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Tujuan Instruksional Khusus 

 

1. Mhs dapat menjelaskan 

pengertian Penyuluhan dan 
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2. Mhs dapat menjelaskan 

ruang lingkup Penyuluhan 

dan Komunikasi Perikanan 



Extension may be defined as the science of making 
people innovative for sustainable improvement in 
their quality of live 
Ray (1998) 
 

Definisi Penyuluhan 



• 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, social 
maupun politik sehingga peningkatan 
pendapatan dan kesejahteraan mereka dapat 
dicapai. 

Departemen Pertanian (2002) 
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PARTISIPASI 

NILAI TANGGUNG JAWAB 

PENDIDIKAN PARTNERSHIP 



Mengapa Manusia Berkomunikasi 

• Sebagai makhluk sosial, manusia selalu ingin: 

– Berhubungan dengan manusia lainnya. 

– Mengetahui lingkungan sekitarnya. 

– Mengetahui apa yang terjadi dalam dirnya. 

• Manusia yang tidak pernah berkomunikasi dengan 
orang lain akan terisolir 

• Komunikasi merupakan bagian kekal dari kehidupan 
manusia 

• Komunikasi merupakan kebutuhan hidup 



Hakekat dan Definisi Komunikasi 

• Kebutuhan manusia--motif ekonomi dan sosial 

• Manusia makhluk sosial (homo socious) 

• Interaksi manusia-sharing-pengungkapan 

pikiran dan perasaan-dengan percakapan 

• Komunikasi-proses pernyataan antar manusia 

• Penyataan-pesan/messages (verbal dan non-verbal) 

• Pemberi pesan:komunikator; penerima:komunikan 

• Komunikasi: proses penyampaian pesan dari 

komunikator kepada komunikan 

• Komponen pesan: (1)content and (2) symbol 

• Komunikasi efektif-kesamaan makna pesan antara 

komunikator dan komunikan (pengalaman dan 

interest menentukan) 



Definisi Komunikasi 

• Bahasa Latin  
– Communis artinya : sama. 

– Communico  

– Communicatio     artinya: membuat sama  

– Communicare 

– Community menekankan kesamaan dan  kebersamaan  

 (komunitas merujuk pada sekelompok orang 
yang berkumpul atau hidup bersama untuk 
mencapai tujuan tertentu) 



Penyuluhan 

• Asal kata : “to exten” atau “extension” 

– Artinya menyebarluaskan hasil-hasil 
penelitian dan pendidikan di dalam Perguruan 
tinggi atau Universitas keluar kampus. (1873 
di inggris)  

• Asal kata : “suluh” artinya “obor” 

– Obor berfungsi sebagai penerang (di malam 
hari), sehingga disebut juga penerangan atau 
memberikan informasi.  

– Namun terdapat perbedaan yang sangat 
mendasar antara keduanya, yaitu:  



Penerangan dan Penyuluhan  
Informasi berasal dari kata “to inform” yang artinya :  

– Menyampaikan pesan atau memberi tahu kepada orang 
lain atau sejumlah orang lain yang menjadi sasarannya. 

– Jika pesan telah tersampaikan, berarti tujuannya telah 
selesai.   

Penyuluhan mempunyai tujuan yang lebih jauh, 
yaitu sampai dengan perubahan timbulnya hasrat 
atau keinginan seseorang atau sasaran penyuluhan 
dengan penuh kesadarannya sendiri tanpa paksaan 
melakukan  

– penilaian,  

– mencoba,  

– dan akhirnya sampai menerapkan atau mempraktekkan 
segala sesuatu atau pesan, amanat, yang disuluhkan 
oleh seorang penyuluh. 



“ extension of the university” 

dipergunakan di Inggris pada tahun 1867-

an, James Stuart dari Trinity College 

(Cambridge) untuk pertama kalinya 

memberikan ceramah kepada 

perkumpulan wanita dan perkumpulan 

pkerja pria di Inggris Utara. Stuart 

kemudian dianggap sebagai bapak 

penyuluhan. 



Dlm bahasa Belanda digunakan 

kata voorlichting yang berarti 

memberi penerangan untuk 

menolong seseorang menemukan 

jalannya 



Definisi 

Penyuluhan merupakan keterlibatan 

seseorang untuk melakukan 

komunikasi informasi secara sadar 

dengan tujuan membantu sesamanya 

memberikan pendapat sehingga bisa 

membuat keputusan yang benar. 
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