
Lampiran 1. Kuisioner PENELITIAN TESIS Peran Penyuluh Pertanian Terhadap 

Pengembangan Kelompok Tani Di Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep. 

 

 

KUISIONER TUGAS AKHIR 

 

No. Responden 

 

 

 

KATA PENGANTAR 

 

Perihal  : Permohohnan pengisian angket 

Lampiran : Satu berkas 

Judul Tesis :Peran Penyuluh Terhadap Pengembangan Kelompok Tani Di Kecamatan 

Pasongsongan Kabupaten Sumenep 

  

Kepada Bapak/Ibu/Sdr 

Di Tempat 

 

Dengan Hormat, 

Dalam rangka penyusunan Karya Ilmiah (Tesis) sebagai salah satu Diajukan Guna 

Memenuhi Salah Satu Persyaratan untuk Menyelesaikan Program Pasca sarjana pada Program 

Studi Magister Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Wijaya Kusuma Surabaya maka saya 

memohon dengan sangat kepada Bapak/Ibu/Sdr untuk mengisi angket yang telah disediakan. 

Angket ini bukan tes psikologi, maka dari itu Bapak/Ibu/Sdr tidak perlu taku atau ragu-ragu 

dalam memberikan jawaban sesuai dengan kondisi yang Bapak/Ibu/Sdr rasakan selama ini. 

Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi 

peneliti. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr, saya ucapkan terimakasih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surabaya,    Januari 2021 

Hormat Saya 

 

 

 

 

Faisol Aziz  



1. Petunjuk pengisian 

a. Mohon angket ini di isi oleh Bapak/Ibu/Sdr/I untuk menjawab seluruh pertanyaan 

yang ada 

b. Berilah tanda check list  (√) pada jawaban yang paling sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. 

c. Ada lima (5) alternative jawaban untuk setiap variabelnya: 

5 = Sangat Setuju (SS) 

4 = Setuju (S) 

3 = Ragu-Ragu (RR) 

2 = Tidak Setuju (TS) 

1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

 

2. Karakteriktik Responden 

Nama :  ...........................................................................  

Jenis Kelamin  : Laki-Laki/Perempuan 

Alamat  :  ...........................................................................  

Umur  :  ...........................................................................  

Pendidikan Terakhir  :  ...........................................................................  

Pendapatan/Bulan :  ...........................................................................  

Jumlah Anggota Keluarga :  ...........................................................................  

 

 

 

*Coret yang tidak perlu  



Isilah pernyataan-pernyataan berikut dengan tanda menggunakan check list  (√) pada kolom 

jawaban. 

Daftar kuisioner peran penyuluh dalam pengembangan kelompok tani di Kecamatan 

Pasongsongan Kabupaten Suemnep. 

 

A. Peran Penyuluh  

1. Peran Penyuluh Sebagai Fasilitator 

NO PERNYATAAN SS S RR TS STS SKOR 

1 Penyuluh dalam melaksanakan kegiatan 

penyuluhan menyediakan alat bantu praga 

dengan usahanya sendiri 

      

2 Penyuluh membantu anggota kelompok tani 

dalam pembuatan kelengkapan administrasi 

kelompok tani 

      

3 Penyuluh memfasilitasi anggota kelompok tani 

dalam mengakses informasi dari berbagai 

sumber 

      

4 Penyuluh memfasilitasi pertemuan kelompok       

5 Penyuluh dapat berperan dalam mendampingi 

petani untuk mengembangkan kelompok tani 

      

 

2. Peran Penyuluh Sebangai Inovator 

NO PERNYATAAN SS S RR TS STS SKOR 

1 Penyuluh memberikan informasi dari inovasi 

teknologi pertanian terbaru 

      

2 Penyuluh melaksanakan berbagai demplot dalam 

rangka mendapatkan/menguji temuan baru 

      

3 Penyuluh sering menjelaskan perhitungan-

perhitungan dalam menetapkan suatu usaha tani 

      

4 Peran penyuluh memberikan informasi terbaru 

dalam upaya pengembangan kelompok tani 

      

5 Tingkat frekuensi penyuluhan tentang 

pengembangan kelompok tani 

      

 

3. Peran Penyuluh Sebangai Motivator 

NO PERNYATAAN SS S RR TS STS SKOR 

1 Penyuluh sering melaksanakan peninjauan ke 

lahan petani 

      

2 Penyuluh memberikan masukan dan saran di 

dalam meningkatkan nilai tambah ekonomis 

produk 

      

3 Penyuluh sering memberikan masukan dalam 

cara mendapatkan modal usaha tani 

      



4 Penyuluh berperan dalam menggugah potensi 
dan kemampuan yang ada pada anda untuk 

mengembangkan kelompok tani 

      

5 Penyuluh menyadarkan diri anda tentang 

pengembangan kelompok tani 

      

 

4. Peran Penyuluh Sebangai Dinamisator 

 

NO PERNYATAAN SS S RR TS STS SKOR 

1 Penyuluh membantu petani dalam 

mengembangkan kerjasama usahatani agar 

kelompok tani  

      

2 Penyuluh melakukan kerjasama/pertemuan antar 

kelompok tani dalam kegiatan penyuluhan 

      

3 Penyuluh mengaktifkan peran pengurus dan 

anggota kelompok tani 

      

4 Penyuluh memberikan bimbingan kepada setiap 

kelompok tani untuk mengembangkan 

usahataninya 

      

5 Penyuluh menerapkan cara dalam berusaha tani 

kepada setiap kelompok tani 

      

 

5. Peran Penyuluh Sebangai Edukator 

 

NO PERNYATAAN SS S RR TS STS SKOR 

1 Penyuluh selalu meningkatkan pengetahuan 

petani terhadap ide baru untuk pengembangan 

usaha kelompok tani 

      

2 Penyuluh memberikan pelatihan atau cara dalam 

penggunaan teknologi baru 

      

3 Penyuluh selalu aktif dalam membina, 

menjalankan tugas dan fungsinya dalam 

menghadiri dan memfasilitasi pertemuan 

kelompok 

      

4 Penyuluh mampu dalam meningkatkan 

keterampilan metode pengembangan kelompok 

tani 

      

5 Penyuluh harus terbuka dalam menanggapi 

keluhan petani dalam melakukan pengembangan 

kelompok tani 

      

 

  



 

B. Pengembangan Kelompok Tani 

No PERNYATAAN SS S RR TS STS SKOR 

1 Pengurus kelompok tani harus melengkapi yang 

dibutuhkan oleh kelompok tani berupa buku 

ADART, buku tamu, buku daftar anggota, buku 

daftar hadir pertemuan, notulen rapat, buku kas, 

buku tabungan, buku simpan pinjam 

      

2 Penyuluh mengatur dan melaksanakan 

pembagian tugas/kerja diantara sesame anggota 

sesuai dengan kesepakatan bersama 

      

3 Penyuluh harus dapat menghitung jumlah modal 

yang didapatkan dari usaha yang dikelola 

bersama 

      

4 Penyuluh mengadakan pertemuan/rapat anggota 

yang diselenggarakan secara berkala dan 

berkesinambungan 

      

5 Penyuluh menerapkan pengatahuan kepada 

kelompok tani dalam memanfaatkan/mengolah 

usahatani 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2. Data responden 

 

No Nama Responden 
Jenis 

Kelamin 
Umur 

Pendidikan 

Terakhir 

Jumlah Anggota 

Keluarga/ orang 

      

      

      

 


