangruKecamatan Malua Kabupaten Enrekang. 

 

No  Dusun  Kelompok  Peran Penyuluh sebagai Organisator  

1. Tangru  (Cahaya 

tangru, 

Keminung, dan 

Harapan Ibu ) 

o Penyuluh membentuk organisasi 

kelompok Wanita tani yang 

berjumlah 9 kelompok. 

o Menyelesaikan masalah lahan 

pekarangan yang kurang subur. 

2. Kalawean  (Cinta Damai, 

Berkah Bunda, 

Terampil, dan 

Melati ) 

o Dengan adanya kelompok Wanita 

tani akan menjalin kerja sama antar 

masyarakat untuk selalu 

meningkatkan pemanfaatan 

pekarangan rumah. 

o Merapatkan atau melakukan diskusi 

mengenai lahan yang akan dijadikan 

tempat (green house) 

3. Dante  (Simpati, dan 

Baringin ) 

o Dengan adanya organisasi kelompok 

Wanita tani penyuluh dapat saling 

tukar pikiran dalam memecahkan 

masalah yang dihadapi dalam 

memanfaatkan pekarangan rumah. 

o Mengadakan pertemuan sesame 

anggota dalam rangka pembagian 

pupuk. 

Tabel 7 menjelaskan bahwa Pembentukan kelompok wanita tani ini di 

Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang dilakukan karena disadari 

oleh penyuluh bahwa pekarangan yang dikelola secara bersama-sama akan 

melahirkan kebersamaan dan pembagian tugas masing-masing orang dalam 

kelompok sehingga menghidupkan kegiatan usahatani di Desa Tangru Kecamatan 

Malua Kabupaten Enrekang. Penyuluh membentuk organisasi kelompok wanita 

tani yang berjumlah 9 kelompok,dengan adanya kelompok wanita tani akan 

menjalin kerja sama antar masyarakat untuk selalu meningkatkan pemanfaatan 

pekarangan rumah,dengan adanya organisasi kelompok wanita tani penyuluh 

dapat saling tukar pikiran dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam 

memanfaatkan pekarangan rumah.Penyuluh  selalu menumbuhkan dan 
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mengembangkan kelompok tani agar mampu berfungsi sebagai kelas belajar-

mengajar, serta wahana kerjasama. 

Peran penyuluh sebagai organisator bukan hanya terbatas pada 

pembentukan kelompok wanita tani akan tetapi juga ikut membantu 

mengorganisasikan tugas dan peran masing-masing anggota kelompok sehingga 

dapat meningkatka pemanfaatan pekarangan rumah. 

5.2.4 Manfaat Kegiatan Penyuluhan Pekarangan Rumah  

Keterbatasan lahan pertanian seharusnya tidak membatasi masyarakat di 

Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang untuk memanfaatkan lahan-

lahan yang ada di lingkungannya, salah satunya pekarangan rumah. Program 

Pemanfaatan Pekarangan dilaksanakan oleh penyuluh pertanian di Desa Tangru 

Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang dengan tujuan memaksimalkan 

pekarangan agar memiliki nilai guna lebih bagi pemiliknya. Pemanfaatan 

pekarangan rumah dengan baik dapat mendatangkan berbagai manfaat seperti 

sebagai sumber bahan pangan tambahan. 

Berkaitan dengan pekarangan baik dirumah sendiri maupun pada tetangga 

disekitar agar tidak ada lagi lahan atau pekarangan kosong yang tidak 

termanfaatkan, melalui pemanfaatan pekarangan di setiap rumah sebagai sumber 

pangan keluarga, karena ketahanan pangan nasional dimulai dari ketahanan 

pangan keluarga. Pemanfaatan pekarangan lahan di sekitar rumah, disamping 

mempertimbangkan aspek keindahan tapi juga akan diperoleh hasil yang 

maksimal. 
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Sesuai yang di ungkapkan ibu Sht sebagai berikut: 

Yatonna den penyuluhan tentang pekarangan bola marajin kan tanan utan 

utan jio olo bolaki ,jadi keluarga ki sehak sabak mereso kande utan to 

langsung di ala jio olo bola ,kurang tok mi racunna. (wawancara 12 

September 2022). 

 

Artinya dengan adanya kegiatan penyuluhan pemanfaatan pekarangan 

rumah maka kami jadi rajin tanam sayuran di depan rumah, sehingga keluarga 

kami jadi lebih sehat karena sering konsumsi sayuran yang langsung dipetik di 

pekarangan rumah serta bebas akan pestisida. (wawancara 12 September 2022). 

Sayuran yang diperoleh darilahan pekarangan rumah sendiri lebih terjamin 

kualitasnya. Hal ini dikarenakan budidaya sayuran yang diusahakan dengan 

organik, serta pengurangan penggunaan pestisida,. Oleh karena itu, pemanfaatan 

lahan pekarangan dengan budidaya sayuran itu penting karena terjaminnya bahan 

pangan yang bermutu dan higienis. 

 Senada yang diungkapkan ibu Drn sebagai berikut : 

“Edda mo kiparallu nalli utan jio pasak male manda mokan nalli tempe 

atau bale sabak den mo sutan jio olo bola sadia di ala sabal utan sebagai 

patambah bahan makanan. (wawancara 12 September 2022). 

 

 Artinya kami tidak perlu beli sayuran lagi dipasar tinggal membeli tempe 

atau ikan karena sudah ada sayur di depan rumah jadi lebih hemat makanya  

sayuran  jadi bahan pangan tambahan. ( wawancara 12 September 2022). 

Pemenuhan kebutuhan sayuran untuk bahan pangan keluarga ini akan 

mampu mengurangi jatah pengeluaran konsumsi sehari-hari. Maka, dari jatah 

pengeluaran konsumsi sehari-hari dapat dialihkan untuk keperluan lain yang lebih 

penting atau bahkan bisa ditabung. Hasil selebihnya setelah untuk pemenuhan 
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kebutuhan keluarga, jika masih ada dapat dijual sehingga dapat menambah 

pendapatan keluarga. 

Dengan adanya sistem pemanfaatan lahan pekarangan ini maka akan 

 membantu meringankan beban hidup untuk memenuhi kebutuhan pangan 

minimal dapat mengurangi pengeluaran belanja untuk kebutuhan sehari-hari, 

Dengan memanfaatkan pekarangan rumah di Desa Tangru Kecamatan 

Malua Kabupaten Enrekang maka pekarangan akan Nampak rapi dan tertata 

bersih dengan ditanami berbagai jenis sayuran. 

Sesuai yang diunngkapkan ibu Dn sebagai berikut : 

“Yato pekarangan jio olo bolaki memaballoi tonna disusun rampak mo to 

utan jio pekarangan bolaki.”(wawancara 12 September 2022). 

 

Artinya pekarangan didepan rumah saya jadi lebih indah dengan 

ditatanyadengan baik pekarangan rumah.(wawancara 12 September 2022). 

Senada yang diungkapkan ibu Snr sebagai berikut : 

“Yato jio olo bolaki biasanna reu bangra tuo ,tapi yatonna den mo 

penyuluhan pemanfaatan pekaraanga bola ,yato jio olo bolaki jadi 

maballo na manyaman di to pengkitaan”. ( wawancara tanggal 13 

September 2022). 

 

Artinya di depan rumah saya biasanya cuma tumbuh rumput liar,tapi 

dengan adanya penyuluhan pemanfaatan pekarangan rumah maka pekarangan di 

depan rumah saya jadi lebih indah dan enak untuk di pandang.(wawancara tanggal 

13 September 2022). 

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan 

pekarangan rumah di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang dapat  
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membantu memenuhi kebutuhan pemiliknya. Kebutuhan itu adalah kebutuhan 

akan keindahan dan kenyamanan. Pekarangan juga berfungsi meningkatkan gizi 

serta sebagai sumber pangan tambahan dan membantu perekonomian keluarga. 

Lahan pekarangan kalau ditata dengan baik dapat menjadikannya sebagai 

lumbung hidup, atau warung hidup sekaligus sebagai tabungan keluarga dan 

penambahan keindahan rumah. Para ibu rumah tangga dapat menyediakan sendiri 

bahan pangannya yang beranekaragam untuk dikonsumsi. 

Hal ini sesuai dengan penelitan terdahulu (Isti khomah,dkk2016) bahwa 

Program pemanfaatan lahan pekarangan ini mempunyai nilai manfaat yang besar 

bagin rumah tangga yang meliputi pemenuhan perbaikan gizi keluarga, 

terjaminnya bahan pangan yang bermutu dan higienis, mengurangi pengeluaran 

keluarga, dan menambah pendapatan keluarga. 

Tabel 8. Manfaat kegiatan penyuluhan pertanian di Desa Tangru Kecamatan 

Malua Kabupaten Enrekang 

 

No  Manfaat Kegiatan Penyuluhan Pertanian di Desa Tangru Kecamatan Malua 

Kabupaten Enrekang  

1. Ibu-bu rumah tangga yang tergabung dalam kelompok Cahaya Tangru, 

kemuning dan Harapan Ibu memperloleh pendidikan dan pengetahuan baru 

mengenai cara budidaya sayuran system hidroponik dengan memanfaatkan 

pekarangan rumah. 

2. Meningkatkan gizi serta sebagai sumber pangan tambahan. 

3. Lahan pekarangan kalau ditata dengan baik dapat menjadikannya sebagai 

lumbung hidup, atau warung hidup dan penambahan keindahan rumah. 

4. Keluarga dapat mengkonsumsi sayuran organik yang sehat karena terbebas 

dari pestisida sekaligus dapat menghemat pengeluaran 

 

Tabel 8 menjelaskanbahwa pemanfaatan pekarangan rumah di Desa 

Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang dapat  membantumemperoleh 

Pendidikan serta pengetahuan baru dalam memanfaatkan pekarangan rumah 
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dengan baik. Menambah  keindahan dan kenyamanan rumah. Di samping itu, 

pekarangan juga berfungsi meningkatkan gizi serta sebagai sumber pangan 

tambahan dan membantu perekonomian keluarga. Lahan pekarangan kalau ditata 

dengan baik dapat menjadikannya sebagai lumbung hidup, atau warung hidup dan 

penambahan keindahan rumah. Para ibu rumah tangga dapat menyediakan sendiri 

bahan pangannya yang beranekaragam untuk dikonsumsi. 
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VI.  KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan seluruh uraian diatas dapat disimpulkan bahwa: 

1. Peran penyuluh pertanian di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten 

Enrekang adalah terdiri dari peran penyuluh sebagai fasilitatorditunjukkan 

denganpenyuluh memfasilitasi kelompok wanita tani terhadap hal-hal yang 

berhubungan dengan pemanfaatan pekarangan rumah seperti memberikan 

pelatihan pemanfaatan pekarangan rumah,memberikan informasi yang 

dibutuhkan, pemberian bibit, dan pupuk,peran penyuluh sebagai motivator 

ditunjukkan dengan adanya lomba pemanfaatan pekarangan rumah, peran 

penyuluh sebagai motivator mampu mendorong masyarakat untuk lebih 

meningkatkan pemanfaatan pekarangan rumah di Desa Tangru Kecamatan 

Malua Kabupaten Enrekang. Peran penyuluh sebagai organisator di 

tunjukkan dengan pembentukan kelompok wanita tani serta penyuluh ikut 

serta dalam memberikan pemecahan masalah yang di hadapi dalam 

memanfaatkan pekarangan rumah, memberikan sumbangan pemikiran 

dalam membina kelompok Wanita tani. 

2. Manfaat yang dihasilkan pada kegiatan penyuluhan pekarangan di Desa 

Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang memiliki dampak positif 

bagi masyarakat seperti sebagai sumber bahan pangan tambahan, 

pemenuhan perbaikan gizi keluarga, serta mengurangi pengeluaran 

keluarga. Lahan pekarangan kalau ditata dengan baik dapat menjadikannya 
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sebagai lumbung hidup, atau warung hidup sekaligus sebagai tabungan 

keluarga dan penambahan keindahan rumah. 

6.2 Saran 

1. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai referensi (penelitian yang 

relevan) pada penelitian yang sejenis. 

2. Bagi masyarakat Desa Tangru diharapkan memanfaatkan sarana dan prasarana 

yang telah disediakan oleh penyuluh pertanian dengan baik, serta sadar akan 

pentingnya memanfaatkan  pekarangan rumah untuk keluarga 

3. Bagi Dinas pertanian, diharapkan menambahkan minimal setiap desa ada satu 

penyuluh yang ditugaskan agar kinerja bisa lebih baik lagi, 

4. Bagi penyuluh pertanian untuk lebih memperhatikan lagi setiap kelompok 

Wanita tani yang telah terbentuk. 
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Lampiran 1. Pedoman Wawancara Penelitian di Desa Tangru Kecamatan Malua  

Kabupaten Enrekang. 

 

Judul Penelitian 

PERANAN PENYULUH PERTANIAN DALAM 

PENINGKATANPEMANFAATAN PEKARANGAN RUMAH DI DESA 

TANGRU KECAMATAN MALUA KABUPATEN ENREKANG 

 

A.  IDENTITAS UMUM INFORMAN 
 

Nama : 
 

Desa/Kecamatan : 
 

Umur : 
 

Jenis Kelamin : 

Pendidikan terakhir                       : 

Luas lahan pekarangan                  : 

 
 
 
B. PROGRAM KEGIATAN PENYULUHAN PERTANIAN 

1. Apakah tujuan dilaksanakannya kegiatan penyuluhan pertanian terhadap 

pekarangan rumah di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten 

Enrekang? 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

2. Apakah manfaat dilaksanakannya penyuluhan pertanian terhadap 

pekarangan rumah di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten 

enrekang? 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 
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3. Apakah strategi penyuluh pertanian dalam peningkatan pemanfaatan 

pekarangan rumah? 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

4. Apakah penyuluh menyampaikan materi dengan baik sehinggan mudah 

untuk di pahami? 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

5. Apakah pemanfaatan pekarangan rumah di Desa Tangru Kecamatan 

Malua Kabupaten Enrekang sudah sesuai terget yang di inginkan? 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

B.  DAFTAR PERTANYAAN 

Penyuluhan sebagai fasilitator 

1. Jenis pelatihan apa saja yang telah diberikan oleh penyuluh dalam upaya 

peningkatan pemanfaatan pekarangan rumah? 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

2. Materi apa saja yang diberikan penyuluh tentang pemanfaatan pekarangan 

rumah ? 
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............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

3. Sarana dan prasarana apa saja yang disediakan penyuluh dalam 

memanfaatkan pekarangan rumah? 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

4. Apa pentingnya memanfaatkan pekarangan rumah? 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

5. Fasilitas apa saja yang disediakan oleh penyuluh untuk bekerjasama 

dengan Lembaga Lembaga lainnya? 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

Penyuluh Sebagai Motivator 

1. Bagaimana strategi penyuluh dalam mendorong peningkatan pemanfataan 

pekarangan rumah? 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 
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2. Apa saja motivasi yang diberikan penyuluh pertanian untuk meningkatkan 

pemanfaatkan pekarangan rumah? 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

3. Bagaimana cara penyuluh mengajak untuk mengikuti kegiatan penyuluhan 

pertanian dalam peningkatan pemanfaatan pekarangan rumah? 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

4. Apa saja dorongan yang diberikan penyuluh untuk meningkatkan 

pemanfaatan pekarangan rumah ? 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

 

Penyuluh Sebagai Organisator 

1. Sumbangan pemikiran seperti apa yang diberikan penyuluh pertanian 

dalam pemanfaatan pekarangan rumah ? 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 
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2. Solusi apa saja yang diberikan penyuluh pertanian dalam memecahkan 

masalah pemanfaatan pekarang rumah ? 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

3. Bagaimana cara mengontrol setiap tindaka yang diambil setiap kelompok 

tani ? 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

4. Bagaimana kerjasama penyuluh dengan petani dalam meningkatkan 

pemanfaatan pekarangan rumah ? 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 
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Lampiran 2. Peta Lokasi Penelitian Desa Tangru Kecamatan Malua 

Kabupaten Enrekang 
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Lampiran 3. Identitas Responden Kelompok Wanita Tani di Desa Tangru 

Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang 

 

N

o 

Nama 

responde

n 

Umu

r 

Jabatan Tingkat 

Pendidika

n 

Luas lahan 

pekaranga

n  

Jenis 

Tanaman 

di 

Pekaranga

n Rumah 

1 Suridah 

Asridah 

35 Penyuluh S1 - - 

2 Lilis 

suriana 

32 Ketua 

KWT 

Kemunin

g 

S1 1x5 meter kangkung 

terong 

ungu 

3 Darna 50 Anggota 

KWT 

Harapan 

Ibu 

SD 2x2 meter  Bayam 

kangkung  

4 Nurlina 25 Ketua 

KWT 

cahaya 

tangru 

SMA 1x4 meter Cabai 

rawit  

kangkung 

5 Runeda 30 Ketua 

KWT 

Berkah 

Bunda 

SMA 1x2 meter Sawi 

Kangkung 

6 Sinaria 30 Ketua 

KWT 

Terampil 

SMA 1x3 meter Kangkung 

7 Jamaria 34 Anggota 

KWT 

Kemunin

g 

SMP 2x2 meter Cabe rawit 

Seledri 

8 Dian 26 Ketua 

KWT 

Melati 

SMA 2x3 meter Bayam 

9 Suhati 40 Anggota 

KWT 

Simpati 

SD 2x2 meter Cabe rawit 

10 Hijriani 33 Ketua 

KWT 

Simpati 

SMA 1x4 meter Tomat 

Sawi  

11 Sahida 29 Ketua 

KWT 

Baringin 

SMP 1x3 meter Tomat  

Bayam  
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12 Dahlia 30 Ketua 

KWT 

Cahaya 

Tangru 

SMA 1x3 meter Kangkung 

Cabe rawit 

13 Risma 35 Sekretaris 

KWT 

Baringin 

SMP 2x2 meter Terong 

ungu 

Bayam  

14 Suria 28 Sekretaris 

KWT 

Simpati 

SMA 1x5 meter Bayam  

Kangkung 

15 Suhani 34 Anggota 

KWT 

Harapan 

Ibu 

SD 2x3 meter Cabe rawit 

Daun 

bawang 
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Lampiran 4. Dokumentasi Bersama Kelompok Wanita Tani di Desa Tangru 

Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang. 

 

 

Gambar 1. Foto wawancara responden dengan Ibu llsebagai ketua 

kelompok Wanita Tani Kemuning  

 

 

Gambar 2. Foto Wawancara Responden dengan Ibu Dhl sebagai Ketua 

Kelompok Wanita Tani Cahaya Tangru. 
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Gambar 3. Foto kegiatan panen sayuran di kelompok Wanita Tani Harapan 

Ibu. 

 

 

Gambar 4. Foto Wawancara Penyuluh Pertanian Ibu Sd 
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Gambar 5. Foto Pekarangan Rumah di Desa Tangru Kecamatan Malua 

Kabupaten Enrekang. 

 

 

Gambar 6. Foto Pekarangan Rumah di Desa Tangru Kecamatan Malua 

Kabupaten Enrekang. 
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Gambar 7. Foto Pekarangan Rumah di Desa Tangru Kecamatan Malua 

Kabupaten Enrekang. 

 

 

Gambar 8. Foto Pekarangan Rumah di Desa Tangru Kecamatan Malua 

Kabupaten Enrekang. 
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Gambar 9. Foto Pekarangan Rumah di Desa Tangru Kecamatan Malua 

Kabupaten Enrekang. 

 

 

 
Gambar 10. Foto Pekarangan Rumah di Desa Tangru Kecamatan Malua 

Kabupaten Enrekang. 
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Lampiran 5.  Surat Izin Penelitian di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten 

Enrekang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 6. Kartu Kontrol Bimbingan Skripsi 
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Lampiran 7. Surat Keterangan Hasil Bebas Turnitin 
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