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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Responden Penelitian 

Responden atau subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan 

sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Responden dalam penelitian ini telah 

ditentukan berdasarkan survey awal yang dilakukan sebelum pelaksanaan 

penelitian. Responden tersebut adalah penyuluh pertanian di Kabupaten 

Karanganyar yang memanfaatkan media sosial. Responden sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 103 responden, yang didasarkan pada pengisian 

kuesioner online. Penyebaran data responden dibedakan menjadi beberapa 

kategori sebagai berikut: 

1. Jenis Kelamin 

Menurut Wardhaugh (2002) jenis kelamin (seks) adalah pembeda 

antara laki – laki dan perempuan melalui pendekatan genetik, psikologi, 

sosial dan budaya. Berdasarkan data lapang yang diperoleh, sebanyak 103 

responden terdiri dari responden berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. 

Responden pada penelitian ini berdasarkan jenis kelamin disajikan pada 

gambar 5.1 sebagai berikut:  

 

Gambar 5. 1 Jenis Kelamin Responden Penelitian 

(Sumber : Analisis Data Primer, 2022) 

Gambar 5.1 Jenis kelamin responden penelitian menunjukkan hasil 

bahwa responden berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini 

didominasi oleh penyuluh  pertanian perempuan yaitu sebesar 67% atau 69 

orang dari total 103 responden penelitian. Responden berjenis kelamin 

laki-laki sebesar 33% atau 34 orang. Sejalan dengan penelitian Hubeis 
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(2008), dimana jumlah penyuluh laki-laki lebih besar dari perempuan. Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa pekerjaan sebagai penyuluh pertanian 

masih didominasi oleh laki-laki. Kondisi ini dikarenakan pekerjaan 

penyuluh pertanian lebih banyak berinteraksi dengan petani di lapangan 

dan medan yang berat, sehingga minat perempuan bekerja sebagai 

penyuluh pertanian relatif lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. 

Berdasarkan data Programa Penyuluhan Pertanian Kabupaten 

Karanganyar (2021), Kabupaten Karanganyar memiliki 1.293 kelompok 

tani yang tergabung dalam 176 Gapoktan, sedangkan jumlah penyuluh 

pertanian hanya sebanyak 113 penyuluh pertanian. Menurut Yani (2019), 

pekerjaan penyuluh pertanian di Indonesia saat ini terhitung berat karena 

harus membawahi beberapa kelompok tani di desa-desa dengan lokasi 

yang tersebar, sehingga hal tersebut membuat penyuluh pertanian laki-laki 

lebih leluasa melakukan aktivitasnya. 

2. Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian 

Wilayah kerja penyuluh adalah wilayah geografis dimana penyuluh 

pertanian melakukan kegiatan penyuluhan pertanian. Wilayah tersebut 

terbagi dalam 17 kecamatan di Kabupaten Karanganyar. Penyuluh 

pertanian diwadahi oleh BPP di masing-masing Kecamatan. Terdapat pula 

KJF Penyuluh Pertanian yang membina wilayah kecamatan-kecamatan di 

Kabupaten Karanganyar. Responden penelitian berdasarkan lokasi 

penyuluh pertanian dijelaskan pada gambar 5.2 berikut. 

 
Gambar 5. 2 Responden berdasarkan Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian 

(Sumber : Analisis Data Primer, 2022) 
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Berdasarkan gambar 5.2 di atas, diperoleh hasil bahwa responden 

dalam penelitian ini mencakup 17 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di 

setiap kecamatan, serta Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) Penyuluh 

Pertanian di Kabupaten Karanganyar. Jumlah responden paling banyak 

berasal dari BPP Jumapolo, BPP Jumantono dan BPP Jatiyoso, yaitu 

masing-masing sejumlah 7 responden penyuluh pertanian. Jumlah 

responden paling sedikit berasal dari BPP Tawangmangu yaitu sejumlah 3 

responden penyuluh pertanian. Rata-rata wilayah kerja penyuluh meliputi 

2-3 Desa dalam setiap Kecamatan/BPP. Untuk data responden berdasarkan 

wilayah kerja penyuluh pertanian lebih detail, disajikan pada lampiran. 

3. Status Kepegawaian 

Status kepegawaian adalah suatu keadaan yang membedakan 

pegawai yang satu dengan pegawai lain dalam suatu organisasi. Status 

kepegawaian penyuluh pertanian terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

dan  Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Responden pada 

penelitian ini berdasarkan status kepegawaian penyuluh pertanian 

disajikan pada gambar 5.3 sebagai berikut : 

 

Gambar 5. 3 Responden berdasarkan Status Kepegawaian 

(Sumber : Analisis Data Primer, 2022) 
 

Berdasarkan gambar 5.3 di atas, diperoleh hasil bahwa jumlah 

responden penyuluh pertanian di Kabupaten Karanganyar sebagian besar 

memiliki status kepegawaian sebagai Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja (P3K) yaitu sejumlah 68 responden (66%), sedangkan 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu sejumlah 35 responden (34%). Saat ini 

di Kabupaten Karanganyar untuk status kepegawaian Tenaga Harian 
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Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) tidak ada. Penyuluh 

THL-TBPP direkrut selama kurun waktu tertentu untuk melaksanakan 

tugas dan fungsinya. Sebenarnya tugas penyuluh THL-TBPP hanya 

sebatas membantu penyuluh pertanian PNS dan P3K. Berdasarkan 

Jatengprov.go.id (2021) terdapat 12 THL-TBPP menerima SK 

pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian 

Pertanian RI dari Bupati Kabupaten Karanganyar.  THL-TBPP tersebut 

telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi CPNS dengan rata rata 

umur dibawah 35 tahun dan telah mengabdi lama dalam menjalankan 

tugasnya dengan baik sebagai penyuluh pertanian di Kabupaten 

Karanganyar.  

Karakteristik Individu Penyuluh Pertanian di Kabupaten Karanganyar 

Penyuluh pertanian yang menjadi responden pada penelitian ini adalah 

seluruh penyuluh yang mengakses media sosial sebagai media memperoleh 

informasi pertanian. Penyuluh pertanian tersebut berjumlah 103 orang. 

Karakteristik individu penyuluh merupakan aspek yang mempengaruhi 

penyuluh pertanian dalam menjalani fungsi edukasi, fasilitasi dan mediasi 

informasi pertanian. Karakteristik individu penyuluh Kabupaten Karanganyar 

terdiri dari profil penyuluh yang terdiri atas usia, tingkat pendidikan, masa 

kerja sebagai penyuluh dan jumlah kepemilikan alat teknologi komunikasi. 

Berdasarkan Karakteristik individu penyuluh pertanian di atas, maka 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Usia 

Usia merupakan waktu (tahun) yang terlewat sejak kelahiran. Usia 

responden pada penelitian ini yaitu berkisar antara 30 sampai 60 Tahun. 

Menurut Nababan et al (2013) usia akan berpengaruh terhadap 

kemampuan penyuluh pertanian dalam memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kompetensi guna 

mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian. 

Penyuluh pertanian usia muda akan cenderung lebih mudah dalam 

memahami dan mengkritisi suatu inovasi pertanian sebelum dapat 

disampaikan kepada pelaku utama maupun pelaku usaha. Responden 
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berdasarkan usia dapat diuraikan sebagai berikut pada tabel 5.1 sebagai 

berikut : 

Tabel 5. 1 Data Responden Berdasarkan Usia (Tahun)  

Usia (Tahun) Jumlah (Orang) Persentase (%) Kategori 

20 – 35  5 4,9 Dewasa awal 

36 – 45 32 31,1 Dewasa akhir 

46 – 55 50 48,5 Lansia awal 
≥ 56  16 15,5 Lansia akhir 

Total 103 100  

Sumber : Analisis Data Primer, 2022 

Perolehan data pada tabel 5.1 di atas menunjukkan bahwa sebagian 

besar penyuluh pertanian di Kabupaten Karanganyar berada pada rentang 

usia 46 – 55 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengguna media 

sosial di kalangan penyuluh pertanian berada pada kategori umur lansia 

awal. Realita di lapangan menunjukkan bahwa penyuluh dengan kategori 

umur lansia awal, memiliki keterbatasan dalam kemampuannya 

mengakses media sosial. Keterbatasan secara fisik seperti menurunnya 

kualitas penglihatan turut mempengaruhi kemampuan mereka untuk 

dapat menatap layar laptop maupun smartphone. Usia mempengaruhi 

kemampuan, kemauan dan kesempatan penyuluh dalam menggunakan 

media sosial. Data di atas menunjukkan bahwa penyuluh dengan usia 

dewasa akhir dan lansia awal merupakan penyuluh yang berada pada 

kategori yang masih aktif dan produktif. 

2. Tingkat Pendidikan Formal 

Tingkat pendidikan formal merupakan batasan jenjang atau tahapan 

pendidikan yang ditempuh oleh seseorang. Tingkat pendidikan formal 

responden pada penelitian ini yaitu SMA/SMK, Diploma, Sarjana, dan 

Pascasarjana. Menurut Anwas (2013), pendidikan formal merupakan 

tuntutan bagi profesi penyuluh serta seluruh masyarakat supaya dapat 

terus berkembang. Tingkat pendidikan formal menjadi aspek penting 

bagi seorang penyuluh pertanian. Pendidikan formal ditujukan untuk 

meningkatkan kemampuan, sikap, dan keterampilannya yang sesuai 

dengan tuntutan pekerjaan sebagai seorang penyuluh pertanian. 
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Responden berdasarkan tingkat pendidikan formal dapat dijelaskan pada 

tabel 5. 2 sebagai berikut : 
 

Tabel 5. 2 Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal 

Tingkat Pendidikan 

Formal 

Jumlah 

(Orang) 
Persentase (%) Kategori 

Pascasarjana 1 1,1 Sangat tinggi 

Sarjana/ S1 61 58,2 Tinggi 

Diploma 29 28,1 Sedang 

SMA/SMK 12 11,6 Rendah 

Total 103 100  

Sumber : Analisis Data Primer, 2022 

Menurut Surantini (2021) pendidikan merupakan salah satu faktor 

penting yang berkaitan dengan kapasitas dan pengembangan sumber 

daya manusia. Pendidikan dianggap merupakan salah satu faktor yang 

dapat menentukan kompetensi dan kredibilitas penyuluh pertanian, salah 

satunya dalam mengakses informasi pertanian. Sejalan dengan penelitian 

Okwu dan Omoru (2009) tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh 

terhadap akses inovasi teknologi. Pendidikan digunakan sebagai landasan 

untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia.  

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa jumlah responden berdasarkan 

tingkat pendidikan formal yang dibedakan menjadi empat golongan yaitu 

Pascasarjana, Sarjana, Diploma, dan SMA/SMK. Mayoritas tingkat 

pendidikan formal responden dalam penelitian ini adalah Sarjana (S1) 

dengan jumlah 61 orang. SMA/SMK yaitu sejumlah 12 orang (11,6%), 

dan Pascasarjana sejumlah 1 orang (1,1%). Tingkat pendidikan formal di 

Kabupaten Karanganyar termasuk dalam kategori tinggi. Untuk itu, 

kompetensi dan kredibilitas penyuluh dalam mengakses informasi 

pertanian dengan memanfaatkan media sosial juga termasuk dalam 

kategori tinggi. Berdasarkan data identitas responden di lapang 

menunjukkan bahwa penyuluh tidak hanya bergelar Sarjana Pertanian, 

namun terdapat juga penyuluh dengan Sarjana Peternakan, Sarjana 

Teknologi Pertanian dan memiliki bidang keahlian yang bervariasi, yaitu 

budidaya pertanian, agronomi, pemuliaan tanaman, agribisnis, sosial 

ekonomi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan. 
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3. Masa Kerja Sebagai Penyuluh 

Masa kerja sebagai penyuluh adalah suatu kurun waktu atau 

lamanya seorang tenaga kerja bekerja di suatu tempat. Masa kerja 

sebagai penyuluh diartikan sebagai lamanya penyuluh pertanian 

menduduki jabatan fungsional penyuluh sejak tahun memasuki dunia 

kerja penyuluhan hingga pada saat penelitian ini. Menurut Sulaeman 

(2014) lama bekerja sebagai penyuluh menentukan pengalaman kerja 

penyuluh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pengalaman 

kerja diukur berdasarkan berapa lama waktu (tahun) yang dihabiskan 

tenaga kerja pada suatu bidang pekerjaan tertentu. Responden pada 

penelitian ini berdasarkan lama bekerja sebagai penyuluh pertanian 

disajikan pada tabel 5.3 sebagai berikut: 
 

Tabel 5. 3 Data Responden Berdasarkan Masa Kerja Sebagai Penyuluh 

Masa kerja sebagai 

penyuluh 

Jumlah 

(Orang) 
Persentase (%) Kategori 

≥ 26 Tahun 5 5 Sangat tinggi 

16 – 25 Tahun 51 49 Tinggi 

6 – 15 Tahun 47 46 Sedang 

≤ 5 Tahun 0 0 Rendah 

Total 103 100  

Sumber : Analisis Data Primer, 2022 

Perolehan data pada tabel 5.3 di atas menunjukkan bahwa sebagian 

besar penyuluh pertanian di Kabupaten Karanganyar  yang memiliki 

masa kerja  6 – 15 tahun sebanyak 47 responden dan 16 – 25 tahun yaitu 

51 responden. Kondisi ini membuktikan bahwa masa kerja penyuluh 

termasuk kedalam kategori tinggi. Jumlah responden yang memiliki masa 

kerja dalam rentang ≥ 26 tahun mengindikasikan bahwa penyuluh 

tersebut telah banyak melakukan kegiatan penyuluhan, berkomunikasi 

dengan khalayak sehingga memiliki pengalaman luas, serta menunjukkan 

tingkat senioritas 

Hasil penelitian ini memberikan indikasi bahwa semakin lama 

seseorang bekerja, maka diharapkan akan semakin banyak pengetahuan 

dan keterampilan yang dimiliki. Penyuluh pertanian di Kabupaten 

Karanganyar yang memiliki lama masa kerja ≥ 26 tahun adalah penyuluh 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



70 

 

yang berusia dalam rentang ≥ 56 tahun. Sejalan dengan Suhardiyono 

(1992) penyuluh yang berpengalaman lama bekerja sebagai penyuluh 

akan memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan mereka 

yang belum lama menjadi penyuluh. 

Suhanda et al (2008) mengatakan bahwa masa kerja penyuluh 

sejalan dengan usia penyuluh, semakin tua usia penyuluh maka akan 

semakin lama masa kerjanya. Persentase terbesar adalah penyuluh 

pertanian yang memiliki lama bekerja 16 – 25 tahun. Masa kerja tersebut 

memberikan indikasi bahwa penyuluh pertanian sudah cukup memiliki 

pengalaman luas seperti halnya penyuluh pertanian yang telah senior atau 

lama bekerja > 16 tahun. Menyikapi kondisi tersebut, maka penyuluh 

pertanian yang memiliki lama bekerja 16 – 25 tahun untuk lebih dapat 

mengupayakan peningkatan kualitas diri dengan menambah intensitas 

penyuluhan dan berkomunikasi dengan petani. Menurut Syafruddin et al 

(2013), semakin lama masa kerja penyuluh pertanian maka akan semakin 

meningkat pula dalam menguasai bidang pekerjaan yang menjadi 

tanggung jawabnya.  

4. Jumlah Kepemilikan Alat Teknologi Komunikasi 

Jumlah kepemilikan alat teknologi komunikasi merupakan total 

perangkat digital yang dimiliki oleh penyuluh untuk kegiatan pencarian 

informasi. Jumlah kepemilikan alat teknologi komunikasi responden 

pada penelitian ini yaitu 1, 2, 3 , dan ≥ 4 perangkat. Responden 

berdasarkan lama bekerja sebagai penyuluh dapat diuraikan pada tabel 

5.4 sebagai berikut : 
 

Tabel 5. 4 Data Responden Berdasarkan Jumlah Kepemilikan Alat 

Teknologi Komunikasi 

Jumlah Kepemilikan Alat 

Teknologi Komunikasi 

Jumlah 

(Orang) 

Persentase 

(%) 
Kategori 

≥ 4 Perangkat  7 7 Sangat banyak 

3 Perangkat 39 38 Banyak 

2 Perangkat 51 49 Sedang 

1 Perangkat 6 6 Sedikit 

Total 103 103  

Sumber : Analisis Data Primer, 2022 
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Tabel 5.4 menunjukkan jumlah responden berdasarkan jumlah 

kepemilikan alat teknologi komunikasi yaitu sejumlah 6 orang (6%) 

untuk kepemilikan 1 perangkat, 51 orang (49%) untuk kepemilikan 2 

perangkat, 39 orang (38%) untuk kepemilikan 3 perangkat, dan sejumlah 

7 orang (7%) untuk ≥ 4 perangkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

rata-rata responden dalam penelitian ini memiliki sebanyak 2 perangkat, 

di mana alat teknologi komunikasi dalam kegiatan pencarian informasi 

melalui media sosial yang sering digunakan adalah smartphone dan 

laptop dalam bekerja sebagai penyuluh. Saat ini, Kabupaten Karanganyar 

juga sudah menerapkan TIK dengan memanfaatkan smartphone sebagai 

absensi kehadiran penyuluh pertanian. 

Menurut Wijaya (2019) penyuluh lebih sering menggunakan 

handphone untuk akses media sosial ketika mereka berada di lapangan 

karena melalui perangkat ini penyuluh dapat menemukan informasi 

dengan cepat dibandingkan melalui laptop. Penyuluh menggunakan 

komputer untuk mencari informasi dan bahan materi yang lebih detail 

seperti halnya dalam membuat materi penyuluhan pertanian karena 

tampilan informasi lebih jelas. Kemampuan penyuluh pertanian dalam 

memanfaatkan perangkat digital sangat mempengaruhi kinerja sebagai 

penyuluh. Pemanfaatan perangkat digital dan teknologi informasi yang 

baik oleh penyuluh akan meningkatkan kepercayaan petani kepada 

penyuluh sebagai sumber informasi (Singh, 2018). 

Tingkat Pemanfaatan Media Sosial oleh Penyuluh Pertanian di Kabupaten 

Karanganyar 

Populasi penyuluh pertanian di Kabupaten Karanganyar adalah 103 

orang. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan penyuluh pertanian di 

Kabupaten Karanganyar sebagian besar merupakan pengguna media sosial 

aktif. Responden penelitian berdasarkan media sosial yang digunakan 

penyuluh pertanian untuk mendukung kegiatan penyuluhan pertanian 

dijelaskan pada gambar 5.4 sebagai berikut : 
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Gambar 5. 4 Rata-rata media sosial yang digunakan penyuluh pertanian di 

Kabupaten Karanganyar  

(Sumber : Analisis Data Primer, 2022) 

Berdasarkan gambar 5.4 diperoleh rata-rata satu penyuluh pertanian 

memiliki lebih dari satu akun media sosial yang digunakan untuk mendukung 

kegiatan penyuluhan pertanian dan berdasarkan hasil penelitian penyuluh di 

Kabupaten Karanganyar sudah menggunakan media sosial ± 6 tahun. Media 

sosial yang sering digunakan oleh penyuluh untuk mendukung kegiatan 

penyuluhan dan pertanian merupakan media sosial WhatsApp dengan 

persentase 100% dari seluruh penyuluh pertanian di Kabupaten Karanganyar. 

Beragam kemudahan yang ditawarkan dalam penggunaannya menjadikan 

media sosial WhatsApp sangat digemari, terkenal, serta dianggap sebagai 

media informasi yang efektif dan bermanfaat bagi penggunanya. Selain itu 

media sosial yang digunakan oleh penyuluh di Kabupaten Karanganyar 

adalah Facebook, Instagram dan YouTube. 

Adanya dukungan sosial yang baik dalam lingkungan penyuluh pertanian 

di Kabupaten Karanganyar dalam memanfaatkan media sosial untuk 

mendukung kegiatan penyuluhan pertanian menjadi lebih efektif dan efisien. 

Namun, dalam pemanfaatan media sosial terdapat kendala yang dijalani yaitu 

penyuluh senior yang berusia lansia dan memiliki keterbatasan dalam 

mengakses media sosial. Penyuluh senior lansia adalah generasi penyuluh 
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yang tidak dari semula terbuka akan media sosial sehingga ketika media 

sosial mulai dikenal oleh khalayak ramai, generasi ini menjadi gagap dalam 

menggunakannya. Namun demikian, penyuluh senior lansia tersebut mengaku 

tetap membutuhkan informasi pertanian yang diperoleh dari penyuluh lain 

yang aktif menggunakan media sosial. Sebaliknya penyuluh muda (dewasa 

awal dan dewasa akhir) mendapatkan pengalaman dari penyuluh senior lansia 

dalam memahami kondisi lapangan setempat wilayah kerja mereka. Kondisi 

tersebut merupakan timbal balik dalam menyampaikan informasi baik dari 

penyuluh senior maupun penyuluh muda. 

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ternyata penyuluh dengan 

kategori umur dewasa, baik dewasa awal maupun dewasa akhir lebih 

memiliki kecakapan dalam menggunakan media sosial. Hal tersebut 

ditunjukkan dari semakin banyaknya aplikasi media sosial yang mereka 

kuasai dan sering mereka gunakan. Sedangkan untuk penyuluh senior lansia 

hanya memiliki satu atau beberapa aplikasi yang hanya digunakan karena 

tuntutan kebutuhan informasi atau komunikasi sehari-hari.  

Pemanfaatan media sosial oleh komunikator pembangunan dalam hal ini 

penyuluh menjadi menarik untuk diperhatikan terlepas dari fungsi fasilitas 

dan edukasi yang dijalankan. Kapasitas dan kredibilitas penyuluh menjadi 

poin penting agar kompetensinya terus meningkat seiring pesatnya 

perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Berdasarkan hasil 

penelitian menurut penyuluh pertanian di Kabupaten Karanganyar media 

sosial yang paling efektif untuk memperoleh informasi guna mendukung 

kegiatan penyuluhan pertanian adalah media sosial YouTube, dikarenakan 

platform tersebut lengkap akan informasi seputar pertanian dari berbagai 

sumber dalam/luar negeri, disertai gambar video, mudah diakses, aplikatif, 

dll. Namun, dalam fakta dilapangan para penyuluh dalam memanfaatkan 

media Youtube terkendala akan jaringan yang kurang stabil serta data internet 

yang dikeluarkan cukup besar. Persentase tingkat penggunaan media sosial 

oleh penyuluh pertanian dijelaskan pada Tabel 5.5 sebagai berikut :   
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Tabel 5.5 Tabel Jumlah dan persentase penyuluh pertanian berdasarkan 

tingkat pemanfaatan media sosial di Kabupaten Karanganyar 

Tahun 2022  

Tingkat 

Pemanfaatan media 

sosial 

Akun media sosial (Orang) 
Skor 

WA % FB % IG % YT % 

Frekuensi          

a. Selalu 19 18,45 12 11,65 5 4,85 15 14,56 4 

b. Sering 56 54,37 39 37,86 25 24,27 46 44,66 3 

c. Jarang 28 27,2 43 41,75 40 38,83 38 36,89 2 

d. Tidak Pernah 0 0 9 8,74 33 32,03 4 3,88 1 

Durasi          

a. ≥ 6 Jam/hari 7 6,79 0 0 5 4,85 9 8,74 4 

b. 4-5 Jam/hari 49 47,57 20 19,41 26 25,24 33 32,03 3 

c. 2-3 Jam/hari 44 42,71 60 58,25 38 36,89 52 50,48 2 

d. ≤ 1 Jam/hari 3 2,91 23 22,33 34 33,00 9 8,74 1 

Ragam Informasi          

a. Budidaya 

Tanaman 
        

 

o Selalu 11 10,67 2 1,94 2 1,97 15 14,56 4 

o Sering 34 33,00 21 20,38 20 19,41 34 33.01 3 

o Jarang 48 46,6 49 47,57 57 55,34 47 45,63 2 

o Tidak Pernah 10 9,71 31 30,09 24 23,30 7 6,79 1 

b. Kebijakan 

Pertanian 
        

 

o Selalu 6 5,82 8 7,76 6 5,82 12 11,65 4 

o Sering 41 39,81 44 42,72 34 33,01 39 37,86 3 

o Jarang 49 47,57 43 4,75 55 53,39 43 41,75 2 

o Tidak Pernah 7 6,79 8 7,76 8 7,76 9 8,74 1 

c. Pelatihan 

Penyuluhan 
        

 

o Selalu 6 5,82 3 2,91 0 0 16 15,53 4 

o Sering 50 48,54 29 28,16 32 31,07 51 49,51 3 

o Jarang 43 41,75 40 38,83 43 41,75 32 31,07 2 

o Tidak Pernah 4 3,88 31 30,09 28 27,18 4 3,88 1 

d. Pemasaran          

o Selalu 14 13,59 6 5,82 7 6,79 10 9,71 4 

o Sering 45 43,68 29 28,15 48 46,60 39 37,86 3 

o Jarang 37 35,92 46 44,66 39 37,86 43 41,75 2 

o Tidak Pernah 7 6,79 22 21,36 9 8,74 11 10,67 1 

e. Teknologi          

o Selalu 22 21,36 14 13,59 12 11,65 19 18,45 4 

o Sering 53 51,46 34 33,01 41 39,80 50 48,54 3 

o Jarang 24 23,30 43 41,75 41 39,80 24 23,30 2 

o Tidak Pernah 4 3,88 12 11,65 9 8,74 10 9,71 1 

f. Membandingkan 

informasi 
SS % S % J % TP % 

 

o Medsos dengan 

referensi lain 
2 1,94 32 31,07 46 44,66 23 22,33 

 

o Benar atau 

tidaknya 

informasi 

4 3,88 36 34,95 30 29.13 33 32,04 

 

g. Pemantauan 

informasi  up to 

date 

8 7,76 38 36,89 37 35,92 20 19,42 

 

Sumber: Analisis Data Primer, 2022 
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Keterangan :  

SS : Selalu  WA : WhatsApp 

S : Sering  FB : Facebook 

J : Jarang  IG : Instagram 

TP : Tidak Pernah  YT : Youtube 

1. Frekuensi 

Frekuensi mengakses media sosial adalah tingkat keseringan 

penyuluh memanfaatkan media sosial untuk memperoleh informasi 

tentang pertanian. Penelitian ini mengkaji empat media sosial yang sering 

digunakan oleh penyuluh yaitu Facebook, Youtube, WhatsApp dan 

Instagram. Dari keseluruhan penyuluh, tidak semua menggunakan 

keempat media sosial tersebut untuk mendukung kegiatan penyuluhan 

pertanian. Pemanfaatan media sosial Youtube dan WhatsApp termasuk ke 

dalam kategori tinggi. Hal tersebut, mengingat bahwa WhatsApp 

merupakan aplikasi yang wajib dimiliki oleh penyuluh sebagai sarana 

berbagi informasi, mendapatkan informasi dan juga menyampaikan 

pesan. Media sosial Youtube juga banyak dimanfaatkan karena sebagai 

media komunikasi yang praktis dalam menyampaikan sebuah pesan 

video sehingga mudah dipahami oleh penyuluh. Konten video yang ada 

dalam Youtube memudahkan penyuluh dalam mendapatkan informasi 

pertanian yang langsung bisa dipraktekkan atau diaplikasikan di 

lapangan. Hal tersebut didukung dengan kondisi penyuluh di lapangan 

yang sebagian besar sudah berusia lansia, Youtube ini menjadi andalan 

mereka dalam bermedia sosial untuk memperoleh informasi pertanian 

yang mudah dan praktis. 

Fenomena yang ditemukan dilapang adalah penyuluh terkendala 

akan jaringan yang kurang stabil jika dalam kondisi kunjungan di lapang. 

Selain itu, mereka tidak cukup waktu untuk mengakses informasi 

pertanian secara intensif dikarenakan seringnya berada di lapang. 

Penyuluh yang frekuensi pemanfaatan media sosial cukup tinggi pada 

penelitian ini adalah penyuluh dengan kategori umur muda. Penyuluh 

muda ini memiliki media informasi yang lebih canggih dan keahlian 

dalam memanfaatkan media sosial dengan baik. Namun, tidak semua 

penyuluh senior memiliki frekuensi pemanfaatan media sosial tergolong 
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rendah. Penyuluh senior yang tertarik akan permasalahan pertanian yang 

up to date dan sulit mendapatkan informasi dari media-media lain, akan 

akan menggunakan media sosial untuk memenuhi kebutuhannya akan 

informasi tersebut. 

2. Durasi 

Menurut penelitian Andarwati dan Sankarto (2005), durasi 

dinyatakan dalam satuan kurun waktu tertentu (menit atau jam). Oleh 

karena itu, durasi penggunaan media sosial dapat diukur melalui seberapa 

lama waktu yang dihabiskan oleh pengguna untuk mengakses media 

sosial. Semakin lama pengguna media sosial mengakses media sosialnya, 

semakin tinggi pula durasi penggunaan media sosial. Sebaliknya, 

semakin sebentar pengguna media sosial mengakses media sosialnya, 

semakin rendah pula durasi penggunaan media sosial 

Rata-Rata penyuluh pertanian di Kabupaten Karanganyar dalam 

memanfaatkan media sosial untuk mendukung kegiatan penyuluhan 

pertanian yaitu 2-3 jam dalam sehari dalam memanfaatkan media sosial 

Facebook, Youtube, dan Instagram. Hampir keseluruhan penyuluh 

menggunakan media sosial dalam tempo yang relatif singkat. Hal ini 

terjadi tidak jauh berbeda dengan frekuensi, dimana penyuluh tidak 

mempunyai cukup waktu untuk mengakses media sosial dikarenakan 

tugas dan tanggung jawab sebagai penyuluh sangat banyak. Penyuluh 

dalam memanfaatkan media sosial biasanya tidak hanya mencari 

informasi pertanian saja, banyak juga diantara mereka ingin mengetahui 

informasi lainnya di luar bidang pertanian. Hal ini diasumsikan 

berdampak pada lamanya waktu yang mereka pergunakan dalam 

pemanfaatan media sosial. Sehingga hal ini turut mempengaruhi durasi 

penggunaan internet oleh penyuluh pertanian.  

3. Ragam Informasi 

Pemanfaatan media sosial berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan 

informasi penyuluh. Melalui aplikasi media sosial tersebut, penyuluh 

memperoleh informasi sesuai kebutuhan. Humaidi et al. (2020) 

menyatakan bahwa media sosial sebagai media online yang dapat 
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dimanfaatkan penyuluh secara mudah dalam mengakses informasi, 

menciptakan pesan, memberi komentar dan berpendapat, berinteraksi dan 

berpartisipasi yang dilakukan dengan berjejaring sosial secara cepat dan 

tidak terbatas termasuk konten pertanian 

Ragam informasi yang diakses merupakan salah satu bagian dari 

variabel pemanfaatan media sosial oleh penyuluh pertanian. Ragam 

informasi yang diakses ini adalah jenis informasi yang dibutuhkan oleh 

penyuluh pertanian ketika menggunakan media sosial dalam rangka 

mendukung tugasnya sebagai penyuluh pertanian. Informasi-informasi 

yang diakses tersebut didapat dari empat media sosial terbanyak yang 

sering digunakan oleh penyuluh pertanian yaitu Facebook, Youtube, 

WhatsApp dan Instagram, baik informasi berupa budidaya tanaman, 

kebijakan pertanian, pelatihan penyuluhan, pemasaran dan teknologi 

pertanian.  

Berdasarkan data yang diperoleh dari tabel 5.5 menunjukkan 

bahwa dalam mengakses informasi seputar pelatihan penyuluhan dan 

teknologi pertanian sering menggunakan media sosial Whatsapp dan 

Youtube termasuk dalam kategori tinggi. Rata-rata penyuluh dalam 

mengakses informasi untuk mendukung kegiatan penyuluhan pertanian di 

Kabupaten Karanganyar masih dalam kategori rendah atau jarang. 

Terdapat beberapa ragam informasi selain yang disebutkan di atas seperti 

informasi tentang hama dan penyakit,  inovasi teknologi pertanian, 

informasi penyuluhan daerah lain, isu nasional pertanian, berita, dan 

hiburan. Selain itu, dalam memperoleh informasi penyuluh jarang 

membandingkan informasi yang didapat dengan referensi lainnya. 

Penyuluh pertanian di Kabupaten Karanganyar sering pemantauan 

informasi terbaru seputar pertanian dan sering meneliti benar atau 

tidaknya informasi yang didapatkan melalui media sosial. 

Informasi yang diakses oleh penyuluh dengan memanfaatkan 

media sosial dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan penyuluhan 

pertanian seperti bahan penyuluhan, memecahkan masalah di lapangan 

sumber informasi terbaru seputar pertanian, menyusun laporan atau 
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programa, mengetahui inovasi dan teknologi terbaru, dll. Adapun akun 

media sosial yang diikuti oleh penyuluh di Kabupaten Karanganyar yaitu 

Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostra Tani), Sinartani, 

Direktorat Jendral Hortikultura, KementanRI, MitrabertaniTV, Young 

Agropreneur, CapCapung, penyuluh pertanian lapangan, MunandarTV 

dll. Penyuluh pertanian sering membandingkan terlebih dahulu informasi 

yang didapatkan melalui media sosial dengan referensi lainnya serta 

menyaring benar atau tidaknya informasi yang didapatkan, karena dunia 

maya banyak dimunculkan informasi dan berita palsu atau lebih dikenal 

dengan istilah “hoax” oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung 

jawab. Untuk itu, penyuluh dituntut untuk lebih berhati hati dalam 

mengakses informasi melalui dunia maya/ media sosial.  

D. Analisis Hubungan antara Karakteristik individu Penyuluh dengan 

Pemanfaatan Media Sosial Pertanian di Kabupaten Karanganyar 

Faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan media sosial oleh 

penyuluh pertanian pada penelitian ini adalah karakteristik individu penyuluh 

pertanian. Karakteristik penyuluh pertanian yang dimaksud pada penelitian 

ini berupa umur, tingkat pendidikan formal, masa kerja sebagai penyuluh dan 

ketersediaan alat teknologi komunikasi penyuluh pertanian. Penelitian ini 

menduga bahwa umur, tingkat pendidikan formal, masa kerja sebagai 

penyuluh dan ketersediaan alat teknologi komunikasi penyuluh pertanian 

memiliki hubungan nyata dengan frekuensi dan durasi pemanfaatan media 

sosial. Media sosial yang dimaksud meliputi empat media sosial yang sering 

digunakan oleh sebagian besar penyuluh yaitu Facebook, Youtube, WhatsApp 

dan Instagram. Hubungan antara karakteristik individu penyuluh terhadap 

pemanfaatan media sosial  untuk mendukung kegiatan penyuluhan pertanian 

di Kabupaten Karanganyar dianalisis dengan menggunakan uji korelasi Rank 

Spearman (rs). Perhitungan dilakukan dengan menggunakan program aplikasi 

SPSS Statistics 26.0. Hasil analisis hubungan secara rinci disajikan pada 

Tabel sebagai berikut : 

Tabel 5. 6 Nilai koefisien korelasi rank Spearman hubungan Karakteristik 

Individu Penyuluh Pertanian dengan Pemanfaatan Media Sosial di 

Kabupaten Karanganyar  
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Karakteristik Individu Penyuluh 
Pemanfaatan Media Sosial 

Keterangan 
Sig. (2-tailed) rs 

Usia 0.000 .472** Sangat Signifikan 

Tingkat Pendidikan 0.012 .246* Signifikan 

Masa kerja sebagai penyuluh 0.057 0.188 Tidak signifikan 

Jumlah kepemilikan alat 

teknologi komunikasi 
0.000 .422** Sangat Signifikan 

Sumber : Analisis Data Primer, 2022 

Keterangan : 

*)  : Signifikan (α = 0,05) 

**)  : Sangat signifikan (α = 0,01) 

rs : Nilai Koefisien Korelasi 

Berdasarkan Tabel 5.6 dapat dilihat bahwa hasil analisis antara 

karakteristik individu dengan pemanfaatan media sosial untuk mendukung 

kegiatan penyuluhan pertanian di Kabupaten Karanganyar menunjukkan 

hubungan yang signifikan dan tidak signifikan. Makna dari angka-angka hasil 

analisis di atas dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Hubungan antara Usia dengan Pemanfaatan Media Sosial untuk 

Mendukung Kegiatan Penyuluhan Pertanian 

Berdasarkan Tabel 5.6 tingkat kekuatan hubungan atau korelasi 

antara variabel karakteristik individu usia penyuluh dengan pemanfaatan 

media sosial untuk mendukung kegiatan penyuluhan pertanian di 

Kabupaten Karanganyar sebesar 0.472** adalah sedang. Tanda bintang 

(**) artinya korelasi bernilai signifikan pada tingkat signifikansi sebesar 

1% atau 0.01. Melihat arah hubungan antar variabel angka koefisien 

korelasi berdasarkan output di atas adalah bernilai positif yaitu 0.472** 

sehingga hubungan kedua variabel tersebut bersifat searah. Nilai 

signifikansi atau Sig. (2-tailed) sebesar 0.000 yang mana lebih kecil dari 

0.05, maka dapat diartikan bahwa ada hubungan yang sangat signifikan 

antara karakteristik individu usia penyuluh dengan pemanfaatan media 

sosial. Kondisi di lapang membuktikkan bahwa penyuluh yang berumur 

senior lansia masih mampu mengakses media sosial, tidak kalah dengan 

penyuluh yang berusia muda. Keterbatasan fisik penyuluh senior tidak 

menghalangi kemampuannya dalam menyesuaikan perkembangan 
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teknologi terutama dalam memanfaatkan media sosial. Hal ini 

memberikan arti bahwa usia penyuluh pertanian di Kabupaten 

Karanganyar >56 tahun dapat menyesuaikan dan memanfaatkan media 

sosial dengan baik. Berdasarkan penelitian Surantini (2021) usia 

mempengaruhi kemampuan, kemauan dan kesempatan penyuluh dalam 

menggunakan media sosial. Penyuluh dengan usia dewasa akhir dan 

lansia awal merupakan penyuluh yang berada pada kategori yang masih 

aktif dan produktif dalam memanfaatkan media sosial untuk mendukung 

kegiatan penyuluhan pertanian. 

2. Hubungan antara Tingkat Pendidikan dengan Pemanfaatan Media Sosial 

untuk Mendukung Kegiatan Penyuluhan Pertanian 

Tabel 5.6 menunjukkan tingkat kekuatan hubungan atau korelasi 

antara variabel karakteristik individu tingkat pendidikan penyuluh 

dengan pemanfaatan media sosial untuk mendukung kegiatan penyuluhan 

pertanian di Kabupaten Karanganyar sebesar 0.246* adalah rendah. 

Tanda bintang (*) artinya korelasi bernilai signifikan pada tingkat 

signifikansi sebesar 5% atau 0.05. Melihat arah hubungan antar variabel 

angka koefisien korelasi berdasarkan output di atas adalah bernilai positif 

yaitu 0.246* sehingga hubungan kedua variabel tersebut bersifat searah. 

Nilai signifikansi atau Sig. (2-tailed) sebesar 0.012 yang mana lebih kecil 

dari 0.05, maka dapat diartikan bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara karakteristik individu tingkat pendidikan penyuluh dengan 

pemanfaatan media sosial. 

 Menurut Syafruddin dkk (2013) tingkat pendidikan seseorang 

mempunyai peranan penting dalam kinerja seseorang dan proses 

pengembangan pengetahuan, keterampilan maupun sikap penyuluh agar 

mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang akan dilaksanakan 

secara terencana sehingga diperoleh perubahan terutama dalam 

meningkatkan taraf hidup petani binaannya. Pendidikan akan 

mempengaruhi seseorang dalam berpikir dan mencari sesuatu yang baru. 

Tingkat pendidikan seorang penyuluh pertanian akan sangat 

mempengaruhi kemampuan dalam mengembangkan ide serta mendorong 
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dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Penyuluh pertanian pada 

penelitian ini sebagian besar sudah menyelesaikan program sarjana di 

mana terdapat pula penyuluh pertanian yang sedang menempuh program 

Pascasarjana untuk meningkatkan tingkat pendidikannya. Menurut 

Suhanda (2008) jenjang pendidikan berperan dalam meningkatkan peran 

dan status sehingga banyak saat ini penyuluh pertanian melanjutkan 

pendidikan ke jenjang sarjana maupun pascasarjana. 

3. Hubungan antara Masa Kerja sebagai Penyuluh dengan Pemanfaatan 

Media Sosial untuk Mendukung Kegiatan Penyuluhan Pertanian 

Karakteristik individu masa kerja sebagai penyuluh Nilai 

signifikansi atau Sig. (2-tailed) sebesar 0.057 yang mana lebih besar dari 

0.05, maka dapat diartikan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan 

antara karakteristik individu masa kerja sebagai penyuluh dengan 

pemanfaatan media sosial. Tingkat kekuatan hubungan atau korelasi 

antara variabel sebesar 0.188 adalah sangat rendah. Melihat arah 

hubungan antar variabel angka koefisien korelasi berdasarkan output di 

atas adalah bernilai positif yaitu 0.188 sehingga hubungan kedua variabel 

tersebut bersifat searah. 

Rata-rata masa kerja sebagai penyuluh pertanian di Kabupaten 

Karanganyar adalah 16 – 25 tahun yaitu 51 responden yang termasuk ke 

dalam kategori tinggi. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian 

Heidjrachman (2002) kemampuan seseorang akan semakin meningkat 

seiring dengan pengalaman kerja yang lama. Tenaga kerja yang sudah 

berpengalaman akan mudah menyelesaikan pekerjaannya dibandingkan 

tenaga kerja yang kurang berpengalaman. Semakin lama seorang 

penyuluh pertanian bekerja maka penyuluh tersebut akan semakin lancar 

dan terampil dalam melakukan kegiatan pencarian informasi  di internet. 

Semakin lancar dan terampil penyuluh pertanian dalam mencari 

informasi maka akan semakin berkualitas informasi atau materi pertanian 

yang dihasilkan oleh penyuluh. Penyuluh pertanian saat ini dituntut untuk 

lebih terbuka akan TIK sehingga penyuluh harus siap dan mampu untuk 
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mengikuti perkembangan zaman dengan era terbukanya informasi demi 

pembangunan pertanian yang berkelanjutan. 

4. Hubungan antara Jumlah Kepemilikan Alat Teknologi Komunikasi 

dengan Pemanfaatan Media Sosial untuk Mendukung Kegiatan 

Penyuluhan Pertanian 

Tabel 5.6 menunjukkan tingkat kekuatan hubungan atau korelasi 

antara variabel karakteristik individu jumlah kepemilikan alat teknologi 

komunikasi penyuluh dengan pemanfaatan media sosial untuk 

mendukung kegiatan penyuluhan pertanian di Kabupaten Karanganyar 

sebesar 0.422** adalah sedang. Tanda bintang (**) artinya korelasi 

bernilai signifikan pada tingkat signifikansi sebesar 1% atau 0.01. 

Melihat arah hubungan antar variabel angka koefisien korelasi 

berdasarkan output di atas adalah bernilai positif yaitu 0.422** sehingga 

hubungan kedua variabel tersebut bersifat searah. Nilai signifikansi atau 

Sig. (2-tailed) sebesar 0.000 yang mana lebih kecil dari 0.05, maka dapat 

diartikan bahwa ada hubungan yang signifikan antara karakteristik 

individu jumlah kepemilikan alat teknologi komunikasi penyuluh dengan 

pemanfaatan media sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin 

banyak kepemilikan alat teknologi informasi maka akan semakin tinggi 

durasi dalam pemanfaatan media sosial oleh penyuluh pertanian. Hal 

tersebut sesuai dengan penelitian Christian dan Subejo (2018) yang 

menyatakan bahwa kepemilikan media (alat teknologi informasi) 

berbanding lurus dengan intensitas pemanfaatan yang sering, baik untuk 

kepentingan pencarian informasi, edukasi maupun sekedar untuk hiburan.  

E. Analisis Komprehensif  Pemanfaatan Media Sosial Untuk Mendukung 

Kegiatan Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Karanganyar 

Pemanfaatan media sosial oleh penyuluh pertanian di Kabupaten 

Karanganyar termasuk dalam kategori tinggi pada media sosial WhatsApp dan 

Youtube sedangkan, untuk media sosial Facebook dan Instagram termasuk ke 

dalam kategori sedang. Rata-rata penyuluh memiliki 3 akun media sosial 

yang digunakan untuk mendukung kegiatan penyuluhan pertanian dan 

berdasarkan hasil penelitian yang terlampir dalam identitas responden 
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penyuluh aktif dalam menggunakan media sosial dengan rata-rata ≥ 6 tahun. 

Frekuensi pemanfaatan media sosial WhatsApp termasuk kategori tinggi. 

Platform YouTube berada pada kategori tinggi dalam pemanfaatannya untuk 

mendukung kegiatan penyuluhan pertanian. Berdasarkan survey penelitian 

didapatkan hasil yaitu mayoritas penyuluh pertanian memilih media sosial 

YouTube sebagai media sosial yang efektif untuk mendukung kegiatan 

penyuluhan pertanian, hal itu dikarenakan media sosial YouTube memiliki 

banyak fitur yang dapat membantu penyuluh dalam mengakses dan 

mempelajari informasi seputar pertanian.  

Karakteristik individu penyuluh di Kabupaten Karanganyar yang 

meliputi usia, tingkat pendidikan, dan jumlah kepemilikan alat teknologi 

komunikasi berhubungan atau signifikan dengan pemanfaatan media sosial 

WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Youtube. Masa kerja sebagai penyuluh 

tidak memiliki hubungan dengan pemanfaatan media sosial untuk mendukung 

kegiatan penyuluhan pertanian. Tingkat pemanfaatan media sosial untuk 

mendukung kegiatan penyuluhan pertanian Kabupaten Karanganyar dapat 

dilihat pada gambar 5.6 sebagai berikut :  

 

Gambar 5. 5 Tingkat Pemanfaatan Media Sosial untuk mendukung Kegiatan    

Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Karanganyar 

(Sumber : Analisis Data Primer, 2022) 

Tugas pokok penyuluh pertanian adalah melakukan penyuluhan. 

Kegiatan penyuluhan dapat dibagi kedalam kegiatan menyiapkan, 

melaksanakan,  mengembangkan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan 

• Frekuensi: Sedang (41%) 

• Durasi : 2-3 Jam (58%) 

• Ragam Informasi : 
Kebijakan Pertanian 

• Frekuensi : Sedang (38%) 

• Durasi : 2-3 Jam (36%) 

• Ragam Informasi : 
Pemasaran 

• Frekuensi : Tinggi 
(44%) 

• Durasi : 2-3 Jam (50%) 

• Ragam Informasi : 
Pelatihan penyuluhan 
dan Teknologi pertanian 

 

• Frekuensi : Tinggi (54%) 

• Durasi : 4-5 Jam (47%) 

• Ragam Informasi : 
Pelatihan Penyuluhan, 
Pemasaran, dan Teknologi 
Pertanian 

WhatsApp YouTube 

Facebook Instagram 
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penyuluhan. Salah satu kegiatan menyiapkan penyuluhan adalah 

mengumpulkan informasi/ materi sebagai bahan penyuluhan. Materi tersebut 

dapat berupa informasi tentang budidaya tanaman, kebijakan pertanian, 

pelatihan penyuluhan, pemasaran, dan teknologi pertanian. Informasi 

pertanian yang diperoleh dari media sosial baik dari Facebook, Youtube, 

WhatsApp atau Instagram digunakan oleh penyuluh sebagai materi untuk 

kegiatan penyuluhan ke petani. Informasi yang didapatkan melalui media 

sosial WhatsApp biasanya diperoleh dari WhatsApp group seperti Paguyuban 

BPP Karanganyar, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Karanganyar, 

BPP Kecamatan, Konstratani, dll. Kanal media sosial YouTube yang di ikuti 

oleh penyuluh di Kabupaten Karanganyar yaitu Sinartani, Direktorat Jendral 

Hortikultura, KementanRI, MitrabertaniTV, Young Agropreneur, 

CapCapung, penyuluh pertanian lapangan, MunandarTV dll. Channel 

YouTube yang diikuti oleh penyuluh pertanian Kabupaten Karanganyar 

didominasi oleh chanel informal/perorangan bukan chanel instansi 

resmi/formal, dikarenakan chanel perorangan/ informal lebih membantu 

penyuluh dalam melaksanakan tugasnya untuk mendukung kegiatan 

penyuluhan pertanian. Selanjutnya, untuk media sosial Instagram dan 

Facebook, para penyuluh hanya mengikuti beberapa akun media sosial 

seputar pertanian seperti: Dispertan Karanganyar, Kementerian Pertanian, 

Dinas pertanian wilayah lainnya, dll. Akun yang difollow sebagian besar 

adalah akun hiburan, rekan kerja, dan tokoh ternama.  

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa sebagian besar penyuluh 

mencari informasi melalui media sosial dalam rangka melengkapi informasi 

yang sudah ada, kemudian memperluas wawasan mereka, sehingga tidak 

semua informasi tersebut langsung diteruskan/ disebarkan kepada petani 

tetapi diolah terlebih dahulu oleh penyuluh sebagai bahan penyuluhan. Selain 

diteruskan kepada petani sebagian informasi disimpan sebagai referensi 

pribadi. Referensi pribadi disini contohnya adalah materi dalam bentuk 

penyusunan programa, penilaian kinerja penyuluh dan lainnya. Beberapa 

informasi yang diperoleh penyuluh dari media sosial ada yang dibagikan ke 

sesama penyuluh lainnya sebagai bahan diskusi untuk melengkapi materi 
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penyuluhan. Materi sebagai bahan penyuluhan yang diperoleh dari media 

sosial Facebook, YouTube, WhatsApp atau Instagram tersebut dapat 

mendukung kegiatannya sebagai penyuluh pertanian. Rata-rata pengeluaran 

paket data yang digunakan dalam sebulan oleh penyuluh adalah Rp. 75.000/ 

bulan. Kabupaten Karanganyar saat ini juga sudah menerapkan TIK dengan 

memanfaatkan smartphone sebagai sarana untuk memudahkan penyuluh 

dalam mengisi presensi kehadiran. 

Berdasarkan hasil penelitian di lapang, penyuluh pertanian di 

Kabupaten Karanganyar dalam memanfaatkan media sosial untuk mendukung 

kegiatan penyuluhan pertanian yaitu 2-3 jam dalam sehari. Hampir 

keseluruhan penyuluh menggunakan media sosial dalam tempo yang relatif 

singkat. Hal ini terjadi tidak jauh berbeda dengan frekuensi penggunaan, 

dimana penyuluh tidak mempunyai cukup waktu untuk mengakses media 

sosial dikarenakan tugas dan tanggung jawab sebagai penyuluh sangat 

banyak. Penyuluh dalam memanfaatkan media sosial biasanya tidak hanya 

mencari informasi pertanian saja, banyak juga diantara mereka ingin 

mengetahui informasi lainnya di luar bidang pertanian seperti hiburan, berita 

terkini, olahraga, dll. Hal ini diasumsikan berdampak pada lamanya waktu 

yang mereka pergunakan dalam pemanfaatan media sosial. Sehingga hal ini 

turut mempengaruhi durasi penggunaan internet oleh penyuluh pertanian.  

Penguasaan terhadap informasi menjadi variabel yang sangat penting 

dalam era digital saat ini. Informasi memiliki tiga kegunaan yaitu sebagai 

detector, predictor, dan monitor. Informasi sebagai pendeteksi (detector) 

dapat digunakan penyuluh untuk mengidentifikasi masalah sejak dini 

sehingga penyuluh lebih siap menghadapi perubahan. Informasi sebagai 

peramal (predictor) sangat penting bagi penyuluh untuk memproyeksikan 

kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang 

sehingga penyuluh dapat mempersiapkan skenario terbaik untuk menghadapi 

masalah yang mungkin terjadi. Informasi sebagai pemantau (monitor) 

berguna bagi penyuluh untuk merekam dan terus mengawasi perkembangan 

yang terjadi sehingga penyuluh akan memperbaharui (updating) informasi 

yang akan diberikan kepada petani. 
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Kondisi penyuluh yang masih belum optimal dalam memanfaatkan 

media sosial Facebook, Youtube, WhatsApp atau Instagram untuk 

mendukung kegiatan penyuluhan pertanian menjadi catatan penting untuk 

menjadi bahan evaluasi bersama. Media sosial hanya berperan sebagai 

sumber informasi pendukung untuk penyuluh, bukan sebagai sumber 

informasi yang utama. Mudahnya mendapatkan suatu informasi biasanya 

tidak dibarengi dengan kebenaran dari suatu informasi. Tidak dapat 

dipungkiri, banyak bermunculan informasi-informasi “hoax” yang tersebar di 

media sosial. Banyaknya informasi yang tersebar media sosial, terkadang 

penyuluh sendiri sulit untuk membedakan mana informasi yang benar dan 

mana informasi yang hanya direkayasa demi suatu kepentingan oknum 

tertentu. Perkembangan media sosial yang semakin maju menyebabkan 

sulitnya mengkontrol penyebaran berita “hoax” sampai ke penyuluh. Adanya 

permasalahan seperti ini, menyebabkan penyuluh harus memiliki kesiapan 

dalam mengevaluasi atau mengkonfirmasi suatu informasi yang sampai 

kepada mereka. Kesiapan dalam mengevaluasi dan mengkonfirmasi suatu 

informasi merupakan tahap dari literasi informasi yang harus dilakukan 

dengan baik agar tidak salah dalam mengambil keputusan untuk memperoleh 

informasi. Untuk itu, penyuluh harus membangun dan meningkatkan sifat 

kritis serta  hati-hati dalam menyaring informasi melalui media sosial.  

 

  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



87 
 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian ini, maka 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Karakteristik individu penyuluh meliputi usia, tingkat pendidikan, masa 

kerja sebagai penyuluh, dan jumlah alat teknologi komunikasi. Usia 

responden termasuk dalam kategori usia lansia awal atau berusia 46-55 

tahun. Tingkat pendidikan penyuluh pertanian di Kabupaten 

Karanganyar di dominasi dengan tingkat pendidikan Sarjana dengan 

mayoritas masa kerja sebagai penyuluh adalah 16-25 tahun yang 

termasuk dalam kategori tinggi sedangkan, untuk jumlah kepemilikan 

alat teknologi komunikasi 51 orang atau 49% dari 103 penyuluh rata-

rata memiliki 2 perangkat teknologi komunikasi berupa smarthphone 

dan laptop. 

2. Tingkat pemanfaatan media sosial oleh penyuluh pertanian pada media 

sosial WhatsApp dan Youtube tergolong tinggi yaitu untuk mengakses 

informasi seputar pertanian sedangkan, untuk media sosial Facebook 

dan Instagram tergolong sedang atau jarang. Durasi pemanfaatan media 

oleh penyuluh adalah 2-3 jam/hari yang tergolong dalam kategori 

sedang untuk mengakses informasi pertanian. Ragam informasi yang 

diakses yaitu budidaya tanaman, kebijakan pertanian, pelatihan 

penyuluhan, pemasaran, dan teknologi. 

3. Hasil uji analisis hubungan antara karakteristik individu dengan 

pemanfaatan media sosial untuk mendukung kegiatan penyuluhan 

pertanian di Kabupaten Karanganyar pada taraf kepercayaan 95% 

didapatlan hasil yaitu: usia, tingkat pendidikan dan jumlah kepemilikan 

alat teknologi komunikasi memiliki hubungan yang signifikan dengan 

pemanfaatan media sosial. Namun, untuk masa kerja sebagai penyuluh 

tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan pemanfaatan media 

sosial. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



88 
 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemanfaatan media sosial untuk 

mendukung kegiatan penyuluhan pertanian di Kabupaten Karanganyar, maka 

saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : 

1. Penyuluh pertanian di Kabupaten Karanganyar diharapkan lebih selektif 

dan kreatif dalam mengakses informasi dari media sosial, karena 

banyak informasi dari sosial media yang sumbernya tidak kredibel atau 

ada juga informasi hoax yang tersebar di sosial media. Selain itu, 

pentingnya literasi digital yang harus di terapkan oleh penyuluh 

pertanian dalam mencari informasi.  

2. Perlu adanya sosialisasi atau pelatihan dari instansi seperti kementrian 

pertanian atau kominfo untuk evaluasi dan mengontrol informasi yang 

didapatkan melalui media sosial terkait kredibilitas informasi yang ada 

di media sosial. 

3. Perlu diadakannya penelitian lebih lanjut dan mendalam mengenai 

pemanfaatan media sosial untuk mendukung kegiatan penyuluhan 

pertanian khususnya pada pengelolaan informasi atau diseminasi 

inovasi kepada petani.  
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