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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat aktivitas dan kreativitas 

penyuluh pertanian, serta faktor-faktor yang berhubungan dengan aktivitas dan kreativitas 

penyuluh pertanian dalam mendiseminasikan teknologi tanam jajar legowo padi sawah 

kepada petani. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2017 di Kabupaten Padang 

Pariaman. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah survey dengan menggunakan 

kuesioner sebagai alat pengumpul data. Sampel diambil secara sensus dengan jumlah 46 

orang penyuluh, terdiri dari 27 orang  penyuluh PNS dan 19 orang  THL-TBPP. Data 

dianalisis secara kuantitatif, dengan mengunakan uji statistik non parametrik. Untuk melihat 

tingkat hubungan variabel-variabel yang diamati, dilakukan  uji korelasi Rank Spearman. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 44,4% penyuluh PNS dan 63,2% THL-TBPP 

kurang aktif dan tidak aktif mendiseminasikan teknologi tanam jajar legowo padi sawah 

kepada petani. Sedangkan tingkat aktivitas penyuluh mendiseminasikan teknologi tanam jajar 

legowo padi sawah kepada petani adalah sebanyak 55,6% penyuluh PNS dan 36,8% THL-

TBPP. Untuk tingkat kreativitas penyuluh 47,8% dan 41,3% penyuluh PNS dan THL-TBPP 

tidak kreatif dan kurang kreatif mendiseminasikan teknologi tanam jajar legowo padi sawah 

kepada petani. Sedangkan tingkat kreativitas penyuluh mendiseminasikan teknologi tanam 

jajar legowo padi sawah adalah 10,8% terdiri dari penyuluh PNS dan THL-TBPP. Faktor-

faktor yang berhubungan dengan aktivitas penyuluh pertanian mendiseminasikan teknologi 

tanam jajar legowo padi sawah adalah: disiplin ilmu, jumlah kelompok binaan jajar legowo, 

ketersediaan sarana komunikasi, ketersediaan informasi teknologi jajar legowo dan 

keterjangkauan daerah kerja. Sedangkan faktor-faktor  yang berhubungan dengan kreativitas 

penyuluh mendiseminasikan teknologi tanam jajar legowo padi sawah  adalah: wilayah kerja 

dan ketersediaan informasi teknologi jajar legowo. 

 

Kata kunci:  penyuluh, aktivitas, kreativitas, dan diseminasi. 

 


