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1 PRINSIP-PRINSIP METODE PENYULUHAN

Pengembangan untuk berfikir kreatif1.

Tempat yang paling baik adalah di tempat
kegiatan penerima manfaat

2.

Setiap individu terikat dengan lingkungan

sosialnya3.

Ciptakan hubungan yang akrab dengan

penerima manfaat
4.

Memberikan sesuatu untuk terjadinya

perubahan
5.



Pendekatan memilih metode penyuluhan

 Mardikanto (1982) :

 Media yang digunakan

 Sifat hubungan antara penyuluh dan penerima manfaat

 Pendekatan psikososial yang dikaitkan dengan tahapan adopsinya

Metode penyuluhan menurut media yang digunakan 

dibagi 3 yaitu:

1. Media lisan, baik disampaikan secara langsung maupun 

tidak langsung

2. Media cetak baik berupa gambar atau tulisan

3. Media terproyeksi berupa gambar, tulisan, slide, 

pertunjukan film



Metode penyuluhan menurut hubungan penyuluh 

dengan penerima manfaat dibagi 3 yaitu:

1. Komunikasi langsung baik percakapan tatap muka atau lewat media 

tertentu

2. Komunikasi tak langsung baik lewat perantaraan orang lain, surat atau 

media lain yang tidak memungkinakan penyuluh dapat menerima respon 

dari penerima manfaat dalam waktu yang relatif singkat

1. Pendekatan perorangan misalnya melalui kunjungan ke rumah

2. Pendekatan kelompok seperti pertemuan di lapangan, 

penyelenggaraan pelatihan

3. Pendekatan massal misalnya penyuluhan lewat TV, 

penyebaran selebaran dll.

Metode penyuluhan menurut keadaan psikososial 

penerima manfaat dibagi 3 yaitu:



1. RRA (Rapid Rural 
Appraisal

Mrp metode penilaian keadaan desa secara cepat yg menggabungkan
bbrp teknik : Review, observasi, wawancara, pemetaan, studi kasus, 
kecenderungan2, pembuatan kuisioner sederhana, pembuatan laporan
lapang secara cepat

-Mrp metode penilaian keadaan sec partisipatif yg dilakukan pd tahap
awal perencanaan dg kegiatan spt : Pemetaan wilayah, analisis keadaan, 
pemilihan alternatif pemecahan masalah yg plg layak, rincian ttg
stakeholder dan peran yg diharapkan dr para pihak

Melalui diskusi yg partisipatif dlm pengumpulan data dg bbrp tahapan :
Perumusan kejelasan FGD, Persiapan2 pertanyaan, Persiapan ruangan
diskusi, Pelaksanaan diskusi, Analisis data (hsl diskusi), Penulisan
laporan disertai lampiran

METODE PENYULUHAN PARTISIPATIF

5i

2. PRA (Partisipatory 
rapid appraisal

3. FGD (Focus Group 
Disscussion)



4. PLA (Participatory 
learning and action) 

Mrp bentuk baru yg dikenal sbg “learning by doing” 
(belajar sambil bekerja) dg metoda : proses belajar ttg
sesuatu topik, setelah itu diikuti dg aksi atau kegiatan
riil yg relevan dg materi penyuluhan

-Mrp kegiatan pertemuan berkala yg diawali dg 
membahas masalah yg sdg dihadapi, diikuti curah
pendapat, berbagi pengalaman

5. SL (Farmers Field 
School )



Tugas

 Temukan artikel yang membahas tentang metode penyuluhan partisipatif 

terutama dalam sektor kelautan dan perikanan

 Buat annotated bibliography  artikel tersebut

 Sumber referensi bebas

 https://www.aiaee.org/index.php/journal

https://www.aiaee.org/index.php/journal
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