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RINGKASAN 

Dannyan Taba Rahim. (0710450008). Hubungan Antara Faktor Sosial 
Ekonomi Dengan Partisipasi Petani Dalam Program Sekolah Lapang 
Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi. (Kasus Di Kelompok Tani 
Ngumpak, Desa Ngrandu Lor, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang). Di 
bawah Bimbingan Prof. Dr. Ir. Kliwon Hidayat, MS. 

Penurunan produksi padi dari tahun ke tahun disebabkan kondisi tanah 
persawahan petani yang semakin memprihatinkan dengan tingkat kesuburan tanah yang 
rendah yaitu kondisi pH tanah yang masam dan kandungan bahan organik < 0,5%. 
Padahal kebutuhan akan produksi padi untuk kebutuhan pangan dari tahun ke tahun 
semakin meningkat. Hal ini dibuktikan bahwa kebutuhan akan produksi padi naik rata-
rata 3,22% pertahun. Untuk mengatasi permasalahan tersebut muncul suatu inovasi yang 
dikembangkan yaitu metode SRI (System of Rice Intensification) dan sistem tanam Jajar 
Legowo kepada para petani. Inovasi tersebut dikembangkan melalui suatu program yaitu 
Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi. SL-PTT Padi merupakan 
sekolah lapang yang seluruh proses belajar mengajarnya dilakukan di lapang. Adapun 
tujuan dari program SL-PTT Padi ini untuk mempercepat alih teknologi melalui pelatihan 
dari peneliti atau nara sumber. Dengan adanya program SL-PTT Padi ini diharapkan 
dapat meningkatkan produktifitas padi. Keberhasilan dari suatu program SL-PTT Padi ini 
tidak lepas dari peran aktif atau partisipasi/keikutsertaan petani dalam kegiatan program 
SL-PTT Padi baik mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan menikmati 
hasil dari program tersebut. Partisipasi petani dalam suatu program dipengaruhi juga oleh 
berbagai faktor, diantaranya faktor sosial ekonomi. 

Rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana kondisi faktor 
sosial ekonomi petani peserta program SL-PTT Padi di Kelompok tani Ngumpak Desa 
Ngrandu Lor, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang? 2. Bagaimana partisipasi 
petani dalam program SL-PTT Padi di Kelompok tani Ngumpak Desa Ngrandu Lor, 
Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang? 3. Apakah ada hubungan antara faktor 
sosial ekonomi petani dengan partisipasi petani dalam program SL-PTT Padi di 
Kelompok tani Ngumpak Desa Ngrandu Lor, Kecamatan Peterongan, Kabupaten 
Jombang? 

Penelitian ini bertujuan: 1. Mendeskripsikan kondisi faktor sosial ekonomi petani 
peserta program SL-PTT Padi di Kelompok tani Ngumpak Desa Ngrandu Lor, 
Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. 2. Mendeskripsikan partisipasi petani dalam 
program SL-PTT Padi di Kelompok tani Ngumpak Desa Ngrandu Lor, Kecamatan 
Peterongan, Kabupaten Jombang. 3. Menganalisis hubungan antara antara faktor sosial 
ekonomi petani dengan partisipasi petani dalam program SL-PTT Padi di Kelompok tani 
Ngumpak Desa Ngrandu Lor, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. 

Kegunaan penelitian ini adalah: 1. Menjadi salah satu masukan bagi kelompok 
tani untuk lebih berpartisipasi aktif dalam suatu program pembangunan pertanian. 2. 
Menjadi salah satu bahan masukan, pertimbangan, dan informasi bagi pembuat 
kebijaksanaan dalam pembinaan kelompok tani guna meningkatkan produktivitas padi 
dan meningkatkan kesejahteraan petani. 3. Sebagai bahan masukan bagi mahasiswa dan 
peneliti yang akan atau sedang meneliti masalah yang sama. 

Hipotesis yang dapat ditarik dari dalam penelitian ini adalah diduga terdapat 
hubungan antara faktor sosial ekonomi petani dengan partisipasi petani dalam program 
SL-PTT Padi di Kelompok tani Ngumpak Desa Ngrandu Lor, Kecamatan Peterongan, 
Kabupaten Jombang. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian survei, jenis penelitian yang 
digunakan adalah Explanatory Research. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara 



sengaja (purposive) di Desa Ngrandu Lor, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. 
Metode penentuan sampel menggunakan Simple Random Sampling dengan cara undian, 
populasi berjumlah 25 orang dan jumlah petani sampel yang diambil berjumlah 15 orang. 
Teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang digunakan adalah dengan 
wawancara menggunakan kuisioner, observasi dan dokumentasi. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif untuk 
mendeskripsikan kondisi faktor sosial ekonomi petani dan partisipasi petani dalam 
program SL-PTT Padi dan analisis Korelasi Rank Spearman untuk menganalisis 
hubungan antara faktor sosial ekonomi petani dengan partisipasi petani dalam program 
SL-PTT Padi. 

Dari hasil penelitian diperoleh: 1). Kondisi sosial ekonomi petani peserta di 
Kelompok Tani Ngumpak Desa Ngrandu Lor Kecamatan Peterongan Kabupaten 
Jombang secara total termasuk dalam kategori tinggi (93,12%) antara lain: tingkat 
pendidikan petani didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar (SD); persepsi petani terhadap 
program SL-PTT Padi sebagian besar menganggap program SL-PTT Padi itu sangat 
menguntungkan bagi petani; kepemilikan luas lahan sawah yang diusahakan atau digarap 
oleh petani peserta rata-rata seluas 0,5 – 1 ha; jenis pekerjaan petani peserta yang terdapat 
di kelompok tani Ngumpak ini sebagaian besar sebagai petani; kepemilikan hewan ternak 
yang dimiliki petani peserta sangat sedikit; petani sudah cukup puas dengan kebiasaan 
bertani yang dilakukannya; kelompok tani memberikan dukungan terhadap anggotanya 
untuk mengikuti program SL-PTT Padi; petugas penyuluh lapang memberikan dukungan 
pada petani saat proses pelaksanaan program SL-PTT Padi; dan kios pertanian 
mendukung di dalam proses pelaksanaan program SL-PTT Padi. 2). Partisipasi petani 
dalam program SL-PTT Padi di Kelompok Tani Ngumpak Desa Ngrandu Lor Kecamatan 
Peterongan Kabupaten Jombang termasuk dalam kategori tinggi (82,52%). Hal ini 
dibuktikan dengan petani sangat antusias dan aktif dalam mengikuti kegiatan pada 
program SL-PTT Padi baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan 
menikmati hasil program tersebut. 3). Hubungan antara faktor sosial ekonomi petani 
dengan partisipasi petani dalam program SL-PTT Padi di daerah penelitian, berdasarkan 
hasil analisis Korelasi Rank Spearman menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan 
antara faktor sosial ekonomi petani dengan partisipasi petani dalam program SL-PTT 
Padi. Karena keinginan petani atau timbulnya rasa ingin berpartisipasi petani terhadap 
program SL-PTT Padi itu pertama karena petani peserta akan mendapatkan benih padi 
dan pupuk bokashi secara gratis dari pemerintah, sehingga petani merasa terbantu dalam 
hal kebutuhan saprodinya untuk berusahatani padi. Kedua karena rasa itu muncul dari 
dalam diri petani itu sendiri untuk mencoba teknologi baru yang berada dalam program 
SL-PTT Padi tersebut, yang diharapkan dengan menggunakan atau menerapkan teknologi 
PTT yang terdapat dalam program SL-PTT Padi tersebut dapat meningkatkan produksi 
padi dan pendapatan petani yang diperolehnya saat berusahatani padi.  

Saran yang bisa disampaikan oleh peneliti adalah sebagai berikut: a). Agar petani 
menerapkan sistem tanam yang dianjurkan dalam teknologi PTT yaitu sistem tanam Jajar 
legowo, maka usaha yang harus dilakukan dengan cara memberikan keterampilan pada 
petani dan buruh tani tentang cara sistem tanam Jajar legowo. b). Pemerintah serta Dinas 
Pertanian serta aparat yang terkait dengan bidang pertanian didalam memberikan suatu 
program kepada petani harus melihat terlebih dahulu kebutuhan dari petani, agar dapat 
bermanfaat bagi petani dan petani dapat melaksanakan kegiatan program dengan senang 
hati serta petani dapat berpartisipasi penuh di dalam program tersebut. c). Diperlukan 
penelitian lebih lanjut berkenaan dengan peran petugas penyuluh lapang dalam program 
SL-PTT Padi, sehingga dapat dirumuskannya kebijakan pemerintah yang lebih baik 
dalam bidang pertanian terutama yang terkait dengan program SL-PTT Padi. 
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SUMMARY  

Dannyan Taba Rahim. (0710450008). Relationship Between Socioeconomic Factors 

With Farmer Participation in Program of Integrated Crop Management Field 

School (SL-PTT) Rice. (Case In Ngumpak Farmers Group, Ngrandu Lor Village, 

Peterongan District, Jombang Regency). Under the supervised by Prof. Dr. Ir. 

Kliwon Hidayat, MS. 

Decrease in paddy production from year to year due to soil conditions paddy 
farmers are increasingly concerned with low soil fertility levels is the acidic soil pH 
conditions and organic matter content <0.5%. Though the need for rice production for 
food from year to year increase. It was proven that the need for rice production 
increased an average of 3.22% per year. To overcome these problems arise an 
innovation that developed the method of SRI (System of Rice Intensification) and 
cropping system Jajar Legowo to farmers. Such innovation is disseminated through a 
program of Integrated Crop Management Field School (SL-PTT) Rice. SL-PTT Rice is 
a whole field school teaching and learning process conducted in the field. The purpose 
of the program Rice SL-PTT is to accelerate the transfer of technology through training 
of investigators or informants. With the SL-PTT Rice program is expected to increase 
rice productivity. The success of a program Rice SL-PTT is not separated from the 
active role or participation / involvement of farmers in the ordinary course of SL-PTT 
Rice both from the planning phase, implementation, evaluation, and enjoy the results of 
the program. Participation of farmers in a program is influenced by various factors, 
including socioeconomic factors.  

Formulation of the problem of this study as follows: 1. What is the condition of 
farmers socioeconomic factors SL-PTT program participants at Rice Farmer groups 
Ngumpak Ngrandu Lor Village, Peterongan District, Jombang Regency? 2. How do 
farmers' participation in the program at SL-PTT Rice Farmer groups Ngumpak Ngrandu 
Lor Village, Peterongan District, Jombang Regency? 3. Is there a relationship between 
socioeconomic factors of farmers with farmer participation in the program in the SL-
PTT Rice Farmer groups Ngumpak Ngrandu Lor Village, Peterongan District, Jombang 
Regency? 

This research aims: 1. Describe the condition of social economic factors farmer 
participants in the SL-PTT Rice Farmer groups Ngumpak Ngrandu Lor Village, 
Peterongan District, Jombang Regency. 2. Describe the participation of farmers in the 
program in the SL-PTT Rice Farmer groups Ngumpak Ngrandu Lor Village, Peterongan 
District, Jombang Regency. 3. Analyze the relationship between socioeconomic factors 
of farmers with farmer participation in the program in the SL-PTT Rice Farmer groups 
Ngumpak Ngrandu Lor Village, Peterongan District, Jombang Regency.  

Purposes of this research are: 1. Being one of the inputs for farmer groups to 
participate more actively in a program of agricultural development. 2. Being one of the 
input material, consideration, and information to policy makers in the formation of 
farmer groups to increase rice productivity and improve farmers' welfare. 3. As an input 
for students and researchers who will or are studying the same problem.  

The hypothesis that can be drawn from this research are expected there is a 
relationship between socioeconomic factors of farmers with farmer participation in the 
program in the SL-PTT Rice Farmer groups Ngumpak Ngrandu Lor Village, Peterongan 
District, Jombang Regency.  

The research method used was survey research, the type of research is 
explanatory Research. Determining the location of the research done on purpose 
(purposive) Ngrandu Lor Village, Peterongan District, Jombang Regency. The method 



to determine the sample using simple random sampling, with a population of 25 persons 
and the number of samples taken of farmers amounted to 15 people. Data collection 
techniques used in primary and secondary is by interview using a questionnaire, 
observation and documentation. 

The data analysis technique used is quantitative descriptive analysis to describe 
the socioeconomic factors of farmers and farmers' participation in the program SL-PTT 
Rice and Spearman Rank Correlation analysis to analyze the relationship between 
socioeconomic factors of farmers with farmer participation in the program SL-PTT 
Rice. 

The results were obtained: 1). Socio-economic conditions of farmers in Farmers 
Group participants Ngumpak Ngrandu Lor Village Peterongan District Jombang 
Regency in total included in high category (93.12%), among others: the level of farmer 
education is dominated by graduates of Primary School (SD); perception of farmers to 
program SL-PTT Rice most of the SL-PTT program assumes that Paddy is very 
profitable for the farmers' ownership of the land area of cultivated fields tilled by the 
farmer participants or the average width of 0.5 to 1 ha; type of work the participants that 
there are farmers in farmer groups most of these Ngumpak as a farmer; ownership of 
livestock owned farmer participants were very few; farmers have been quite satisfied 
with the habit of doing agriculture, farmers' groups to provide support to its members to 
follow the course of SL-PTT Rice; field extension workers to provide support to farmers 
during the process of implementation of SL- PTT Rice; and kiosks in the process of 
agricultural support program implementation SL-PTT Rice. 2). Farmer participation in 
the program in the SL-PTT Rice Farmers Group Ngumpak Ngrandu Lor Village 
Peterongan District Jombang Regency included in the high category (82.52%). This is 
evidenced by the farmers are very enthusiastic and active in participating in the program 
of activities in both SL-PTT Rice at the planning, implementation, evaluation, and enjoy 
the results of the program. 3). The relationship between socioeconomic factors with 
farmers' participation in the program SL-PTT Rice in the study area, based on Spearman 
Rank Correlation analysis showed that there is no relationship between socioeconomic 
factors of farmers with farmer participation in the program SL-PTT Rice. Because of the 
desire of farmers or the emergence of sense want to participate farmer against SL-PTT 
program that Paddy first because the farmer participants will receive seed rice and 
fertilizer bokashi for free from the government, so that farmers find it helpful in terms of 
needs for rice farming. Both because the flavor comes from the farmer's own self to try 
new technologies that are in the program SL-PTT Rice, which is expected to use or 
apply the technology contained in the program PTT SL-PTT Rice could increase rice 
production and farmers income obtained when rice farming.  

Suggestions can be submitted by the researcher are as follows: a). In order for 
farmers to apply the recommended cropping system in the PTT technology is cropping 
system Jajar Legowo, then efforts should be done by providing skills to the farmers and 
farm workers about how planting system Jajar Legowo. b). Government and the 
Department of Agriculture and apparatus associated with agriculture in providing a 
program to farmers must see beforehand the needs of farmers, in order to benefit the 
farmers and peasants to carry out program activities and farmers are happy to participate 
fully in the program. c). Further research is needed regarding the role of field extension 
staff in the course of SL-PTT Rice, so it can be utilized to formulate a better government 
policies in agriculture, especially related to the program SL-PTT Rice. 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pembangunan pertanian merupakan bagian penting dari pembangunan 

nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pembangunan 

merupakan perubahan atau transformasi dari semua yang bersifat tradisional ke 

modern atau yang lebih ramah lingkungan yang berlangsung secara terus 

menerus. Tujuan dari pembangunan pertanian adalah meningkatkan hasil dan 

mutu produksi, pendapatan dan taraf hidup petani serta penganekaragaman 

komoditi pertanian untuk perluasan pasar dan meningkatkan partisipasi 

kelompok. Keberhasilan pembangunan pertanian tanaman pangan berkaitan erat 

dengan peran sumber daya manusia, tingkat pengetahuan dan perubahan perilaku 

manusia sebagai pelaku pembangunan sangat diperlukan sebagai sarana untuk 

dapat menerapkan teknologi yang ada. 

 Sejak dahulu peranan komoditi pangan di Indonesia khususnya padi begitu 

besar, karena padi merupakan bahan makanan pokok bagi sebagian besar 

penduduk Indonesia, meskipun sebagian bahan makanan pokok padi dapat 

digantikan oleh tanaman lain. Padi memiliki nilai tersendiri bagi yang biasa 

makan nasi dan tidak dapat dengan mudah digantikan dengan bahan makanan 

lain. Peningkatan produktifitas pangan tetap menjadi prioritas dalam 

pembangunan pertanian, hal ini bertujuan untuk mengimbangi pertambahan 

penduduk yang terus meningkat.  Untuk mengimbangi dan mengatasi kebutuhan 

pangan yang terus meningkat ini, kita harus meningkatkan dan melipatgandakan 

produktifitas bahan pangan padi. Dengan melakukan usaha-usaha seperti 

mengembangkan teknologi dan inovasi di bidang pertanian untuk meningkatkan 

produktifitas padi. 

 Tetapi melihat kondisi tanah yang sudah sangat memprihatinkan dengan 

tingkat kesuburan tanah yang sangat rendah, hal ini dibuktikan dengan pH tanah 

yang masam dan kandungan BO yang rendah yaitu 0,5% saja. Sebab kebiasaan 

petani Indonesia menggunakan pupuk kimia sintetis secara berlebihan tanpa 

diimbangi dengan pemberian pupuk organik (pupuk berimbang) sehingga 

mengakibatkan kondisi tanah menjadi masam, dengan kondisi masam tersebut 

maka produksi padi semakin tahun akan semakin menurun. 



 Padahal kebutuhan akan produksi padi untuk kebutuhan pangan dari tahun 

ke tahun semakin meningkat serta banyaknya para penduduk yang kekurangan 

pangan dan ketergatungan Indonesia dengan beras impor. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil produksi padi dari data BPS memperkirakan produksi padi tahun 

2010 berdasarkan Angka Ramalan (ARAM) I meningkat 0,88% atau sebesar 

64,90 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau sekira 35 juta ton beras. Tetapi 

angka tersebut menurun dibanding dengan Angka Sementara (ASEM) produksi 

pada 2009 yang meningkat 6,64% atau 4 juta ton GKG. Hal ini karena negara 

Indonesia ingin meningkatkan produksi padi, berdasarkan penuturan Kementerian 

Pertanian dalam lima tahun ini (2010-2014) menargetkan peningkatan produksi 

padi naik rata-rata 3,22 persen per tahun. Dengan melihat permasalahan yang ada 

saat ini maka muncul suatu inovasi yang dikembangkan yaitu menerapkan metode 

SRI dan jajar legowo pada tanaman padi dengan melalui Program Sekolah 

Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi. 

 SL-PTT merupakan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu bagi 

petani untuk menerapkan berbagai teknologi usahatani melalui penggunaan input 

produksi yang efisien, spesifik lokasi, yang merupakan hasil musyawarah petani 

dengan mempertimbangkan kearifan lokal agar mampu menghasilkan 

produktifitas yang tinggi untuk menunjang peningkatan produksi secara 

berkelanjutan. Tujuan dari program SL-PTT ini sendiri dapat meningkatkan 

tingkat produktifitas dari tanaman padi tersebut. Melalui SL-PTT petani akan 

mampu mengelola sumberdaya yang tersedia (varietas, tanah, air dan saprodi) 

secara terpadu dalam berbudidaya di lahan usahataninya berdasarkan kondisi 

spesifik lokasi, sehingga petani menjadi lebih terampil serta mampu 

mengembangkan usahataninya dalam rangka peningkatan produksi padi. 

 Petani padi dalam hal ini sebagai petani peserta program SL-PTT yang 

mempunyai peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan akan padi nasional. 

Oleh karena peranan penting tersebut petani menjadi sasaran pembangunan 

pertanian. Salah satunya pada Program Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman 

Terpadu (SL-PTT) padi yang bertujuan untuk mempercepat alih teknologi, 

mengembangkan pertanian organik dan meningkatkan produktifitas padi secara 

kuantitas maupun kualitasnya. 



Keberhasilan suatu program pembangunan tidak lepas dari peran aktif 

sasaran pembangunan itu sendiri. Karena dengan dukungan sasaran yang ikut 

dalam mengambil bagian atau berpartisipasi dalam menjalankan program 

pembangunan pertanian maka akan terjadi suatu kerjasama antara pemberi 

program dengan sasaran program (petani), sehingga pada akhirnya akan tercapai 

tujuan dari program pembangunan tersebut. Selain itu juga sangat dipengaruhi 

oleh Pemandu Lapangan (PL III) yang  berperan sebagai dinamisator, motivator, 

fasilitator dan konsultan bagi petani peserta SL-PTT.  

Program SL-PTT ini juga akan dapat menghasilkan para petani-petani 

yang berkualitas, dan juga selain itu diharapkan dengan adanya program ini para 

petani dapat berusahatani dengan cara mandiri, dan tidak menggantungkan pada 

pemerintah saja, disini diajarkan agar para petani belajar mandiri dengan 

memanfaatkan potensi yang ada di sekitar wilayah mereka. Partisipasi petani 

dalam program Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu Padi sangat 

penting untuk mendukung keberhasilan program tersebut. Seperti yang dilihat 

pada definisi dari partisipasi yaitu peran serta atau keikutsertaan seseorang atau 

sekelompok orang untuk mengambil bagian dalam kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan, dan pemanfaatan sebagai upaya mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan dalam program. 

Pelaksanaan program SL-PTT tentu memerlukan proses sosial yang tidak 

begitu mudah karena setiap saat dihadapkan pada berbagai perubahan yang 

mengandung peluang dan kendala, termasuk kemungkinan-kemungkinan 

kegagalan baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat sendiri. Hal terpenting 

yang diharapkan pemerintah adalah agar semua warga negaranya mempunyai 

perasaan ikut bertanggung jawab, dalam pelaksanaan program pembangunan dan 

menyadari bahwa pembangunan yang diselenggarakan untuk perbaikan hidupnya. 

Sebab dengan adanya perasaan tersebut akan mendorong timbulnya partisipasi 

masyarakat terhadap program pembangunan yang ada. Dari partisipasi petani 

peserta terhadap program SL-PTT diharapkan dapat merubah perilaku petani 

untuk lebih baik lagi didalam berusahatani padi agar produktifitas padi dapat 

meningkat sehingga kesejahteraan keluarga petani dan pendapatan petani dapat 



meningkat pula dengan melalui pendekatan teknologi budidaya padi yang sudah 

dianjurkan dari petugas penyuluh lapang dalam program SL-PTT Padi ini. 

Partisipasi dapat diketahui berdasarkan perilaku nyata atau tindakan 

mereka dalam melakukan kegiatan dalam program. Perubahan partisipasi dari 

rendah menjadi tinggi mempunyai arti sebagai upaya pengambilan keputusan 

untuk menerima suatu inovasi atau suatu hal yang baru dapat merubah perilaku. 

Partisipasi petani dalam suatu kegiatan juga merupakan faktor keberhasilan suatu 

program. Tanpa adanya partisipasi petani maka program SL-PTT tidak akan 

berjalan. Partisipasi petani dalam suatu kegiatan atau program dipengaruhi oleh 

berbagai faktor-faktor sosial ekonomi petani. 

Menurut Anward dalam Soekartawi (1988), mengemukakan bahwa cepat 

tidaknya proses adopsi inovasi akhirnya juga tergatung dari faktor intern dari 

adopter itu sendiri. Latar belakang sosial, ekonomi yang mempengaruhi cepat atau 

tidaknya proses adopsi inovasi seseorang antara lain: pendidikan, keberanian 

mengambil resiko, pola hubungan, sikap terhadap perubahan, motivasi. 

Kaitannya dengan faktor sosial ekonomi tersebut beberapa ahli 

berpendapat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka relatif 

lebih cepat dalam melaksanakan adopsi inovasi (Anward dalam Soekartawi, 

1988). Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Mosher (1987), yang 

menyatakan bahwa pendidikan dasar petani sangat mempengaruhi cara 

berfikirnya dan melalui pendidikan. Seseorang dapat dikembangkan ketrampilan 

baru dan akan dapat memberikan efisiensi yang menguntungkan. 

Secara teoritis oleh Rogers (1983), bahwa proses pengambilan keputusan 

untuk mengadopsi suatu ide baru dipengaruhi oleh karakteristik sosial ekonomi, 

variabel individu dan ciri komunikasi. Variabel sosial ekonomi meliputi 

pendidikan, status sosial, mobilitas sosial, luas lahan, orientasi pada usaha 

komersial, sikap positif terhadap motivasi. Variabel individu terdiri dari empati, 

tingkat rasional, keinginan untuk berubah, keberanian mengambil resiko, motif 

berprestasi, wawasan aspirasi pada pendidikan dan pekerjaan. 

Kabupaten Jombang merupakan salah satu produsen bahan pangan (padi) 

penting secara regional. Selain itu peningkatan produksi belum sepenuhnya 

sejalan dengan peningkatan produktifitas dan juga belum sepenuhnya sejalan 



dengan peningkatan pendapatan petani akibat kurang efisiensinya usahatani. Hal 

ini berakibat beberapa harga produk pertanian di dalam negeri belum mampu 

bersaing dengan harga produk pertanian dari luar negeri. 

Program Pemerintah Kabupaten Jombang untuk meningkatkan produksi 

padi menjadi 2 juta ton dan go organik merupakan program jangka menengah 

yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2013. Maka perlu dilakukan upaya-

upaya perbaikan lahan sawah dengan cara kembali ke pupuk organik dan 

melakukan pemupukan berimbang. Petani sebagai subyek perlu diadakan 

pembinaan agar tahun demi tahun dapat merubah pola pikir serta sikapnya 

melalui wadah kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Program SL-PTT 

Padi ini merupakan suatu kesatuan kegiatan yang perlu dilaksanakan ditingkat 

kelompok tani dan keberhasilan dari kegiatan ini perlu dicontoh atau 

disosialisasikan kepada kelompok lain. 

Menyadari pentingnya partisipasi petani dalam suatu program 

pembangunan, maka penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui partisipasi 

petani dalam Program SL-PTT Padi dan faktor-faktor sosial ekonomi yang 

mempengaruhinya di Kelompok tani Ngumpak Desa Ngrandu Lor, Kecamatan 

Peterongan, Kabupaten Jombang.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana kondisi faktor sosial ekonomi petani peserta program Sekolah 

Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi di Kelompok tani 

Ngumpak Desa Ngrandu Lor Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang? 

2. Bagaimana partisipasi petani dalam Program Sekolah Lapang Pengelolaan 

Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi di Kelompok tani Ngumpak Desa Ngrandu 

Lor Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang? 

3. Apakah ada hubungan antara faktor sosial ekonomi petani dengan partisipasi 

petani dalam Program Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-

PTT) Padi di Kelompok tani Ngumpak Desa Ngrandu Lor Kecamatan 

Peterongan Kabupaten Jombang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan kondisi faktor sosial ekonomi petani peserta program 

Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi di Kelompok 

tani Ngumpak Desa Ngrandu Lor Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. 

2. Mendeskripsikan partisipasi petani dalam program Sekolah Lapang 

Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi di Kelompok tani Ngumpak 

Desa Ngrandu Lor Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. 

3. Menganalisis hubungan antara faktor sosial ekonomi petani dengan partisipasi 

petani dalam Program Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-

PTT) Padi di Kelompok tani Ngumpak Desa Ngrandu Lor Kecamatan 

Peterongan Kabupaten Jombang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan wawasan secara lebih 

mendalam tentang pelaksanaan salah satu program pembangunan pertanian 

yaitu Program Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu Padi. 

2. Menjadi salah satu bahan masukan bagi kelompok tani untuk lebih 

berpartisipasi aktif dalam suatu program pembangunan pertanian. 

3. Menjadi salah satu bahan masukan, pertimbangan, dan informasi bagi 

pembuat kebijaksanaan dalam pembinaan kelompok tani guna meningkatkan 

produktifitas padi dan meningkatkan kesejahteraan petani. 

4. Sebagai bahan masukan bagi mahasiswa dan peneliti yang akan atau sedang 

meneliti masalah yang sama. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Telaah Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu mengenai program SL-PTT Padi ditemukan dalam 

judul yang menyertakan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) Padi sebagai 

topiknya PTT Padi memang merupakan suatu teknologi pertanian untuk tanaman 

padi yang diterapkan petani, sedangkan sekolah lapang merupakan bentuk wadah 

untuk mensosialisasikan PTT padi tersebut. Penelitian Muliatin (2003) yang 

berjudul Respon Petani Padi Terhadap Teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu 

dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Produksi Padi, yang dilaksanakan di 

Kabupaten Nganjuk. Dalam penelitian ini membahas tentang respon petani 

terhadap Teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu dan dampak dari penerapan 

teknologi PTT tersebut terhadap produksi padi. Hasil yang didapatkan adalah 

respon petani terhadap teknologi PTT tergolong tinggi dengan presentase 

pengetahuan sebesar 88,58%, sikap 87,55% dan keterampilan 87,56%. Hubungan 

faktor sosial ekonomi dengan respon petani terhadap teknologi PTT mendapatkan 

hasil, bahwa terdapat hubungan nyata antara orientasi komersial dan keberanian 

mengambil resiko dengan respon petani terhadap teknologi PTT. Tidak terdapat 

hubungan nyata antara kontak dengan penyuluh dan akses terhadap media massa 

dengan respon petani terhadap teknologi PTT. Dampak penerapan teknologi PTT 

terhadap peningkatan produksi padi yaitu terjadinya peningkatan produksi padi 

sebelum dan sesudah menggunakan teknologi PTT. Sebelum menggunakan 

teknologi PTT sebanyak 8,1 ton/ha dan sesudah menggunakan teknologi PTT 

meningkat menjadi 9,5 ton/ha. 

 Penelitian Anita (2004) yang berjudul Evaluasi program Pengelolaan 

Tanaman Padi secara terpadu (PTT) terkait dengan Perubahan Perilaku petani 

(kasus di Desa Gunungrejo, Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). Membahas 

tentang program PTT yang dilaksanakan di kecamatan Singosari. Program PTT 

serupa dengan program SL-PTT yang merupakan suatu pendekatan inovatif dalam 

upaya meningkatkan produktifitas padi dan lahan sawah yang diselenggarakan 

oleh BPTP Jawa Timur yang dihasilkan oleh Badan Penelitian dan Pembangunan 

Pertanian. Penyebaran program PTT di tingkat petani pada dasarnya bertujuan 

untuk menciptakan perubahan perilaku mereka dalam berusahatani. Hasil dari 



penelitian ini adalah program PTT berhasil dijalankan sebab terjadi kenaikan 

produksi padi per satuan luas dan setelah dianalisis lebih lanjut tentang perubahan 

sebelum dan sesudah program PTT dilaksanakan. Penelitian ini juga menganalisis 

hubungan antara faktor sosial ekonomi dengan perubahan perilaku petani. Dari 

analisis yang menggunakan Koefisien Korelasi rank Spearman di dapatkan hasil 

koefisien Korelasi Rank Spearman antara tingkat pendidikan petani dengan 

pengetahuan petani = 0,603 dengan t hitung 3,208. Perhitungan hubungan antara 

pendidikan petani dengan ketrampilan petani adalah 0,663 dan t hitung 3,758. Dan 

hasil rs antara pendidikan petani dengan sikap petani 0,703 dan t hitung 4,193. 

Jadi t hitung > t tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 

nyata antara tingkat pendidikan petani dengan perubahan perilaku petani dalam 

menerapkan program PTT. Sedangkan untuk faktor umur dan luas lahan, 

didapatkan hasil akhir t hitung < t tabel, sehingga tidak terdapat hubungan yang 

nyata antara umur dan luas lahan petani dengan perubahan perilaku petani dalam 

menerapkan program PTT. 

 Dari penelitian-penelitian diatas menunjukkan bahwa program PTT padi 

memiliki nilai positif untuk diterapkan, karena dengan menerapkan teknologi PTT 

terdapat peningkatan produksi padi yang cukup signifikan sehingga penerapan 

PTT perlu untuk terus dilakukan. Selain itu, dari hasil penelitian terdahulu 

menunjukkan bahwa petani sebagai pelaku usahatani, memiliki faktor sosial 

ekonomi yang mempengaruhi partisipasinya dalam penerapan program PTT. 

Pengetahuan mengenai ada atau tidaknya korelasi antara faktor sosial ekonomi 

dengan partisipasi penting sebagai acuan bagi para penyuluh dalam memberikan 

perlakukan penyuluhan, agar program PTT dapat lebih efektif untuk diterapkan. 

 Penelitian Pusparani (2008) yang berjudul Partisipasi Petani Dalam 

Program Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) Padi dan Faktor-Faktor Sosial 

Ekonomi Yang Mempengaruhinya (Kasus di Kelompok Tani Sumber Makmur, 

Desa Tutul Kecamatan Balung, Kabupaten Jember). Membahas tentang partisipasi 

petani dalam program PMI Padi dan menganalisis hubungan antara faktor sosial 

ekonomi petani dengan partisipasi petani dalam program PMI yang dilaksanakan 

di Kelompok Tani Sumber makmur, Kecamatan Balung. Variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu faktor sosial ekonomi meliputi tingkat 



pendidikan, status sosial, motivasi petani, kontak dengan penyuluh, luas lahan dan 

status kepemilikan lahan. Sedangkan pada partisipasi petani dalam program 

melalui tiga tahapan yaitu partisipasi pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan 

dan tahap menikmati hasil.  

Analisis yang digunakan untuk mengamati kondisi faktor sosial ekonomi 

dan partisipasi petai dalam program PMI menggunakan skor dengan alat bantu 

Skala Likert, sedangkan untuk menganalisis hubungan antara faktor sosial 

ekonomi dengan partisipasi petani dalam program PMI Padi menggunakan 

Koefisien Korelasi Rank Spearman. Hasil dari penelitian ini membahas kondisi 

faktor sosial ekonomi petani di kelompok tani Sumber makmur termasuk dalam 

kategori sedang (76,67%) antara lain: tingkat pendidikan petani didominasi oleh 

lulusan SD (56,67%), status sosial petani tergolong rendah karena sebagian besar 

yang mengikuti program PMI rakyat biasa/petani (43,33%), luas lahan yang 

diusahakan tergolong sedang yaitu 0,5-0,8 ha (76,67%), status kepemilikan lahan 

petani tergolong tinggi karena sebagian besar lahan milik sendiri (100%), motivasi 

petani sebagian besar petani untuk meningkatkan produktisi dan pendapatan 

(90%), dan pada kontak dengan penyuluh termasuk dalam kategori tinggi karena 

petani sering melakukan hubungan dengan penyuluh (93,33%). Untuk partisipasi 

petani dalam program PMI Padi di kelompok tani Sumber Makmur Desa Tutul 

Kecamatan Balung Kabupaten Jember termasuk pada kategori tinggi (87,19%) 

yang mana hal ini menunjukkan bahwa petani di daerah penelitian benar-benar 

mengikuti secara aktif dalam kegiatan program PMI Padi.  

Untuk hubungan faktor sosial ekonomi dengan partisipasi petani dalam 

program PMI Padi secara keseluruhan terdapat hubungan yang nyata antara faktor 

sosial ekonomi dengan partisipasi petani dalam program PMI Padi. Hal ini 

dikarenakan dorongan petani untuk mengikuti program PMI Padi untuk 

meningkatkan pendapatan mereka. Selain itu petani menganggap bahwa program 

PMI Padi ini menguntungkan bagi mereka, jadi dengan pemahaman yang 

diperoleh petani akan menarik minat petani untuk bergabung atau berpartisipasi 

pada suatu program. Sehingga secara umum dapat diketahui bahwa semakin 

menguntungkan atau baik program tersebut maka semakin tinggi pula partisipasi 

petani dalam program PMI Padi. 



2.2 Tinjauan Tentang Partisipasi 

2.2.1 Pengertian Partisipasi  

Berdasarkan pendapat dan rumusan-rumusan yang terdapat secara umum 

menyatakan bahwa partisipasi (masyarakat) adalah keikutsertaan, peran serta atau 

keterlibatan yang berkaitan dengan keadaaan lahiriahnya. Pengertian prinsip 

partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan 

program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, 

pikiran, atau dalam bentuk materill (Mardikanto, 2003).  

Menurut Sastropoetro (1988), partisipasi adalah keterlibatan yang bersifat 

spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan 

kelompok untuk mencapai tujuan bersama.   

Verhangen dalam Mardikanto (2003) menyatakan bahwa, partisipasi 

merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan 

dengan pembagian: kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Theodorson 

dalam Mardikanto (1994) mengemukakan bahwa dalam pengertian sehari-hari, 

partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau 

warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu. Keikutsertaan atau keterlibatan 

yang dimaksud di sini bukanlah bersifat pasif tetapi secara aktif ditujukan oleh 

yang bersangkutan. Oleh karena itu, partisipasi akan lebih tepat diartikan sebagi 

keikutsertaan seseorang didalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian 

dalam kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.  

Cohen dan Uphoff dalam Mardikanto (2003) menyatakan bahwa 

partisipasi dalam pembangunan masyarakat pedesaan adalah keterlibatan 

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang apa yang akan 

dikerjakan dan bagaimana caranya, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan 

program dan keputusan dengan menyumbangkan beberapa sumber daya atau 

bekerja sama dalam organisasi/kegiatan tertentu, bagian manfaat dari program 

pembangunan, dan/atau keterlibatan masyarakat dalam upaya evaluasi program. 

Oleh karena itu, pengukuran partisipasi dilakukan dengan melihat keterlibatan 

para pihak dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pelaksanaan 

dan pemeliharaan/pemanfaatan hasil kegiatan.  



Bahua (2007) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah proses 

ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, 

mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan 

pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan 

mereka.  

2.2.2 Tipologi Partisipasi 

Menurut Turindra (2009) macam tipologi partisipasi masyarakat adalah: 

1. Partisipasi Pasif / Manipulatif: masyarakat diberitahu apa yang sedang atau 

telah terjadi, pengumuman sepihak oleh pelaksanaan proyek yang 

memperhatikan tanggapan masyarakat dan informasi yang diperlukan terbatas 

pada kalangan professional di luar kelompok sasaran. 

2. Partisipasi Informatif: masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan 

penelitian, masyarakat tidak diberi kesempatan untuk terlibat dan 

mempengaruhi proses penelitian dan akurasi hasil penelitian tidak dibahas 

bersama masyarakat.  

3. Partisipasi Konsultatif: masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi, 

tidak ada peluang pembuatan keputusan bersama, dan para profesional tidak 

berkewajiban untuk mengajukan pandangan masyarakat (sebagai masukan) 

atau tindak lanjut. 

4. Partisipasi Intensif: masyarakat memberikan jasanya untuk memperoleh 

imbalan berupa intensif/upah. Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses 

pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan dan masyarakat 

tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah intensif 

dihentikan. 

5. Partisipasi Fungsional: masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai 

tujuan proyek, pembentukan kelompok biasanya setelah ada keputusan-

keputusan utama yang disepakati. 

6. Partisipasi Interaktif: masyarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan 

kegiatan dan pembentukan penguatan kelembagaan. Masyarakat memiliki 

peran untuk mengontrol atas (pelaksanaan) keputusan-keputusan mereka, 

sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegitan. 



7. Self Mobilization (mandiri): masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara 

bebas (tidak dipengaruhi oleh pihak luar) untuk mengubah sistem atau nilai-

nilai yang mereka miliki. Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan 

sumberdaya yang ada dan atau digunakan. 

2.2.3 Tahap-tahap Partisipasi 

1. Tahap partisipasi dalam pengambilan keputusan 

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui 

dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi 

langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-

program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal. 

(Mardikanto, 2001). 

2. Tahap partisipasi dalam perencanaan kegiatan 

Dalam tahap perencanaan, orang sekaligus diajak turut membuat keputusan 

yang mencakup merumusan tujuan, maksud dan target. Salah satu 

metodologi perencanaan pembangunan yang baru adalah mengakui adanya 

kemampuan yang berbeda dari setiap kelompok masyarakat dalam 

mengontrol dan ketergantungan mereka terhadap sumber-sumber yang 

dapat diraih di dalam sistem lingkungannya. Oleh sebab itu, sistem 

perencanaan harus didesain sesuai dengan respon masyarakat, bukan hanya 

karena keterlibatan mereka yang begitu esensial dalam meraih komitmen, 

tetapi karena masyarakat mempunyai informasi yang relevan. 

(Slamet,1993). 

3. Tahap partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan 

Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pembangunan harus 

diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga 

kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan 

dengan manfaat yang akan diterima oleh warga yang bersangkutan. 

(Mardikanto, 2001). 

4. Tahap partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan 

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan 

sangat diperlukan agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan 

dan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala 



yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dalam 

hal ini, partisipasi masyarakat mengumpulkan informasi yang berkaitan 

dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat 

diperlukan (Mardikanto, 2001). 

5.  Tahap partisipasi dalam pemanfaatan hasil kegiatan 

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur 

terpenting yang sering terlupakan. Sebab tujuan pembangunan adalah 

untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan 

hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Di samping itu, 

pemanfaaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan 

kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program 

pembangunan yang akan datang. (Mardikanto,2001). 

2.2.4 Syarat Tumbuh Partisipasi 

Margono Slamet dalam Turindra (2009) menyatakan bahwa tumbuh dan 

berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan 

oleh 3 (tiga) unsur pokok,yaitu: 

1. Adanya kemauan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi 

Secara psikologis kemauan berpartisipasi muncul oleh adanya motif intrinsik 

(dari dalam sendiri) maupun ekstrinsik (karena rangsangan, dorongan atau 

tekanan dari pihak luar). 

2. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi 

Beberapa kemampuan yang dituntut untuk dapat berpartisipasi dengan baik itu 

antara lain adalah kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, kemampuan 

untuk memahami kesempatan-kesempatan yang dapat dilakukan untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi dengan memanfaatkan sumberdaya yang 

tersedia, kemampuan untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan 

pengetahuan dan keterampilan serta sumber daya lain yang dimiliki. 

3. Adanya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi 

Berbagai kesempatan untuk berpartisipasi ini sangat dipengaruhi oleh: 

kemauan politik dari penguasa/pemerintah untuk melibatkan masyarakat 

dalam pembangunan, kesempatan untuk memperoleh informasi; kesempatan 

untuk memobilisasi dan memanfaatkan sumberdaya; kesempatan untuk 



memperoleh dan menggunakan teknologi tepat guna; kesempatan untuk 

berorganisasi termasuk untuk memperoleh dan mempergunakan peraturan, 

perizinan dan prosedur kegiatan yang harus dilaksanakan kesempatan untuk 

mengembangkan kepemimpinan yang mampu menumbuhkan, menggerakkan 

dan mengembangkan serta memelihara partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan. 

Menurut Sastropoetro (1988), syarat tumbuhnya partisipasi meliputi tiga 

hal, yaitu:  

1. Kemauan untuk berpartisipasi  

Secara psikologis kemauan berpartisipasi dapat muncul adanya motif intrinsik 

(dari dalam diri sendiri) maupun ekstrinsik (karena rangsangan, dorongan atau 

tekanan dari luar).  

2. Kemampuan untuk berpartisipasi 

 Perlu dimaklumi bahwa adanya kemauan untuk berpartisipasi belum tentu 

akan menjamin partisipasi seperti yang diharapkan, jika yang bersangkutan 

tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk dapat berpartisipasi dalam 

pembangunan yang bersangkutan. 

3. Kesempatan untuk berpartisipasi 

Adanya kemauan dan kemampuan untuk berpartisipasi yang dimiliki oleh 

warga masyarakat untuk berpartisipasi saja, sebenarnya belum menjamin 

tumbuhnya partisipasi jika mereka tidak diberikan dan ditunjukkan adanya 

kesempatan untuk berpartisipasi. 

2.2.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi 

Suatu program pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat sebagai 

pelaku utama pembangunan dengan fasilitator dari pemerintah maupun 

organisasi kemasyarakatan dalam implementasinya kadang tidak selancar yang 

diharapkan. Faktor intern dari individu baik status sosial, ekonomi partisipan, 

pendidikan serta faktor ekstern yang termasuk peranan dari fasilitator 

(pemerintah atau LSM) dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat itu 

sendiri. 

Menurut Sujadmiko dalam (Pajri, 2001) ada empat pointer sebagai 

penyebab rendahnya partisipasi anggota, yaitu: 



1. Kurangnya kesadaran anggota dalam memenuhi kewajibannya. 

2. Lemahnya inisiatif pengurus dalam melaksanakan pembinaan terhadap 

anggota. 

3. Manfaat program belum dirasakan oleh anggota sepenuhnya. 

4. Anggota belum memahami secara lebih mendalam tentang manfaat yang 

diperoleh dari kegiatan program. 

Van den Ban dan Hawkins (1999) meyatakan bahwa partisipasi sering 

dianggap mempermudah jalan untuk meraih kelompok sasaran yang lebih miskin 

dan kurang berpendidikan. Namun tidak selalu demikian, hal tersebut bisa terjadi 

pada kelompok kecil yang semua anggotanya berpartisipasi dalam mengambil 

keputusan dan bahkan dalam kelompok ini pula mungkin saja para anggotanya 

yang miskin dan tidak memiliki kekuasaan, tidak berani menentang anggotanya 

yang berkuasa. Pertanda bahwa faktor yang dapat berpengaruh terhadap 

partisipasi masyarakat desa diantaranya tingkat pendidikan, status sosial, yang 

ditunjukkan oleh adanya kekuasaan maupun tingkat perekonomian atau 

golongan masyarakat miskin. 

Lustiadi (2001) menyatakan terdapat hambatan dalam partisipasi yaitu: 

1. Belum memahami makna sebenarnya dari konsep partisipasi tahap 

perencanaan dan pelaksanaan. 

2. Reaksi balik dari masyarakat sebagai konsekuensi perlakuan pembangunan 

sebuah ideologi baru. 

3. Lemahnya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi berakar dari banyaknya 

peraturan dan perundangan yang masih berlaku. 

Dalam kondisi lain terdapat tiga hal yang menghalangi pelaksanaan 

partisipasi yaitu : 

1. Hambatan struktural, yang menyangkut lingkungan kebijakan politik yang 

dijalankan pemerintah. 

2. Hambatan administrasi, dimana administrasi sentralistik mengakibatkan 

keputusan pembangunan masih selalu diputuskan di tingkat pemerintah. 

3. Hambatan sosial, berhubungan dengan struktur sosial seperti terdapatnya 

kelompok-kelompok elit di desa yang berpengaruh pada pelaksanaan 

partisipasi dalam arti negatif. 



Terdapat beberapa kendala partisipasi masyarakat menurut Makarabhirom 

(2002) yakni : 

1. Pemerintah mendahulukan peraturan dan perundang-undangan yang ketat 

daripada diplomasi. 

2. Pemerintah mengutamakan kepentingan pengusaha dan pemusatan 

pengambilan keputusan pada tingkat nasional dengan kurang memahami 

kondisi lokal. 

3. Pegawai pemerintah sering memiliki sikap yang negatif pada masyarakat 

lokal. 

4. Kurangnya pelatihan dalam konsep, strategi dan metode partisipasi. 

5. Kurangnya pendidikan partisipasi dengan mengikutsertakan pegawai 

pemerintah dan masyarakat lokal. 

6. Masyarakat tidak menerima manfaat atau keuntungan yang pantas. 

Terdapat hal penting yang harus diperhatikan dalam partisipasi menurut 

Tjokroamidjojo (1988) yaitu : 

1. Komunikasi  

Segi yang mempengaruhi partisipasi adalah komunikasi. Gagasan-

gagasan, kebijaksanaan dan rencana hanya akan mendapat dukungan, bila 

diketahui dan kemudian dimengerti. Bahwa hal-hal tersebut mencerminkan 

sebagian atau seluruh kepentingan dan aspirasi masyarakat, bahwa hasil dari 

pada kebijaksanaan rencana itu akan betul-betul sebagian atau seluruhnya 

dipetik oleh masyarakat. Komunikasi bukan hanya penerangan, biarpun 

penerangan merupakan suatu hal yang penting, tetapi penerangan 

menumbuhkan suatu iklim pengertian aspirasi dan kepentingan berbagai 

kelompok masyarakat dan pengembangan kepada tujuan-tujuan yang bersifat 

pembangunan. 

Eldersveld mengemukakan pendapat, bahwa supaya masyarakat dapat 

terlibat dalam suatu sistim dan dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan, 

hendaklah administrasi pemerintah menjangkau golongan masyarakat yang 

paling jauh dan paling perlu bagi berhasilnya usaha-usaha pembangunan. Hal 

ini memerlukan penerangan dan penyebaran pengetahuan (information) 

tentang usaha-usaha pembangunan tersebut. Penerangan tersebut diharapkan 



dapat menimbulkan kepercayaan (belief and confidence), dan kemudian 

dinyatakan dalam kegiatan-keegiatan nyata (action). Komunikasi juga 

bertujuan untuk mengembangkan suatu iklim yang mengurangi tekanan 

(tensions) dan konflik di dalam masyarakat. Komunikasi juga dimasukkan 

untuk menumbuhkan berbagai perubahan-perubahan nilai dan sikap yang 

inheren di dalam proses pembaharuan dan pembangunan tanpa menimbulkan 

tekanan, frustasi, dan friksi. Dengan uraian tersebut maka komunikasi tidak 

bersifat timbal balik (dua arah). Komunikasi ini erat hubungannya dengan 

kepemimpinan dan peranan serta hubungan kepemimpinan di dalam suatu 

masyarakat. 

2. Pendidikan 

Masalah lain yang perlu mendapat perhatian dalam rangka partisipasi 

dalam pembangunan adalah pendidikan. Tingkat pendidikan yang memadai 

akan memberikan kesadaran yang lebih tinggi dan memudahkan bagi 

pengembangan identifikasi terhadap tujuan-tujuan pembangunan. Bahkan 

pendidikan memberikan prasyarat kemampuan untuk memperbaiki kualitas 

hidup seseorang, dan disertai dengan pengembangan nilai-nilai dan sikap-

sikap, kualitas hidup sebagai bangsa. Kesadaran dan kemampuan untuk 

tumbuh sendiri dari masyarakat tergantung sekali pada tersedianya dan 

kualitas pendidikan. Kecuali itu tingkat pendidikan juga berarti tingkat 

kemampuan masyarakat untuk menyelenggarakan pembangunan. Di dalam 

suatu proses yang berkembang secara dinamis, maka penyediaan dan kualitas 

pendidikan juga harus berkembang sedimikian rupa untuk mendukung proses 

itu sendiri. Sistem dan penyelenggaraan pendidikan perlu diorientasikan bagi 

kepentingan pembaharuan dan pembangunan. Mengenai pendidikan ini 

perhatian tidak saja harus diberikan pendidikan formil. Untuk kepentingan 

partisipasi, maka pengembangan pendidikan perlu diberikan perhatian pula 

kepada pendidikan non formil dan pendidikan masyarakat. 

Verhangen dalam Mardikanto (1994), menyatakan bahwa partisipasi dapat 

berupa waktu, uang, tenaga, dan materi. Partisipasi ini dipengaruhi oleh 

kebutuhan, motivasi dan struktur sosial. 



Salah satu faktor kurang baiknya pelaksanaan dan pemeliharaan 

pembangunan adalah kurangnya partisipasi dan aspirasi masyarakat pada 

tahap awal perencanaan dan penyusunan program pembangunan. Masyarakat 

tidak dilibatkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan program, 

akibatnya masyarakat tidak merasa ikut memiliki, dan pada gilirannya tidak 

menumbuhkan rasa tanggungjawab (sense of responponbility) untuk 

memelihara dan mengembangkan pembangunan tersebut. 

Apabila masyarakat memahami maksud dan lingkup suatu inovasi 

(program pembangunan), maka partisipasi dan aspirasi dalam pengambilan 

keputusan akan meningkat. Disamping itu tingkat pendidikan masyarakat 

berpengaruh terhadap partisipasi dan aspirasi pada tahap perencanaan dan 

pengambilan keputusan serta partisipasi masyarakat akan menjadi lebih besar, 

jika pembangunan yang dilaksanakan mempunyai keterkaitan dengan mata 

pencaharian mereka. 

Terwujudnya kegiatan partisipasi dan aspirasi dalam proses pembangunan 

dapat disebabkan oleh adanya paksaan atau sanksi, ajakan pihak lain, ataupun 

atas kesadaran sendiri dan hal ini erat kaitannya dengan pemahaman dan 

keyakinan masyarakat akan kemanfaatan yang diperoleh dari kegiatan 

partisipasi dan aspirasi itu, serta kemampuan yang dimilikinya. 

Kesadaran berpartisipasi dan beraspirasi dipengaruhi oleh tingkat 

pemahaman atas obyek partisipasi (program pembangunan). Oleh sebab itu, 

masyarakat perlu diberi pengertian dan pemahaman tentang obyek partisipasi 

termasuk cara aktivitas partisipasi itu dilaksanakan. 

 Sehingga dari beberapa pendapat tersebut bahwa partisipasi petani dalam 

suatu program dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: 

1. Kebutuhan masyarakat untuk memperbaiki kondisi keluarganya. 

2. Kesadaran akan tanggungjawab dan kewajiban sebagai anggota suatu 

kelompok atau masyarakat. 

3. Manfaat yang dapat diperoleh dari suatu program. 

4. Umur, yaitu berkaitan dengan kondisi fisik atau kemampuan untuk 

memberikan sumbangan berupa tenaga. 



5. Pembinaan, penyuluhan pertanian dan pendidikan individu yang erat 

hubungannya dengan pemahaman atas program, pengetahuan dan 

ketrampilan petani. 

6. Pekerjaan dan status sosial, karena partisipasi akan lebih besar jika 

program yag dilaksanakan mempunyai keterkaitan dengan mata 

pencaharian masyarakat. Dan status sosial berkaitan dengan kekuatan atau 

kekuasaan seseorang dalam hidup bermasyarakat, yang selanjutnmya 

kekuasaan yang dimiliki memberikan pengaruh positif atau negatif 

terhadap keikutsertaan seseorang (dirinya sendiri atau orang lain) dalam 

suatu kegiatan. 

7. Sifat program sebagai inovasi agar bisa diterima, menurut Levis (1996) 

antara lain harus kompatibilitas, mempunyai keuntungan relatif, 

kompleksitas, triabilitas, observabilitas dan input komplementer. Jika sifat 

program sudah memenuhi syarat tersebut diatas maka mendorong 

partisipasi petani. 

2.2.6  Bentuk Partisipasi 

Kevis Davis dalam Sastropoetro (1988) mengemukakan bahwa bentuk 

partisipasi adalah sebagai berikut : 

1. Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa 

2. Sumbangan uang berupa uang dan barang 

3. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya berasal dari 

sumbangan dari individu/instansi yang berada di luar lingkungan 

tertentu (dermawan/pihak ketiga) 

4. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai seluruhnya 

oleh komunikasi (biasanya diputuskan oleh rapat komuniti a.l. rapat 

desa yang menentukan anggarannya). 

5. Sumbangan dalam bentuk kerja, yang biasanya dilaksanakan oleh 

tenaga ahli setempat 

6. Aksi massa 

7. Mengadakan pembangunan di kalangan keluarga desa sendiri 

8. Membangun proyek komuniti yang bersifat otonom 

 



2.2.7 Jenis-jenis Partisipasi 

Menurut Kevin Davis dalam Sastropoetro (1988) mengemukakan bahwa 

jenis-jenis partisipasi adalah sebagai berikut: 

1. Partisipasi dengan pikiran (psychological participation) 

2. Partisipasi tenaga (physical participation) 

3. Partisipasi pikiran dan tenaga (psychological dan physical 

participation) 

4. Partisipasi dengan keahlian (participation with skill) 

5. Partisipasi dengan barang (material participation) 

6. Partisipasi dengan uang (money participation) 

7. Partisipasi dengan jasa-jasa (services participation) 

2.2.8  Persyaratan untuk Melaksanakan Partisipasi yang Efektif 

 Menurut Sastropoetro (1988), Persyaratan untuk Melaksanakan Partisipasi 

yang Efektif adalah sebagai berikut: 

1. Perlu waktu untuk berpartisipasi sebelum berlangsungnya suatu 

kegiatan 

2. Subjek partisipasi perlu relevan dengan kepentingan 

manusianya/masyarakatnya 

3. Orang-orang yang berpartisipasi haruslah mempunyai kemampuan 

seperti hanlnya kecerdasan dan pengetahuan 

4. Orang yang berpartisipasi perlu berhubungan timbal balik dengan 

bahasanya sendiri yang bisa dimengerti untuk dapat bertukar pikiran 

5. Tidak ada salah satu pihak pun yang bisa/merasa dirinya terganggu 

karena partisipasi 

6. Biaya kegiatan partisipasi tidak boleh melampaui nilai ekonomi atau 

sejenisnya 

7. Partisipasi adalah memutuskan untuk melaksanakan kegiatan 

 

 

 

 

 



2.3 Tinjauan Tentang Faktor Sosial Ekonomi 

Suatu program pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat sebagai 

pelaku utama pembangunan dengan fasilitator dari pemerintah maupun 

organisasi kemasyarakatan dalam implementasinya kadang tidak selancar yang 

diharapkan.  

Suatu teknologi baru tidak langsung dapat diterima oleh petani. Dalam 

mengambil keputusan, petani mengambil resiko jika langsung memutuskan 

mengambil atau tidak suatu teknologi baru yang diberikan oleh penyuluh. Maka, 

perlu adanya suatu proses dimana suatu ide baru menyebar dari sumber 

penemunya atau ciptaannya kepada pemakainya yang terakhir atau orang-orang 

yang mengadopsi biasanya disebut dengan proses difusi (Soekartawi, 1988). 

Difusi berarti menyebarkan inovasi dari seseorang yang telah mengadopsi 

inovasi tersebut kepada orang-orang lain dalam masyarakat. 

Menurut Rogers dalam Soekartawi (1988), terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi proses difusi inovasi yaitu terdiri dari: 

A. Faktor Sosial 

a. Anggota keluarga sering dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan untuk menerima suatu inovasi. 

b. Tetangga banyak berperan dalam proses difusi inovasi. Belajar dari 

tetangga biasannya lebih berhasil baik daripada belajar pada orang lain 

(sumber informasi) yang tempat tinggalnya berjauhan. 

c. Klik sosial adalah sebagian atau sejumlah kecil orang yang mau menerima 

sebuah inovasi dalam menjalin kebersamaan. 

d. Kelompok referensi adalah kelompok yang dijadikan contoh oleh orang 

atau kelompok lain dalam pembentukan penilaian, perilaku, keputusan 

terhadap suatu inovasi. 

e. Kelompok formal ialah kelompok orang-orang yang mempunyai peraturan 

yang tegas, yang mengatur hubungan semua anggotanya. Kelompok ini 

dapat berperan untuk mengorganisasi penyebarluasan inovasi. 

f. Status sosial yang sama akan mempengaruhi kecepatan difusi inovasi 

karena komunikasi yang terjadi pada orang-orang yang status sosialnya 

sama biasanya lebih efektif. 



B. Faktor Kebudayaan 

Unsur kebudayaan sangat berpengaruh dalam proses difusi inovasi. 

Kebudayaan yang terbuka terhadap pengaruh budaya lain yang dalam hal ini 

adalah masuknya inovasi dapat mempercepat proses difusi inovasi. 

C. Faktor Personal 

a. Umur, petani yang lebih tua tampaknya cenderung kurang melakukan 

difusi inovasi. Pertimbangan-pertimbangan seperti kesehatan dan kekuatan 

yang sudah menurun dan ingin menikmati masa tua, mungkin memaksa 

mereka untuk tidak melakukan difusi inovasi. Sedangkan petani yang 

masih dalam usia muda biasanya ingin membuat perubahan di dalam 

bidang usahataninya. 

b. Pendidikan dapat menciptakan suatu dorongan mental untuk menerima 

inovasi yang menguntungkan. 

c. Karakteristik psikologi akan mempengaruhi difusi inovasi yang 

diakibatkan oleh kesiapan mental petani yang fleksibel dalam menerima 

inovasi. 

D. Faktor Situasional  

a. Pendapatan usahatani yang tergolong tinggi akan memberikan kemudahan 

petani dalam menyediakan modal untuk mengadopsi sebuah inovasi. 

b. Ukuran usahatani yang cukup besar akan membutuhkan inovasi baru 

dalam pengelolaannya untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang tinggi 

pula. 

c. Status kepemilikan tanah, dalam hal ini para pemilik tanah dapat 

menentukan keputusan untuk mengadopsi inovasi sesuai dengan 

keinginannya, sedangkan penyewa sering harus mendapatkan persetujuan 

dari pemilik tanah sebelum mencoba atau menggunakan inovasi yang akan 

dipraktekkan. 

d. Prestise masyarakat yang semakin baik diharapkan dapat terus 

mendifusikan inovasi. 

e. Sumber inovasi yang semakin banyak akan menyebabkan proses difusi 

inovasi akan semakin baik pula. 



f. Jenis inovasi tergolong sederhana biasanya akan mudah dicerna oleh 

petani dan akan segera diadopsi, disbanding dengan inovasi yang 

kompleks yang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bias diterima 

oleh petani. 

Menurut Anward dalam Soekartawi (1988), mengemukakan bahwa cepat 

tidaknya proses adopsi inovasi akhirnya juga tergatung dari faktor intern dari 

adopter itu sendiri. Latar belakang sosial, ekonomi yang mempengaruhi cepat atau 

tidaknya proses adopsi inovasi seseorang antara lain: pendidikan, keberanian 

mengambil resiko, pola hubungan, sikap terhadap perubahan, motivasi. 

Kaitannya dengan faktor sosial ekonomi tersebut beberapa ahli 

berpendapat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka relatif 

lebih cepat dalam melaksanakan adopsi inovasi (Anward dalam Soekartawi, 

1988). Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Mosher (1987), yang 

menyatakan bahwa pendidikan dasar petani sangat mempengaruhi cara 

berfikirnya dan melalui pendidikan. Seseorang dapat dikembangkan ketrampilan 

baru dan akan dapat memberikan efisiensi yang menguntungkan. Status sosial 

adalah kedudukan sosial individu dalam suatu kelompok atau bisa juga diartikan 

sebagai suatu tingkat sosial dari suatu inovasi kelompok dibandingkan dengan 

kelompok-kelompok lainnya (Brus J. Cohen, 1987). Kadang-kadang dibedakan 

antara pengertian kedudukan (Status), dengan kedudukan sosial (Social Status). 

Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok 

sosial. Status sosial adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya 

sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, 

prestisenya dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya (Soekanto, 1990). 

Luas lahan garapan adalah luasnya lahan yang diusahakan atau digarap 

secara aktif oleh petani dalam kurun waktu satu tahun terakhir baik lahan milik 

sendiri, sewa maupun bagi hasil. Luas lahan garapan mempengaruhi jumlah 

tanaman yang dihasilkan sehingga hasil usahatani akan lebih banyak (Soekartawi, 

1988). Luas lahan garapan menentukan bagaimana petani menyikapi suatu 

inovasi, dimana petani dengan lahan garapan yang luas akan lebih besar 

peluangnya untuk mau menerima suatu inovasi dan begitu pula sebaliknya 

(Rogers, 1971). Status lahan garapan adalah status kepemilikan lahan yang 



digarap petani secara intensif. Hal ini meliputi status milik, sewa, dan bagi hasil. 

Status lahan garapan dapat mempengaruhi pendapatan petani (Soekartawi, 1988). 

Umumnya petani yang lahannya berstatus milik sendiri mereka cenderung lebih 

cepat dalam menerima suatu inovasi berbeda dengan petani yang memiliki lahan 

sewa dan bagi hasil mereka cenderung lambat dalam menerima inovasi. 

Menurut Anward dalam Soekartawi (1988), mengemukakan bahwa 

motivasi memang penting. Untuk menumbuhkan motivasi berkarya memang 

seringkali tidak mudah, khususnya bagi petani-petani kecil. Hal ini disebabkan 

karena keterbatasan yang dimiliki oleh petani tersebut, apakah itu keterbatasan 

sumberdaya lahan, pengetahuan, ketrampilan. Menurut Slamet dalam 

Soedarmanto (2003), mengemukakan bahwa semakin giatnya penyuluh 

mempromosikan inovasi yang disuluhkannya, maka akan semakin mempercepat 

adopsi inovasi yang bersangkutan. 

Secara teoritis oleh Rogers (1983), bahwa proses pengambilan keputusan 

untuk mengadopsi suatu ide baru dipengaruhi oleh karakteristik sosial ekonomi, 

variabel individu dan ciri komunikasi. Variabel sosial ekonomi meliputi 

pendidikan, status sosial, mobilitas sosial, luas lahan, orientasi pada usaha 

komersial, sikap positif terhadap motivasi. Variabel individu terdiri dari empati, 

tingkat rasional, keinginan untuk berubah, keberanian mengambil resiko, motif 

berprestasi, wawasan aspirasi pada pendidikan dan pekerjaan. Ciri komunikasi 

meliputi partisipasi sosial, relasi, hubungan dengan agen pembaharu, hubungan 

dengan orang luar, adanya jangkauan terhadap media massa, pengetahuan 

terhadap inovasi, kemampuan mempengaruhi orang lain dan keluwesan sistem 

hubungan. 

Dalam menentukan keputusan terhadap sistem pengelolaan lahannya, 

terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi petani dalam prosesnya. Faktor-

faktor tersebut meliputi faktor sosial ekonomi dari petani itu sendiri. Faktor-

faktor sosial ekonomi petani meliputi: 

1. Umur petani 

Menurut Soekartawi (1988) mengungkapkan bahwa umur seseorang dapat 

mempengaruhi keputusan dalam penerapan teknologi. Kecenderungannya 

bahwa petani yang berumur muda akan lebih responsif terhadap segala 



perubahan yang terjadi. Namun biasanya aspek yang dijadikan pertimbangan 

dalam keputusan tersebut kurang matang. Sedangkan petani yang umurnya 

lebih tua kecenderungan untuk lebih berhati-hati dalam setiap langkah 

pengambilan keputusan. Umur juga mempengaruhi motivasi dan minat 

seseorang dalam melakukan pekerjaan tertentu, karena hal ini berkaitan 

dengan pengalaman dan tingkat kematangan fisiknya maupun emosional 

sehingga mempengaruhi semangat kerjanya. 

2. Tingkat pendidikan Petani 

Pendidikan dan pengalaman menurut Soedarmanto (1989) adalah faktor 

penting yang berpengaruh dalam peningkatan kualitas kerja. Petani yang 

berpendidikan lebih tinggi akan terbuka kemungkinan untuk lebih bertindak 

kritis dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan petani yang tingkat 

pendidikannya lebih rendah. 

3. Pengalaman berusahatani  

Pengalaman berusahatani dari petani akan menjadikan seseorang menjadi 

lebih rasional menerima kegagalan yang mungkin terjadi. Semakin tinggi 

pendidikan seseorang, maka akan semakin terbuka terhadap hal-hal yang 

belum pernah mereka ketahui, sehingga peluang untuk mengadopsi sebuah 

inovasi akan lebih besar. Pendidikan yang mereka peroleh sangat 

mempengaruhi cara berfikirnya dan melalui pendidikan, seseorang dapat 

mengembangkan keterampilannya dan akan dapat memberikan efisiensi yang 

menguntungkan. 

4. Status Sosial 

Menurut Soekanto (1983) memberi definisi bahwa status adalah kedudukan 

sosial seseorang dalam kelompoknya (masyarakatnya). Status seseorang 

biasanya mempunyai 2 aspek, yaitu: 

a. Aspek struktural, ialah status yang ditunjukkan oleh adanya atau susunan 

lapisan sosial dari atas ke bawah. Aspek ini sifatnya lebih stabil 

dibandingkan dengan fungsional. 

b. Aspek fungsional, juga disebut social rule atau peranan sosial, yang terdiri 

kewajiban/keharusan-keharusan yang harus dilakukan seseorang karena 

kedudukannya ke dalam status tertentu. 



Ukuran tersebut, tidaklah bersifat limitatif (terbatas), tetapi masih ada 

ukuran-ukuran lainnya yang dapat dipergunakan. Akan tetapi ukuran-ukuran 

di atas yang menonjol sebagai dasar timbulnya pelapisan sosial dalam 

masyarakat. Jadi, kriteria pelapisan sosial pada hakikatnya tergantung pada 

sistem nilai yang dianut oleh anggota-anggota masyarakat yang 

bersangkutan. 

5. Pendapatan 

Keengganan petani memikul resiko berhubungan negatif dengan tingkat 

kesejahteraannya yang diukur dengan tingkat pendapatan. Semakin kecil 

pendapatan yang biasanya diperoleh petani, maka petani akan lebih berhati-

hati dalam berusahatani terutama dalam mencoba sesuatu yang baru (inovasi). 

Pendapatan mereka akan lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari daripada untuk mencoba sebuah inovasi yang belum tentu 

akan memberikan hasil yang lebih baik. Demikian pula sebaliknya, petani 

yang mempunyai pendapatan besar akan lebih berani berspekulasi mencoba 

sebuah inovasi dengan pertimbangan tidak akan mempengaruhi pengeluaran 

untuk kebutuhan hidup. Disamping itu, mereka berani mengambil resiko 

dengan harapan akan mendapatkan hasil yang lebih baik. 

6. Kinerja penyuluh 

Secara konvensional, peran penyuluh hanya dibatasi pada kewajibannya untuk 

menyampaikan inovasi dan mempengaruhi penerima manfaat penyuluhan 

melalui metoda dan teknik-teknik tertentu sampai mereka (petani) itu dengan 

kesadaran dan kemampuannya sendiri mengadopsi inovasi yang disampaikan. 

Tetapi, dalam perkembangannya, peran penyuluh tidak hanya terbatas pada 

fungsi penyampaian inovasi dan mempengaruhi proses pengambilan 

keputusan yang dilakukan oleh petani, tetapi ia harus mampu menjadi 

jembatan penghubung antara pemerintah dengan masyarakatnya. Peran 

penyuluh pertanian memang sangat penting dalam kelancaran kegiatan 

penyuluhan pertanian. Peran penyuluh diharapkan mampu merubah 

ketrampilan, pengetahuan, sikap, dari petani serta masyarakat desa pada 

umumnya. Ditinjau dari segi pembinaan kelompok tani, peran penyuluh 

pertanian menurut Mardikanto (2009) antara lain: 



a. Membantu petani dalam memecahkan masalah 

b. Menyebarkan informasi dan pengetahuan serta mengajarkan ketrampilan 

c. Menanamkan keyakinan pada petani dan keluarganya  untuk maju 

7. Peran organisasi masyarakat 

Mosher (1987) menyatakan bahwa salah satu syarat pelancar pembangunan 

pertanian adalah adanya kegiatan kerjasama kelompok tani. Mengenai hasil 

atau kemanfaatan dibentuknya kelompok tani tersebut, salah satu temuan yang 

sangat menonjol adanya perbedaan nyata antara produktifitas yang dicapai 

kelompok tani insus dengan produktifitas non insus. 

8. Peran Tokoh Masyarakat 

Agen penyuluhan tidak akan mampu bekerja lansung dengan semua petani di 

wilayahnya, karena itu perlu dilakukan kerjasama dengan pemuka pendapat 

atau tokoh masyarakat. Agen penyuluhan dapat menjangkau banyak petani 

melalui kerjasama dengan pemuka pendapat tersebut. Cara ini relatif lebih 

mudah pada masyarakat dengan norma kelompok yang menyetujui adopsi 

inovasi. Di dalam satu lokasi mungkin terdapat beberapa inovator dan 

pengadopsi awal, dan agen penyuluhan seharusnya menghindar untuk 

bekerjasama dengan mereka, jika ingin mempengaruhi masyarakat atau petani 

(Mardikanto, 2009). 

2.4 Tinjauan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) 

2.4.1 Definisi SL-PTT 

Sekolah lapang mempunyai arti harfiah “Sekolah Tanpa Dinding” (School 

Without Walls) yang diartikan sebagai kegiatan belajar pada situasi dan kondisi 

nyata di lapangan. Sekolah lapang dilakukan pertama kali dan diterapkan di 

Indonesia dalam rangka melaksanakan Pengendalian Hama Terpadu (PHT). 

Sekolah lapang merupakan salah satu metode penyuluhan dalam rangka 

memasyarakatkan atau mensosialisasikan dan melembagakan PHT di tingkat 

petani. Sekolah lapang merupakan perwujudan dari pendekatan partisipatorik 

dalam kegiatan penyuluhan pertanian (The Agricultural Extension 

Participatory). Dengan pendekatan partisipasi dalam kegiatan sekolah lapang, 

petani dengan kelompok taninya mengambil peran serta ikut memecahkan 

masalah-masalah yang mereka hadapi (Soedarmanto, 2003). 



Adapun maksud dari pelaksanaan sekolah lapang itu sendiri adalah untuk 

menanamkan motivasi dan memberikan pegertian kepada petani di dalam 

menerapkan teknologi baru di bidang pertanian. Penerapan teknologi baru ini 

diajarkan dengan cara melalui partisipasi aktif serta mencari dan menemukan 

fakta sendiri, menganalisis dan memecahkan serta mengambil keputusan secara 

bersama untuk mengatasi masalah di dalam kegiatan usahataninya. 

Soedarmanto (2003) menjelaskan tentang konsep pola penyelenggarakan 

sekolah lapang antara lain: 

a. Sawah sebagai tempat belajar 

b. Cara belajar lewat pengalaman 

c. Pengkajian dan pengambilan keputusan oleh petani sendiri 

d. Latihan sekolah lapang dilakukan sepanjang musim 

e. Kurikulum dibuat secara rinci dan terpadu 

f. Perencanaan dari bawah (Bottom Up) 

g. Terkait dengan adanya bimbingan dan penyuluhan 

h. Latihan Laboratorium Lapang (LL) 

i. Pesertanya pilihan, terutama yang dapat membaca dan menulis 

j. Ada ujian dan sertifikasi 

Dalam kegiatan sekolah lapang, penyuluh hanya dianggap sebagai 

fasilitator atau pemandu lapang. Dalam sekolah lapang, kelompok tani dengan 

pesertanya mempunyai kaitan yang erat dalam pengambilan keputusan. Metode 

belajar mengajar yang digunakan dalam sekolah lapang adalah “Cara Belajar 

Lewat Pengalaman” (CBLP), selanjutnya seperti juga pendidikan, pengalaman 

adalah faktor terbentuknya daya indera sehingga pengalaman mempengaruhi 

motivasi dan perilaku. Hal ini sesuai dengan pendapat Mosher (dalam 

Soedarmanto, 2003), bahwa petani dapat belajar dari pengalaman tanpa harus 

menerima pendidikan formal. Semakin lama petani melakukan kegiatan 

usahataninya, maka petani tersebut semakin mengenal permasalahan yang 

dihadapi oleh petani tersebut di dalam berusahatani. 

Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) adalah sekolah 

yang seluruh proses belajar mengajarnya dilakukan di lapangan. Hamparan 

sawah milik petani peserta program penerapan PTT disebut hamparan SL-PTT, 



sedangkan hamparan sawah tempat praktek sekolah lapang disebut laboratorium 

lapang (LL). Sekolah lapang seolah-olah menjadikan petani peserta sebagai 

murid dan pemandu lapang (PL I atau PL II) sebagai guru. Namun pada sekolah 

lapang tidak dibedakan antara guru dan murid, karena aspek kekeluargaan lebih 

diutamakan, sehingga antara “guru dan murid” saling memberi pengetahuan 

yang diperoleh dari pengalaman (Deptan, 2008). 

Penciri SL-PTT adalah sebagai berikut: 

1) Peserta dan pemandu saling memberi dan menghargai. 

2) Perencanaan dan pengambilan keputusan dilakukan bersama dengan 

kelompok tani (poktan) atau gabungan kelompok tani (gapoktan) 

3) Komponen teknologi yang akan diterapkan berdasarkan hasil PRA yang 

dilakukan oleh petani peserta 

4) Pemandu tidak mengajari petani, tetapi petani belajar dengan inisiatif sendiri 

pemandu sebagai fasilitator memberikan bimbingan 

5) Materi latihan, praktek, dan sarana belajar ada di lapangan 

6) Kurikulum dirancang untuk satu musim tanam, sehingga dalam periode 

tersebut diharapkan terdapat 10-14 kali pertemuan antara peserta dengan 

pemandu (Deptan, 2008) 

2.4.2 Sasaran dan Tujuan SL-PTT 

Tujuan utama SL-PTT adalah mempercepat alih teknologi melalui 

pelatihan dari peneliti atau narasumber lainnya. Narasumber memberikan ilmu 

dan teknologi (IPTEK) yang telah dikembangkan kepada pemandu lapang I (PL 

I) sebagai Training of Master Trainer (TOMT). PL I terdiri atas penyuluh 

pertanian, POPT, dan PBT tingkat provinsi yang telah dilatih di tingkat nasional 

(Balai Penelitian Tanaman Serealia -- BB-Serealia). Sasaran dari program SL-

PTT ini mengarah pada petani kecil yang menjadi anggota dalam suatu 

kelompok tani agar dapat meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan 

keluarga petani (Deptan, 2008). 

Keuntungan yang diperoleh pemberi dan penerima dalam kegiatan ini 

adalah: 

 

 



a) Keuntungan bagi pemandu, PPL, dan PHP 

Dengan motto “memberi lebih baik dari menerima”, pemandu (PPL atau 

PHP) memberikan pengetahuan dan pengalamannya kepada petani sehingga 

pemandu merasa bermanfaat bagi banyak orang, terutama petani. Dalam hal ini 

pemandu dituntut untuk mampu berkomunikasi dengan baik dan mampu pula 

menggerakkan petani mengembangkan dan memajukan usahatani di wilayah 

kerjanya. 

b) Keuntungan bagi petani 

Petani peserta SL-PTT diberi kebebasan memformulasikan ide, rencana, dan 

keputusan bagi usahataninya sendiri. Mereka dilatih agar mampu membentuk 

dan menggerakkan kelompok tani dalam alih teknologi kepada petani lain. 

Melalui SL-PTT, petani peserta diharapkan terpanggil dan bertanggung jawab 

untuk bersama-sama meningkatkan produksi padi dalam upaya mewujudkan 

swasembada beras. Kebersamaan semua pihak yang terlibat dalam SL-PTT 

merupakan faktor pendorong bagi petani dalam mengelola usahataninya. 

(Deptan, 2008) 

2.4.3  Azas Program SL-PTT 

Beberapa azas SL-PTT yang perlu dipahami oleh pemandu dan petani 

peserta SL-PTT adalah sebagai berikut: 

a) Sawah sebagai sarana belajar 

Keterampilan yang dituntut dari petani peserta sekolah lapang dalam 

menerapkan PTT adalah keterampilan membawa PTT ke lahan usahataninya 

sendiri dan lahan petani yang lain. Oleh karena itu, petani peserta SL-PTT akan 

menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk menerapkan teknologi di lapang 

dan hanya sebagian kecil waktu yang digunakan di kelas untuk membahas aspek 

yang terkait dengan usahatani, seperti koperasi, gapoktan, kelompok tani, dan 

pemasaran hasil. (Deptan, 2008) 

b) Belajar lewat pengalaman dan penemuan sendiri 

Sesuai dengan motto petani SL-PTT “mendengar, saya lupa; melihat, saya 

ingat; melakukan, saya paham; menemukan sendiri, saya kuasai”, maka setiap 

kegiatan yang dilakukan sendiri akan memberikan pengalaman yang berharga. 



Oleh karena itu, petani dituntut untuk mampu menganalisis kegiatan yang telah 

dilakukan, kemudian menyimpulkan dan menindaklanjutinya. (Deptan, 2008) 

c) Pengkajian agroekosistem sawah 

SL-PTT dicirikan oleh adanya pertemuan petani peserta dalam periode 

tertentu, mingguan atau dua mingguan, bergantung kepada pengalaman mereka 

setelah mengamati perubahan ekosistem persawahan. Aktivitas mingguan berupa 

monitoring yang hasilnya diperlukan dalam pengambilan keputusan. Untuk itu, 

petani peserta SL-PTT perlu didorong untuk membiasakan diri menganalisis 

ekosistem dan mengkaji produktivitas dan efektivitas teknologi yang dicoba pada 

petak laboratorium lapang dan menerapkannya di lahan sendiri. (Deptan, 2008) 

d) Metode belajar praktis 

Aktivitas SL-PTT perlu dirancang sedemikian rupa agar petani mudah 

memahami masalah yang dihadapi di lapangan dan menetapkan teknologi yang 

akan diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut. Misalnya, bagaimana petani 

mengetahui kondisi tanaman yang kurang pupuk, hubungan antara iklim dan 

keberadaan OPT, atau bagaimana mereka dapat mengetahui kesuburan tanah. 

Dalam memberikan panduan dan motivasi kepada petani, pemandu SL-PTT 

harus mampu berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa yang mudah 

dipahami petani. (Deptan, 2008) 

e) Kurikulum berdasar keterampilan yang dibutuhkan 

Kurikulum dirancang atas dasar analisis keterampilan yang perlu dimiliki 

petani SL-PTT, agar mereka dapat memahami dan menerapkan PTT di lahan 

sendiri dan mengembangkan kepada petani lainnya. Selain keterampilan teknis, 

petani peserta SL-PTT juga memperoleh kecakapan dalam perencanaan kegiatan, 

kerja sama, dinamika kelompok, pengembangan materi belajar, dan komunikasi. 

Hal ini penting artinya bagi petani peserta SL-PTT untuk dapat menjadi 

fasilitator yang mampu memotivasi dan membantu kelompok tani. (Deptan, 

2008) 

f) Prinsip Pendidikan dalam SL-PTT 

Agar tujuan dapat tercapai sesuai dengan keinginan, SL-PTT hendaknya 

dilaksanakan berdasarkan prinsip pendidikan untuk orang dewasa berdasarkan 

pengalaman sendiri. Untuk itu, materi pendidikan yang akan diberikan dalam 



SL-PTT mencakup aspek yang diperlukan oleh kelompok tani di wilayah 

pengembangan PTT. Dalam kaitan itu, tiga aspek berikut perlu mendapat 

perhatian: 

1. Aspek teknologi: keterampilan dan pengetahuan. Dalam SL-PTT, petani 

diberikan berbagai keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan 

untuk menjadi manager di lahan usahataninya sendiri. 

2. Aspek hubungan antarpetani: interaksi dan komunikasi. SL-PTT 

mendorong petani untuk dapat berkerja sama, melakukan analisis secara 

bersama-sama, diskusi, dan berkomunikasi dengan santun menggunakan 

bahasa yang mudah dimengerti oleh orang lain. 

3. Aspek pengelolaan: manager di lahan usahatani sendiri. Dalam SL-PTT, 

petani peserta didorong untuk pandai menganalisis masalah yang dihadapi 

dan membuat keputusan tentang tindakan yang diperlukan untuk 

mengatasi masalah tersebut. (Deptan, 2008) 

g) Proses Belajar melalui Pengalaman 

Proses belajar pada SL-PTT berawal dari kegiatan yang kemudian 

memberikan pengalaman pribadi, mengungkapkan pengalaman tersebut, 

menganalisis masalah yang terjadi, dan menyimpulkan hasil kegiatan. Kalau 

petani peserta SL-PTT telah merasakan dampak positif dari teknologi yang 

diterapkan, baik dari aspek materi maupun nonmateri, maka mereka akan 

menerapkan teknologi itu kembali pada musim berikutnya. Petani merasa bangga 

setelah memahami dan menerapkan kajian sendiri di lahan sendiri dengan hasil 

di atas rata-rata, apalagi kalau menjadi yang terbaik di lingkungan sendiri. 

Karena itu, petani perlu didorong untuk berimprovisasi untuk menghasilkan 

karya yang lebih baik. (Deptan, 2008) 

2.4.4 Mekanisme Pelaksanaan SL-PTT 

1. Persiapan 

Kegiatan dalam persiapan SL-PTT meliputi pemilihan desa dan 

hamparan 15 ha, diselenggarakan beserta kelompok tani, pemilihan petani 

peserta, tempat, dan areal laboratorium lapang untuk proses pembelajaran seluas 

1 ha, bahan dan alat belajar, materi, dan waktu belajar. Kegiatan persiapan ini 



dibahas dalam pertemuan di tingkat desa/kecamatan dan di tingkat kelompok 

tani. (Deptan, 2008) 

a) Pertemuan di tingkat desa dan kecamatan 

Pertemuan tingkat desa dan kecamatan diperlukan untuk memperoleh 

dukungan dari aparat desa dan pejabat kecamatan dalam hal penentuan lokasi, 

jumlah, dan nama calon peserta. Pada pertemuan ini juga ditentukan waktu 

pertemuan di tingkat kelompok tani. Pertemuan persiapan SL-PTT di tingkat 

kecamatan mengikutsertakan Camat, KCD, POPT, dan penyuluh pertanian untuk 

menentukan desa yang akan dipilih dalam penyelenggaraan SL-PTT. Pertemuan 

di tingkat desa mengikutsertakan perangkat desa, tokoh mayarakat, penyuluh 

pertanian, POPT, ketua gapoktan, ketua kelompok tani, ketua P3A, dan tokoh 

wanita tani. Pertemuan persiapan di tingkat desa dan kecamatan dilakukan 4-5 

minggu sebelum SL-PTT dimulai. (Deptan, 2008) 

b) Pertemuan di tingkat kelompok tani 

Pertemuan persiapan SL-PTT di tingkat kelompok tani merupakan upaya 

dalam menginventarisasi kelompok tani, nama, dan luas garapan masing-masing 

petani di kawasan SL-PTT seluas 15 ha. Dalam pertemuan dibicarakan waktu 

pelaksanaan SL-PTT, kegiatan mingguan, lokasi laboratorium lapang, tempat 

belajar, materi pelajaran, dan PRA. Dalam pertemuan di tingkat kelompok tani 

juga dilakukan pembagian kelompok (unit SL-PTT) menjadi subkelompok yang 

terdiri atas 25-30 petani. (Deptan, 2008) 

2. Pelaksanaan 

Proses belajar dalam SL-PTT berlangsung secara periodik menurut stadia 

tanaman, aktivitas pengelolaan hama dan penyakit tanaman kedelai, dan 

kemungkinan terjadinya anomaly iklim. Untuk itu, pertemuan periodik dimulai 

beberapa minggu sebelum tanam untuk melihat potensi, kendala, dan peluang 

melalui pelaksanaan PRA. Pertemuan berikutnya dilakukan pada saat 

pengolahan tanah, pembuatan pesemaian, pemupukan, pengairan, dan pada saat 

tanaman padi dalam fase anakan maksimum, primordia, bunting, berbunga, 

pengisian bulir, panen, dan pascapanen. Adakalanya diperlukan pertemuan 

iregular jika ada masalah yang mendesak untuk dipecahkan, misalnya kerusakan 

saluran irigasi atau serangan hama dan penyakit tanaman. Proses belajar 



mengajar pada SL-PTT dilakukan pada pagi hari selama 6 jam, agar petani 

peserta mempunyai waktu untuk mencari nafkah dan kegiatan lainnya. (Deptan, 

2008) 

a) Pengamatan pada agroekosistem 

Setiap subkelompok peserta SL-PTT diwajibkan melakukan pengamatan 

terhadap kondisi lahan sawah dan pertumbuhan tanaman masing-masing. Aspek 

yang diamati antara lain adalah kondisi cuaca, keadaan air, populasi hama dan 

musuh alaminya, tingkat kerusakan tanaman, tingkat kehijauan warna daun padi 

dengan BWD, jumlah anakan, dan tinggi tanaman. Jumlah rumpun contoh yang 

diamati disarankan paling sedikit 20 rumpun untuk memudahkan perhitungan 

tingkat kerusakan tanaman oleh hama pemakan daun. Hasil pengamatan dicatat 

dalam buku catatan yang telah disiapkan. (Deptan, 2008) 

b) Pengamatan pada petak laboratorium lapang 

Setelah mengamati kondisi lahan sawah dan pertumbuhan tanaman 

masing-masing, setiap subkelompok peserta SLPTT diharuskan pula melakukan 

pengamatan terhadap agroekosistem dan pertumbuhan tanaman pada petak 

laboratorium lapang, dan hasil pengamatan dicatat. (Deptan, 2008) 

c) Menggambar keadaan agroekosistem 

Setiap subkelompok peserta SL-PTT dituntut untuk mampu menggambar 

keadaan agroekosistem yang digunakan pada dua lembar kertas gambar (karton 

manila). Lembaran pertama untuk mengambarkan agroekosistem lahan sawah 

sekolah lapang dan lembar kedua untuk agroekosistem laboratorium lapang. 

Gambar agroekosistem dibuat pada saat pengamatan dan berisikan potret 

pertanaman dan aspek yang mempengaruhi. (Deptan, 2008) 

d) Diskusi kelompok 

Dua gambar agroekositem yang dibuat sesuai dengan hasil pengamatan 

pada lahan sawah sekolah lapang dan petak laboratorium lapang didiskusikan di 

subkelompok masing-masing. (Deptan, 2008) 

e) Diskusi pleno 

Dalam diskusi pleno setiap kelompok diberi kesempatan melaporkan hasil 

analisis agroekosistem secara singkat, lugas, dan tegas. Kesimpulan dari diskusi 

ini digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan oleh subkelompok, 



terutama yang terkait dengan pertanaman di lapang. Diskusi pleno memberikan 

kesempatan kepada petani peserta SL-PTT untuk berani berbicara dan 

mengungkapkan masalah yang dihadapinya. Hal ini penting artinya untuk 

melatih petani berbicara di depan umum. (Deptan, 2008) 

f) Topik khusus 

Topik khusus yang dibicarakan dalam pertemuan adalah masalah 

nonteknis, misalnya kelangkaan pupuk dan cara mengatasinya, dukungan 

gapoktan setempat, dsb. Bila tidak ada permasalahan khusus, pemandu 

hendaknya mengambil inisiatif agar diskusi dapat berlangsung hangat. (Deptan, 

2008) 

g) Dinamika kelompok 

Kegiatan dinamika kelompok diperlukan untuk menambah wawasan 

peserta SL-PTT tentang beberapa hal, seperti kerja sama, komunikasi, dan 

organisasi. Pada awal pembentukan kelompok atau subkelompok, tugas utama 

pemandu adalah menciptakan suasana yang mendukung para peserta untuk 

saling mengenal, termasuk pemandu sendiri. Kegiatan dinamika kelompok juga 

dimaksudkan untuk menumbuhkan kekompakan dan keinginan peserta menjadi 

petani yang dinamis, luwes dalam bergaul, saling mendukung, dan saling 

memberi pengalaman. (Deptan, 2008)  

h) Studi khusus 

Agar peserta SL-PTT dapat memahami konsep, prinsip, dan implementasi 

teknologi PTT secara benar, maka perlu materi penunjang berupa studi khusus 

yang bersifat praktis, sederhana, mudah dilaksanakan, waktu relatif singkat, dan 

dapat cepat menjawab permasalahan petani. Studi khusus dapat dilakukan di 

petak sekolah lapang, bergantung pada kesepakatan subkelompok.  (Deptan, 

2008) 

i) Praktek petani di lahan sekolah lapang 

Dengan adanya pertemuan mingguan, petani peserta SLPTT akan datang di 

petak laboratorium lapang untuk melakukan pengamatan dan menganalisis 

mengenai masalah yang terjadi. Mereka diharapkan dapat membandingkan 

masalah tersebut dengan kenyataan yang ada pada lahan sekolah lapang.  

(Deptan, 2008) 



j) Temu Lapang Petani 

Sebelum panen, petani peserta SL-PTT dianjurkan untuk mengadakan temu 

lapang sebagai media komunikasi antara petani dengan aparat dari dinas terkait, 

peneliti, petani nonSL-PTT, dan masyarakat tani pada umumnya. Acara ini 

diperlukan dalam upaya memperkenalkan PTT dan alih teknologi kepada 

masyarakat di sekitar SL-PTT. Pada saat temu lapang, peserta sekolah lapang 

menampilkan proses SL-PTT, hasil kajian, analisis agroekosistem, organisasi 

kelompok tani, dan diskusi di lapang pada saat pertanaman akan di panen. 

(Deptan, 2008) 

3. Pengorganisasian  

Setiap desa SL-PTT dipandu oleh pemandu lapang (penyuluh pertanian, 

POPT, dan peneliti). Peserta adalah petani dalam kawasan 15 ha. Petani dibagi 

ke dalam beberapa subkelompok tani yang jumlahnya sekitar 20-30 orang per 

subkelompok. Dari 15 ha lahan SL-PTT, 14 ha di antaranya dikelola oleh 

subkelompok tani dan sisanya 1 ha untuk laboratorium lapang dikelola oleh 

pemandu lapang atau petugas PL II dari Dinas Pertanian dan atau Balai 

Pengkajian Teknologi Pertanian setempat. (Deptan, 2008)  

Adapun saran dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan program 

SL-PTT yaitu: 

1) Kelompok tani 

Kelompok tani dipilih berdasarkan kriteria: 

• Sentra produksi padi, jagung, kedelai atau daerah sentra tanaman pangan 

• Respon terhadap inovasi baru 

• Luas hamparan adalah 15 ha 

• Air pengairan tersedia sepanjang musim 

• Memiliki anggota aktif 

• Hamparan dekat jalan yang mudah dilintasi kendaran roda 4, dan menjadi 

lalu lintas petani 

2) Petani peserta 

Petani peserta dipilih berdasarkan criteria: 

• Dapat membaca dan menulis 

• Usia produktif 



• Berasal dari satu hamparan 15 ha 

• Sanggup mengikuti SL-PTT selama 1 musim 

• Memiliki lahan garapan  

3) Tempat belajar 

Peserta SL-PTT menghabiskan hampir 85% waktunya untuk belajar di 

lapang, hanya 15% waktunya yang digunakan untuk belajar di ruangan atau di 

tempat lain (di pasar untuk diskusi harga dll). (Deptan, 2008) 

4) Lahan belajar 

Lahan belajar petani adalah di petak laboratorium lapang seluas 1 ha. 

Pengalaman dan pelajaran yang diperoleh dari laboratorium lapang 

diimplementasikan pada lahan sawah miliknya sebagai lahan sekolah lapang. 

(Deptan, 2008) 

5) Bahan dan alat belajar 

Bahan dan alat belajar yang digunakan harus bersifat praktis, sederhana, 

mudah didapat, terdiri atas alat tulis (kalau bisa berwarna), bahan praktek, 

petunjuk lapang, alat peraga, dll. (Deptan, 2008) 

4. Evaluasi 

1) Evaluasi petani 

Evaluasi proses belajar (alih teknologi) dilakukan untuk mengetahui 

tingkat kehadiran, aktivitas, dan pemahaman peserta terhadap materi yang 

dipelajari dalam SL-PTT, serta tingkat implementasinya di lahan sekolah lapang. 

Evaluasi dilakukan melalui pengamatan, wawancara langsung, pengisian matrik 

penanda adopsi teknologi dan matrik kualitas. (Deptan, 2008) 

2) Evaluasi pelaksanaan SL-PTT 

Evaluasi pelaksanaan pelatihan dilakukan berjenjang. Bagi pemandu 

lapang tingkat kecamatan/desa, evaluasi dilakukan oleh PL II, evaluasi terhadap 

pelaksanaan pelatihan bagi PL II dilakukan oleh PL I, sedangkan pelaksanaan 

pelatihan bagi PL I dievaluasi oleh narasumber/Balitsereal. (Deptan, 2008) 

3) Laporan 

Laporan pelaksanaan SL-PTT dibuat oleh PL II, penyuluh pertanian, 

POPT, dan bersama PBT membuat laporan kegiatan mingguan dan laporan akhir 

musim. Laporan berisikan data dan informasi tentang analisis agroekosistem 



mingguan, produktivitas, peningkatan produksi, dan masalah yang terkait dengan 

SL-PTT. (Deptan, 2008) 

2.5 Tinjauan Tentang Tanaman Padi 

2.5.1 Klasifikasi Tanaman Padi 

 Menurut Steenis, (dalam Purwono dan Heni, et al 2007) mengemukakan 

bahwa klasifikasi tanaman padi adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Spermatophyta 

Kelas  : Monocotyledoneae 

Ordo   : Glumiflorae 

Famili  : Gramineae 

Genus  : Oryza 

Spesies : Oryza sativa L 

2.5.2 Syarat Tumbuh Padi 

 Menurut Purwono dan Heni, et al (2007), pertumbuhan padi dipengaruhi 

oleh berbagai factor, yaitu: 

a. Iklim 

Tanaman padi dapat tumbuh dengan baik di daerah berhawa atau bersuhu 

panas dan banyak mengandung uap air. Pengertian iklim ini menyangkut curah 

hujan, temperature, ketinggian tempat, sinar matahari, angin dan musim. Curah 

hujan yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi rata-rata 200 mm per bulan 

atau lebih, dengan distribusi selama 4 bulan. Sedangkan curah hujan pertahun 

berkisar antara 1.500-2.000 mm. Tanaman padi bisa tumbuh dengan baik pada 

suhu 23 ke atas dengan ketinggian tempat berkisar antara 0-1.500 m dpl. Tanaman  

padi memerlukan sinar matahari untuk berlangsungnya proses fotosintesis, 

terutama pada tanaman berbunga sampai proses pemasakan buah. Sedangkan 

angin disini mempunyai pengaruh positif dan negatif. Pengaruh positifnya 

terutama pada proses penyerbukan dan pembuahan. Pengaruh negatifnya dapat 

menyebabkan penyakit yang disebabkan oleh bakteri atas jamur yang ditularkan 

oleh angin. Musim berpengaruh erat dengan hujan yang berperan di dalam 

penyediaan air. Hujan dapat berpengaruh di dalam pembentukan buah sehingga 

sering terjadi penanaman padi pada musim kemarau mendapatkan hasil yang lebih 



tinggi daripada penanaman padi pada musim hujan, dengan catatan apabila 

pengairannya baik. 

b. Tanah 

Padi dapat tumbuh dengan baik pada tanah dengan ketebalan lapisan atas 

antara 18-22cm, terutama pada tanah muda dengan pH 4-7. Pada tanah sawah 

dituntut dengan adanya lumpur, terutama untuk tanaman padi yang memerlukan 

subur dengan kandungan fraksi pasir, debu dan lempung tertentu. Tanaman padi 

juga sangat memerlukan air dan udara dalam tanah untuk pertumbuhannya, 

sehingga penaturan irigasi harus dilakukan sebaik mungkin. 

2.5.3 Teknik bercocok Tanam Padi 

Teknik bercocok tanam padi yang baik sangat diperlukan untuk 

mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Hal ini dimulai dari awal yaitu 

sejak dilakukan persemaian sampai tanaman itu dapat dipanen (Purwono dan 

Heni, et al 2007). 

1. Persemaian 

Pembuatan persemaian memerlukan suatu persiapan sebaik-baiknya, sebab 

benih dipersemaian akan menentukan pertumbuhan padi disawah. Benih yang 

digunakan sebaiknya benih unggul yang bersertifikat, sehingga kualitas benih 

dapat terjamin. Kebutuhan benih tiap hektar antara 20-40 kg, tergantung 

dengan jenis padinya. Tanah bedengan tempat persemaian harus subur dan 

berstruktur gembur agar mempermudah persediaan air dan unsur hara 

sehingga mudah diserap oleh akar tanaman. 

2. Pengolahan Tanah Sawah 

Pengolahan tanah sawah bertujuan mengubah keadaan tanah pertanian dengan 

alat tertentu, sehingga memperoleh struktur tanah yang dikehendaki tanaman 

padi. Pengolahan tanah sawah terdiri dari beberapa tahap, yaitu: 

a. Pembersihan 

Tanah sawah yang ada jeraminya perlu dibersihkan dengan cara dibabat 

kemudian dikumpulkan di tempat lain atau untuk dibuat kompos. Rumput-

rumput liar yang tumbuh harus dibersihkan pula, agar bibit padi tidak 

mengalami persaingan dalam mendapatkan makanan. 

 



b. Pencangkulan 

Tahap ini dimulai dengan perbaikan pematang serta mencangkul sudut-

sudut petak sawah yang sukar dikerjakan dengan bajak. Tujuan perbaikan 

pematang  ialah agar air dapat tertampung dan dapat diatur sesuai dengan 

kebutuhan tanaman. 

c. Membajak 

Membajak berguna untuk memecah tanah menjadi bongkahan-bongkahan 

tanah. Pembajakan biasanya dilakukan sebanyak dua kali dalam periode 

tanam, hal ini tergantung pada kondisi tanah di suatu daerah. Membajak 

berarti membalik tanah beserta rumput, sisa-sisa tanaman sebelumnya, 

kotoran lain hingga terbenam sampai membusuk. Dengan pembajak, 

unsur-unsur yang ada di dalamnya kembali masuk ke tanah dan menjadi 

makanan bagi tanaman berikutnya. 

d. Menggaru 

Tujuan menggaru adalah meratakan dan menghancurkan gumpalan-

gumpalan tanah agar menjadi halus, sehingga tanaman dapat tumbuh 

merata. Pada saat menggaru sebaiknya sawah dalam keadaan basah dan 

selama di garu diusahakan saluran pemasukan dan pengeluaran air ditutup 

agar lumpur tidak hanyut terbawa air keluar. 

3. Penanaman 

Bibit yang telah berumur 25-40 hari dapat segera dapat dipindahkan ke lahan 

yang sudah disiapkan. Penanaman bibit padi akan kelihatan rapi apabila 

dilakukan dengan sistem larikan. Penerapan sistem larikan atau berbaris ini 

akan memudahkan pemeliharaan, terutama dalam penyiangan. Jarak tanam 

yang digunakan tergantung pada jenis tanaman, kesuburan tanah dan 

ketinggian tempat serta musim. Jenis padi tertentu dapat menghasilkan banyak 

anakan. Jumlah anakan yang banyak memerlukan jarak tanam yang lebar dan 

jumlah anakan sedikit jarak tanamnya sempit. Kesuburan tanah akan 

menentukan penyediaan unsur hara di dalam tanah yang dibutuhkan oleh 

tanam. Tanaman padi varietas unggul memerlukan jarak tanam 20 x 20 cm 

pada musim kemarau dan 25 x 25 cm pada musim penghujan. Jumlah bibit 

yang ditanam tiap lubang antara 2-3 batang. 



4. Pemeliharaan 

Dalam rangka pemeliharaan tanaman padi, yang perlu diperhatikan adalah: 

a. Penyulaman dan Penyiangan 

Bibit padi yang telah ditanam diusahakan diamati, sebab tidak semua 

tanaman yang ditanam dapat tumbuh, kadang-kadang ada tanaman yang 

mati dan terhambat pertumbuhannya. Penyulaman bertujuan untuk 

mengganti tanaman yang mati dan atau kerdil dengan tanaman sehat dan 

dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ada serta menguntungkan. 

Penyiangan dapat dilakukan dengan mencabut rumput-rumput yang 

tumbuh.  Penyiangan dilakukan dua kali yaitu dilakukan pada saat padi 

telah berumur 3 minggu dan setelah padi berumur 6 minggu. Penyiangan 

tidak dilakukan pada saat pertumbuhan, maka tanaman padi akan 

mendapatkan persaingan dalam memperoleh makanan, sehingga produksi 

gabah merosot. Alat yang digunakan untuk menyiang padi yaitu landak 

dan cangkul kecil. 

b. Pengairan 

Air sangat diperlukan tanaman padi untuk pertumbuhan. Pada mulanya 

dikeringkan selama 2-3 hari agar akar tanaman dapat melekat pada tanah, 

kemudian sedikit demi sedikit sawah dialiri air. Pengairan air pada petak 

sawah tidak selalu sama setiap saat. Semenjak tanaman padi ditanam di 

sawah hingga berumur 8 hari harus diupayakan agar lumpur selalu basah 

dengan genangan air sedalam 5 cm. Saat padi berumur 8-45 hari, 

pengairan diperbesar hingga kedalaman air menjadi 10-20cm. Pada saat 

padi mulai berbulir, pengairan harus diusahakan dapat mencapai 

kedalaman 20-25cm dan apabila malai padi mulai menguning, maka air 

harus mulai dikurangi sedikit mulai sedikit. 

c. Pemupukan 

Tanaman padi memerlukan makanan atau hara untuk pertumbuhan dan 

perkembangannya. Unsur hara yang terkandung pada setiap bahan untuk 

melengkapi unsur hara yang ada pada tanah yang diperlukan tanaman, 

dinamakan pupuk. Tujuan penggunaan pupuk yaitu untuk mencukupi 

kebutuhan makanan atau hara. Pupuk yang biasa digunakan untuk tanaman 



padi berupa pupuk alami (pupuk organic) dan pupuk buatan (pupuk 

anorganik). 

d. Pengendalian hama dan Penyakit 

Pengendalian tanaman yang dianjurkan adalah pengendalian hama dan 

penyakit terpadu, yang meliputi pengendalian secara fisik dan mekanis 

dilakukan dengan mengumpulkan organisme atau penyakit kemudian 

dimusnahkan, mencabut langsung bagian tanaman yang terserang hama 

dan penyakit. Pengendalian secara kultur teknis dilakukan dengan 

mengatur penanaman secara serempak, rotasi, dan pengolahan lahan yang 

sempurna. Pengendalian secara biologis dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan musuh alami dari hama dan penyakit serta pengendalian 

secara kimiawi menggunakan pestisida yang dianjurkan. Menurut 

Purwono dan Heni, et al (2007), hama yang sering menyerang tanaman 

padi adalah: wereng, walang sangit, kepik hijau, penggerek batang padi, 

tikus dan burung. Sedangkan penyakit yang biasa menyerang tanaman 

padi adalah tungro, kerdil, bercak coklat daun, busuk daun, busuk gelang 

buku, busuk leher. 

e. Pemanenan 

Pemanenan padi harus dilakukan pada waktu yang tepat. Sebab ketepatan 

waktu panen berpengaruh terhadap jumlah dan mutu gabah dan berasnya. 

Panen yang terlambat pada varietas padi yang mudah rontok, akan 

menurunkan produksi. Sedangkan panen yang terlalu awal menyebabkan 

mutu padi kurang baik. Pada umumnya penentuan saat panen padi 

konsumsi berbeda dengan panen untuk kebutuhan benih. Hal ini berkaitan 

dengan kondisi embrio yang ada dalam buah padi.  

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penentuan saat panen, antara 

lain varietas padi, keadaan iklim, pemeliharaan tanaman dll. Adapun 

tanda-tanda padi yang siap dipanen, padi yang siap dipanen, padi sudah 

menguning demikian pula daun benderanya, tangkai kelihatan menunduk 

serta gabah sudah berisi dan keras.  (Purwono dan Heni, et al (2007). 

�
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III. KERANGKA KONSEP PENELITIAN 

3.1 Kerangka Pemikiran 

 Pembangunan pertanian mempunyai tujuan yaitu meningkatkan hasil, 

mutu produksi, pendapatan dan taraf hidup petani serta penganekaragaman 

komoditi pertanian untuk perluasan pasar dan meningkatkan partisipasi kelompok. 

Peningkatan produktivitas pangan tetap menjadi prioritas dalam pembangunan 

pertanian, hal ini bertujuan untuk mengimbangi pertambahan penduduk yang terus 

meningkat. Untuk mengimbagi dan mengatasi kebutuhan pangan yang terus 

meningkat ini, kita harus meningkatkan dan melipatgandakan produktivitas bahan 

pangan. Dalam rangka peningkatan produktivitas pangan dan mendukung 

ketahanan pangan nasional maka upaya peningkatan produktivitas bahan pangan 

harus ditempuh. Secara teknis upaya tersebut dapat diwujudkan melalui 

pengembangan teknologi dan inovasi di bidang pertanian seperti menerapkan 

metode SRI dan jajar legowo pada tanaman padi pada program SL-PTT. 

 Program SL-PTT merupakan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman 

Terpadu bagi petani untuk menerapkan berbagai teknologi usahatani melalui 

penggunaan input produksi yang efisien, spesifik lokasi, yang merupakan hasil 

musyawarah petani dengan mempertimbangan kearifan lokal agar mampu 

menghasilkan produktivitas yang tinggi untuk menunjang peningkatan produksi 

secara berkelanjutan. Melalui SL-PTT petani akan mampu mengelola sumberdaya 

yang tersedia (varietas, tanah, air dan saprodi) secara terpadu dalam berbudidaya 

di lahan usahataninya berdasarkan kondisi spesifik lokasi, sehingga petani 

menjadi lebih terampil serta mampu mengembangkan usahataninya dalam rangka 

peningkatan produktivitas padi.  

 Program Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) ini 

sangat sesuai bagi masyarakat desa khususnya petani. Melihat fenomena 

masyarakat desa saat ini, dimana produktivitas padi pada beberapa tahun ini 

mengalami penurunan, sedangkan kebutuhan hidup masyarakat petani terus 

meningkat. Padahal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, para petani didukung 

oleh penghasilan dari produksi usahataninya. Hal ini dihubungkan dengan adanya 

fenomena yang ada di masyarakat pedesaan khususnya petani dimana pendidikan 



bagi petani dirasa kurang, sedangkan teknologi dan persaingan akan terus 

berkembang seiring dengan perkembangan zaman.  

 Dalam kegiatan program SL-PTT Padi ini petani diberikan penyuluhan 

tentang teknologi PTT yang dianjurkan oleh penyuluh, dimana teknologi ini 

bertujuan memperbaiki cara budidaya tanaman padi yang sudah diusahakan oleh 

petani sebelum adanya program SL-PTT Padi ini. Teknologi PTT yang dianjurkan 

meliputi: penggunaan benih varietas unggul, pengaturan jarak tanam, penggunaan 

benih muda dan dangkal, jumlah bibit 1-3 batang perlubang, penggunaan bahan 

organik, pemupukan yang berimbang, pengendalian hama dan penyakit dengan 

menggunakan kaidah Penanganan Hama Terpadu (PHT), pengendalian gulma 

secara terpadu, pengelolaan air sesuai dengan kondisi lapangan, dan penanganan 

pada saat panen sampai pasca panen. 

 Petani padi dalam hal ini sebagai petani peserta program SL-PTT yang 

mempunyai peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan akan padi nasional. 

Oleh karena peranan penting tersebut petani menjadi sasaran pembangunan 

pertanian. Salah satunya pada Program Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman 

Terpadu (SL-PTT) padi yang bertujuan untuk mempercepat alih teknologi, 

mengembangkan pertanian organik dan meningkatkan produktivitas padi secara 

kuantitas maupun kualitasnya. 

Keberhasilan suatu program pembangunan tidak lepas dari peran aktif 

sasaran pembangunan itu sendiri. Karena dengan dukungan sasaran yang ikut 

dalam mengambil bagian atau berpartisipasi dalam menjalankan program 

pembangunan pertanian maka akan terjadi suatu kerjasama antara pemberi 

program dengan sasaran program (petani), sehingga pada akhirnya akan tercapai 

tujuan dari program pembangunan tersebut. Selain itu juga sangat dipengaruhi 

oleh Pemandu Lapangan (PL III) yang berperan sebagai dinamisator, motivator, 

fasilitator dan konsultan bagi petani peserta SL-PTT.  

 Partisipasi dapat diartikan sebagai suatu peran serta atau keikutsertaan 

seseorang atau sekelompok orang untuk mengambil bagian dalam kegiatan 

perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan sebagai upaya mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Dalam partisipasi terdapat beberapa tahapan, yaitu tahap 

perencanaan yang diartikan sebagai tahap dalam proses pembuatan keputusan 



mengenai apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Adapun 

partisipasi pada tahap perencanaan meliputi keikutsertaan anggota dalam 

sosialisasi tentang program SL-PTT Padi, keikutsertaan dalam penentuan waktu 

dan lokasi belajar, keikutsertaan dalam penentuan kelompok tani, keikutsertaan 

dalam penentuan hamparan lahan seluas 15 ha yang digunakan untuk melakukan 

kegiatan, keikutsertaan dalam penentuan petani peserta program, keikutsertaan 

dalam persiapan pada lokasi LL saat mengikuti kegiatan, keikutsertaan dalam 

penentuan materi pelajaran program SL-PTT Padi tahun 2010.  

Kemudian tahap pelaksanaan yang dapat dilakukan melalui keikutsertaan 

petani dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan 

yang berwujud tenaga, uang, barang, material ataupun informasi yang berguna 

bagi pelaksanaan pembangunan. Kegiatan partisipasi pada tahap pelaksanaan ini 

merupakan pelaksanaan dari kegiatan sekolah lapang yang terdapat dalam 

kegiatan program SL-PTT Padi. Kegiatan partisipasi pada tahap evaluasi dilihat 

dari penerapan teknologi PTT yang dianjurkan dalam program SL-PTT untuk 

diterapkan oleh petani peserta maupun petani non peserta dilahannya masing-

masing. Tahap yang terakhir kegiatan partisipasi pada tahap menikmati hasil yaitu 

keikutsertaan dalam mengikuti program SL-PTT padi dengan terjadinya 

peningkatan produktivitas dan pendapatan petani. 

Hal yang dapat menghambat dan memperlancar keberhasilan dari program 

SL-PTT Padi ini adalah partisipasi petani. Tinggi atau rendahnya partisipasi petani 

dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial ekonomi dari petani itu sendiri. Faktor-

faktor tersebut antara lain, tingkat pendidikan, kepemilikan luas lahan sawah, 

persepsi petani, kebiasaan bertani padi petani, kepemilikan hewan ternak, jenis 

pekerjaan petani. Selain itu juga faktor pendukung sosial ekonomi petani seperti 

dukungan kelompok tani, dukungan kios pertanian, dan dukungan petugas 

penyuluh lapang. 

Tingkat pendidikan dalam hal ini adalah pendidikan formal yang 

merupakan sarana belajar dimana selanjutnya diharapkan akan menanamkan rasa 

tanggung jawab yang dapat menimbulkan partisipasi petani dalam suatu program. 

Petani yang berpendidikan tinggi akan relatif lebih dinamis dan responsif terhadap 

suatu inovasi dibandingkan dengan petani yang berpendidikan lebih rendah.  



Kepemilikan luas lahan sawah menentukan bagaimana petani menyikapi 

suatu inovasi, dimana petani dengan lahan garapan yang lebih luas akan lebih 

dimungkinkan mau menerima inovasi. Bagi petani yang mempunyai lahan 

garapan sawah luas biasanya memiliki kondisi sosial ekonomi yang lebih baik 

pula. Oleh sebab itu, petani akan lebih mudah dalam hal penyediaan modal untuk 

menerapkan teknologi baru yang telah diberikan termasuk dalam hal menerima 

suatu inovasi.  

Persepsi petani terhadap program SL-PTT Padi adalah pandangan atau 

harapan yang ada dalam diri seseorang yang menggerakkan atau mengarahkan 

perilakunya untuk mengikuti suatu kegiatan dan untuk memenuhi tujuan tertentu. 

Semakin berpersepsi positif terhadap sesuatu hal, maka akan mendorong atau 

memotivasi petani untuk berperan serta atau berpartisipasi dalam suatu program. 

Begitu pun sebaliknya semakin berpersepsi negatif terhadap suatu program, maka 

petani enggan untuk ikutserta dalam program tersebut. 

Dalam proses pengambilan keputusan untuk mengadopsi suatu ide baru 

dipengaruhi oleh karakteristik sosial ekonomi, variabel individu dan ciri 

komunikasi. Salah satunya yaitu variabel individu yang terdiri dari empati, tingkat 

rasional, keinginan untuk berubah, keberanian mengambil resiko, motif 

berprestasi, wawasan aspirasi pada pendidikan dan pekerjaan. Jadi dari uraian 

diatas maka jenis pekerjaan disini dapat mempengaruhi proses pengambilan 

keputusan seseorang untuk mengadopsi suatu ide baru. 

 Menurut Rogers (1983) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses 

difusi inovasi yaitu kepemilikan hewan ternak yang termasuk dalam indikator 

faktor ekonomi.  Dimana cepat tidaknya proses adopsi inovasi akhirnya juga 

tergantung dari faktor intern maupun ekstern adopter itu sendiri. Latar belakang 

sosial ekonomi yang mempengaruhi cepat atau tidaknya proses adopsi inovasi 

seseorang. 

Menurut Rogers dalam Soekartawi (1988), kebiasaan bertani petani 

termasuk dalam faktor budaya yang dapat mempengaruhi proses difusi inovasi. 

Kebudayaan yang terbuka terhadap pengaruh budaya lain yang dalam hal ini 

adalah masuknya inovasi dapat mempercepat proses difusi inovasi. Sehingga 

dalam berusahatani disini sangat mempengaruhi partisipasi seseorang terhadap 



suatu inovasi baru atau suatu program baru. Sebab suatu kebiasaan seseorang 

tersebut sangatlah sulit untuk dirubah, karena kebiasaan tersebut sudah melekat 

pada diri seseorang. Bisa berubah tetapi sangat membutuhkan waktu yang cukup 

lama. Oleh sebab itu, petani cukup sulit untuk diajak merubah kebiasaanya yang 

masih meyakini kebiasaan masa terdahulu untuk diajak berubah ke teknologi yang 

lebih baru.  

 Dukungan dari kelompok tani disini maksudnya peran dari kelompok tani 

terhadap anggotanya tersebut untuk memberikan dorongan atau motivasi terhadap 

anggotanya untuk menerapkan inovasi baru dalam berusahatani padi dengan 

mengikuti kegiatan program SL-PTT Padi tahun 2010 guna meningkatkan 

produktivitas padi dan kesejahteraan petani. Dari dorongan dari kelompok tani 

terhadap anggotanya dapat menumbuhkan partisipasi atau rasa ingin petani untuk 

mengikuti kegiatan program SL-PTT Padi ini. 

Dukungan kios pertanian yang berada di kelompok tani Ngumpak ini 

berperan dalam hal memberikan kontribusi saprodi, pupuk, dan obat-obatan 

terhadap para anggota kelompok tani selama proses pelaksanaan kegiatan program 

SL-PTT Padi tahun 2010. Sehingga dari adanya kontribusi yang diberikan dari 

kios pertanian ini dapat memperlancar jalannya kegiatan pelaksanaan program 

SL-PTT Padi.  

Dukungan dari penyuluh pertanian (dukungan PPL) dapat ditinjau dari 

segi pembinaan kelompok tani, peran penyuluh pertanian menurut Samsudin 

(1987) antara lain: membantu petani dalam memecahkan masalah, 

menyebarluaskan informasi dan pengetahuan serta mengajarkan ketrampilan 

kepada petani, menanamkan keyakinan pada petani dan keluarganya (melalui 

bukti-bukti nyata), dan menggugah swadaya petani untuk maju. Selain itu juga 

intensitas pertemuan petani dengan penyuluh, sehingga petani mengetahui 

program baru yang diberikan oleh pemerintah. Semakin sering melakukan kontak 

dengan penyuluh maka akan semakin cepat mengadopsi inovasi baru, dengan 

adanya inovasi tersebut dapat menambah pengetahuan petani yang dapat 

berdampak positif bagi petani. 

Partisipasi petani yang tinggi di dalam mengikuti kegiatan program 

tersebut diharapkan dapat merubah sikap dan perilaku petani untuk berusahatani 



padi yang lebih baik sesuai teknologi yang dianjurkan dari petugas penyuluh 

pertanian dalam program SL-PTT, sehingga dari hal itu diharapkan dapat 

meningkatkan produktivitas padi yang dihasilkan oleh para petani.  

 Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa, jika petani 

tersebut mempunyai partisipasi dalam program SL-PTT Padi yang tinggi, maka 

inovasi yang diberikan oleh penyuluh dapat diadopsi oleh petani serta dapat 

mencapai tujuan dari program SL-PTT Padi yaitu petani akan menerapkan 

teknologi yang dianjurkan oleh penyuluh setelah program SL-PTT Padi ini telah 

berakhir. Penerapan teknologi anjuran PTT dalam program SL-PTT akan dapat 

memotivasi petani untuk berpartisipasi aktif dalam program SL-PTT Padi mulai 

dari partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan menikmati hasil, 

sehingga nantinya akan terjadi perubahan perilaku petani untuk menerapkan 

teknologi hasil belajar dalam berusaha tani padi agar diperoleh produktivitas padi 

yang meningkat dan nantinya juga akan meningkatkan pula pendapatan dari 

petani itu sendiri. 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran Hubungan Antara Faktor Sosial Ekonomi Dengan Partisipasi Petani Dalam Program SL-PTT Padi   

Keterangan: 
   : Menunjukkan bagian 

: Menunjukkan proses 
  : Menunjukkan hubungan 

 
 

Program SL-PTT Padi 

Faktor Sosial Ekonomi : 
 

1. Tingkat pendidikan petani 
2. Persepsi Petani 
3. Kepemilikan Luas lahan Sawah 
4. Jenis Pekerjaan Petani 
5. Kepemilikan Hewan ternak 
6. Kebiasaan Bertani Petani 
7. Faktor Pendukung Sosial Ekonomi 

(Kelompok tani,Penyuluh Pertanian 
Lapang (PPL),dan Kios Pertanian) 

 
Partisipasi Petani dalam Program 

Sekolah Lapang Pengelolaan 
Tanaman Terpadu 

Penerapan Teknologi Hasil Belajar 

Teknologi Dalam PTT: 
1. Varietas Unggul Baru (VUB) 5. Sistem Tanam dengan Jajar legowo 9. Pengendalian Hama dan Penyakit scr Terpadu (PHT) 
2. Benih Bermutu   6. Pemupukan Berimbang   10. Pengendalian Gulma scr Terpadu 
3. BIbit Muda < 21 hari  7. Bahan Organik    11. Penanganan Panen dan Pasca Panen 
4. Jumlah Bibit 1 – 3 batang/lubang 8. Pengairan/Pemberian air 
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3.2 Hipotesis 

a. Hipotesis Umum 

Diduga terdapat hubungan antara faktor sosial ekonomi petani dengan 

partisipasi petani dalam program SL-PTT Padi di Kelompok tani Ngumpak Desa 

Ngrandu Lor, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. 

b. Hipotesis Kerja 

1. Diduga terdapat hubungan antara tingkat pendidikan petani dengan 

partisipasi petani dalam program SL-PTT Padi di kelompok tani Ngumpak 

Desa Ngrandu Lor, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. 

2. Diduga terdapat hubungan antara persepsi petani terhadap program SL-

PTT Padi dengan partisipasi petani dalam program SL-PTT Padi di 

kelompok tani Ngumpak Desa Ngrandu Lor, Kecamatan Peterongan, 

Kabupaten Jombang. 

3. Diduga terdapat hubungan antara kepemilikan luas lahan sawah petani 

dengan partisipasi petani dalam program SL-PTT Padi di kelompok tani 

Ngumpak Desa Ngrandu Lor, Kecamatan Peterongan, Kabupaten 

Jombang. 

4. Diduga terdapat hubungan antara jenis pekerjaan petani dengan partisipasi 

petani dalam program SL-PTT Padi di kelompok tani Ngumpak Desa 

Ngrandu Lor, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. 

5. Diduga terdapat hubungan antara kepemilikan hewan ternak dengan 

partisipasi petani dalam program SL-PTT Padi di kelompok tani Ngumpak 

Desa Ngrandu Lor, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. 

6. Diduga terdapat hubungan antara kebiasaan bertani petani dengan 

partisipasi petani dalam program SL-PTT Padi di kelompok tani Ngumpak 

Desa Ngrandu Lor, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. 

7. Diduga terdapat hubungan antara dukungan kelompok tani dengan 

partisipasi petani dalam program SL-PTT Padi di kelompok tani Ngumpak 

Desa Ngrandu Lor, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. 

8. Diduga terdapat hubungan antara dukungan penyuluh pertanian lapang 

dengan partisipasi petani dalam program SL-PTT Padi di kelompok tani 



 

�

Ngumpak Desa Ngrandu Lor, Kecamatan Peterongan, Kabupaten 

Jombang. 

9. Diduga terdapat hubungan antara dukungan kios pertanian dengan 

partisipasi petani dalam program SL-PTT Padi di kelompok tani Ngumpak 

Desa Ngrandu Lor, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. 

3.3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran dalam penelitian ini, 

bahwa penelitian ini dilakukan pada program SL-PTT Padi tahun 2010 pada 

musim tanam padi MK I di kelompok Tani Ngumpak Desa Ngrandu Lor 

Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang, maka akan dibatasi pada hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Petani yang diteliti ini adalah petani peserta Program SL-PTT Padi tahun 

2010 di Kelompok Tani Ngumpak Desa Ngrandu Lor, Kecamatan 

Peterongan, Kabupaten Jombang. 

2. Penelitian ini membahas mengenai partisipasi petani peserta dalam 

program SL-PTT Padi tahun 2010 yang meliputi tahap partisipasi dalam 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan menikmati hasil. 

3. Penelitian ini membahas mengenai kondisi faktor sosial ekonomi petani 

peserta SL-PTT Padi tahun 2010 yang meliputi tingkat pendidikan petani, 

persepsi petani terhadap program SL-PTT Padi, kepemilikan luas lahan 

sawah, jenis pekerjaan petani, kepemilikan hewan ternak, kebiasaan 

bertani petani dan faktor pendukung sosial ekonomi petani (penyuluh 

pertanian lapang (PPL), kelompok tani, kios pertanian). 

4. Penelitian ini untuk menganalisis hubungan antara faktor sosial ekonomi 

petani dengan partisipasi petani dalam Program SL-PTT Padi tahun 2010.  
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3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.4.1 Definisi Operasional 

1. Beberapa komponen teknologi PTT yang dianjurkan dalam Program SL-PTT 

Padi, sebagai berikut: 

a.    Penggunaan benih varietas unggul adalah penggunaan benih yang 

bersertifikat, benih berlabel, dan berkualitas. Dalam penggunaan benih 

yang bersertifikat ini dapat mempengaruhi tingkat produktivitas yang 

akan diperoleh. 

b. Perbaikan teknik budidaya tanaman adalah memperbaiki cara tanam padi 

seperti pemindahan benih dari persemaian ke lahan dan dilakukan pada 

saat bibit berumur < 21 hari setelah semai, dan jumlah yang ditanam 

sebanyak 1-2 bibit perlubang dengan menggunakan pola tanam Jajar 

legowo. Pola tanam jajar legowo adalah penanaman bibit pada lahan 

dengan jarak tanam menggunakan sistem jajar legowo dengan jajar 2 

(40x20x10 cm). 

c.    Penggunaan benih muda dan dangkal adalah Umur bibit dipersemaian 

cukup 10 – 21 hari setelah sebar /hss (sudah mempunyai 4 daun). 

Penaman cukup 1 – 3 bibit perumpun dan ditanam lebih dangkal . Cara 

ini akan memberi pertumbuhan dan perkembangan akar yang lebih baik, 

anakan lebih banyak dan tanaman lebih mampu ber adaptasi 

dibandingkan dengan tanaman yang berasal dari bibit yang lebih tua. 

Cara ini akan menghemat penggunaan benih lebih 50 %. 

d. Penggunaan bahan pupuk organik atau berimbang adalah Penggunaan 

bahan organik bertujuan untuk memperbaiki sifat fisika, kimia dan 

biologi tanah. Gunakan bahan organik atu pupuk kandang sebanyak 2–3 

ton/ha,seperti kompos, jerami, pupuk kandang/kotoran ternak, pupuk 

hijau dan pupuk organik lainnya. Pemberian pupuk secara berimbang 

yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Pupuk yang digunakan 

seperti pupuk organik 1500 kg/ha, pupuk Phonska 300 kg/ha, Urea 150 

kg/ha dan ZA 100 kg/ha. 

e.    Pemupukan sesuai dengan kebutuhan adalah Pupuk dasar N, P, dan K. 

pemupukan pertama dilakukan sebelum tanaman berumur 7-9 hari atau 
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sesuaikan dengan rekomendasi setempat. Kalau tidak ada sesuaikan 

dengan rekomendasi masing-masing produsen atau yang tertera dalam 

kemasan pupuk ybs. Sebenarnya untuk memudahkan petani dan lebih 

praktis telah dikembangkan metode baru untuk mengukur tingkat 

kehijauan daun padi yang dinamakan Bagan Warna Daun (BWD). Petani 

tinggal mencocokan warna daun padi dengan warna pada BWD tersebut. 

Dengan menggunakan teknologi ini, pemberian pupuk N dapat dihemat 

20 % , Tetapi alat ini masih terbatas peredarannya. 

f.    Pengendalian hama dan penyakit adalah pengendalian hama dan 

penyakit dengan menerapkan kaidah Penanganan Hama Terpadu (PHT). 

Yaitu dengan cara melakukan pengamatan terlebih dahulu di lapang, 

baru setelah itu dilakukan tindakan dengan menggunakan musuh alami 

dan pestisida nabati. 

g. Pengolahan tanah sempurna adalah pengolahan tanah yang dilakukan 

sebanyak 2 kali dengan dibajak untuk membalikan tanah dan digaru 

untuk menghancurkan dan menghaluskan tanah. Interval olah I dan II 

berselang ± 20 hari. 

h. Pengairan secara efisien pemberian air pada tanaman padi yang 

dilakukan pada umur sekitar 20 hari setelah tanam. Sekarang ini sedang 

disosialisaikan apa yang dinamakan dengan pengairan berselang 

(intermitten) untuk memberi kesempatan tanah kering beberapa saat. 

Sebab pengairan terus-menerus menyebabkan penumpukan bahan 

beracun di lapisan perakaran. Sampai menjelang pemberian pupuk dasar 

7 -  9 hari HST diairi sedalam 5 cm,kemudian biarkan mengering dengan 

sendirinya (selama 5 – 6 hari, pengairan berselang). Setelah permukaan 

retak langsung sawah diari kembali sedalam 5 cm. Keringkan air sekitar 

2 minggu menjelang panen. Cara ini dapat menghemat penggunaan air 

irgasi 40 % dibanding dengan penggenangan air terus-terusan. 

i.    Panen dan pasca panen adalah panen yang dilakukan apabila butir padi 

sudah menguning 95% dan penanganan panen dengan cara memotong 

padi dengan sabit dan dirontokan dengan alat perontok atau tresher. 
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2. Partisipasi Petani dalam SL-PTT adalah peran serta atau keikutsertaan 

seseorang atau sekelompok orang untuk mengambil bagian dalam kegiatan 

perencanaan, pelaksanaan, dan menikmati hasil sebagai upaya mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Partisipasi petani dalam program SL-PTT Padi 

ini meliputi: 

a.    Partisipasi dalam perencanaan program SL-PTT Padi adalah partisipasi 

atau keikutsertaan anngota kelompok tani pada kegiatan 

persiapan/perencanaan sebelum dilaksanakan program SL-PTT Padi 

tahun 2010 meliputi keikutsertaan anggota dalam sosialisasi tentang 

program SL-PTT Padi, keikutsertaan dalam penentuan waktu dan lokasi 

belajar, keikutsertaan dalam penentuan kelompok tani, keikutsertaan 

dalam penentuan hamparan lahan seluas 15 ha yang digunakan untuk 

melakukan kegiatan, keikutsertaan dalam penentuan petani peserta 

program, keikutsertaan dalam persiapan pada lokasi LL saat mengikuti 

kegiatan, keikutsertaan dalam penentuan materi pelajaran program SL-

PTT Padi tahun 2010. 

b. Partisipasi dalam pelaksanaan program SL-PTT Padi adalah 

keikutsertaan anggota kelompok tani pada kegiatan pelaksanaan program 

SL-PTT Padi tahun 2010 meliputi pertemuan ditingkat kelompok tani, 

pertemuan dalam rangka mengidentifikasi masalah pertanian, mengikuti 

kegiatan pengolahan tanah di lahan sekolah lapang, mengikuti kegiatan 

pembuatan lokasi persemaian dilahan, melakukan perlakuan pada benih 

padi sebelum disemaikan, pertemuan tentang sistem tanam, cara tanam, 

umur bibit pindah tanam, mengikuti pertemuan tentang pemupukan pada 

tanaman padi, mengikuti pertemuan tentang teknik pengairan/pemberian 

air pada tanaman padi, mengikuti pertemuan pada fase anakan, 

primordia, dan bunting pada tanaman padi, mengikuti pertemuan tentang 

cara pengendalian hama dan penyakit pada tanaman padi, pengamatan 

pada kondisi lahan sekolah lapang, pengamatan pada lahan LL, 

menggambarkan keadaan agroekosistem di lahan, kegiatan diskusi 

kelompok, kegiatan temu lapang petani, dan pengamatan jumlah anakan 

dan tinggi tanaman padi dalam program SL-PTT Padi tahun 2010. 
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c.    Partisipasi dalam evaluasi program SL-PTT Padi adalah keikutsertaan 

dan penerapan teknologi PTT yang diajarkan ke petani peserta agar 

dapat diterapkan pada lahannya, hal ini meliputi keikutsertaan atau 

menerapkan teknologi PTT seperti penggunaan varietas unggul baru, 

benih bermutu, jumlah bibit 1-3 batang/lubang, bibit muda < 21 hari, 

penggunaan sistem jarak tanam jajar legowo, pemupukan berimbang, 

penggunaan bahan organik, pengairan, pengendalian hama dan penyakit 

secara terpadu (PHT), pengendalian gulma secara terpadu, dan 

penanganan panen dan pasca panen. 

d. Partisipasi dalam menikmati hasil program SL-PTT Padi adalah 

keikutsertaan anggota kelompok tani untuk mendapatkan peningkatan 

produktivitas padi dari kegiatan program SL-PTT Padi tahun 2010. Dan 

pada tahap menikmati hasil dilihat dari peningkatan produktivitas padi 

dan pendapatan petani. 

3. Faktor sosial ekonomi petani merupakan faktor yang mempengaruhi petani 

dalam menerima program SL-PTT Padi dan berpartisipasi terhadap suatu 

program yang berasal dari dalam diri petani maupun berasal dari luar diri 

petani, yang meliputi: 

a. Tingkat pendidikan petani yaitu tingkat pendidikan dari petani yang 

dijadikan responden yang dihitung berdasarkan pendidikan formal 

terakhir yang pernah diikuti. 

b. Persepsi petani adalah pandangan petani terhadap suatu program yang 

nantinya akan memunculkan rasa keinginan untuk mengikuti kegiatan 

dalam program tersebut dengan harapan yang ingin dicapai oleh petani 

dalam mengikuti program SL-PTT Padi tahun 2010. 

c. Kepemilikan luas lahan sawah adalah lahan sawah yang digarap atau 

diusahakan secara efektif oleh petani dalam program SL-PTT Padi 

dalam satuan hektar. 

d. Jenis pekerjaan petani adalah pekerjaan yang dimiliki oleh petani baik 

pekerjaan utama yang ditekuni dan pekerjaan sampingan yang dimiliki 

petani untuk menambah penghasilan keluarga. Dan dalam hal ini jenis 
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pekerjaan petani dilihat dari waktu yang diluangkan oleh petani dalam 

mengikuti kegiatan program SL-PTT Padi tahun 2010. 

e. Kepemilikan hewan ternak adalah hewan ternak yang dimiliki oleh 

petani yang dihitung berdasarkan jumlah hewan yang dipelihara selama 

petani tersebut mengikuti program SL-PTT Padi tahun 2010. Yang 

maksud dari kepemilikan hewan ternak ini akan membantu petani dalam 

hal pembuatan pupuk organik seperti pupuk bokashi dan kandang yang 

nantinya dapat digunakan dilahan sawahnya. 

f. Kebiasaan bertani petani adalah kebiasaan bertani padi yang sering 

dilakukan oleh petani (mulai dari pengolahan tanah, persemaian, cara 

tanam, pemupukan, pengairan, pengendalian hama dan penyakit sampai 

panen) sebelum petani tersebut mengikuti kegiatan program SL-PTT 

Padi tahun 2010. 

g. Dukungan Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) adalah peran penyuluh 

hanya dibatasi pada kewajibannya untuk mendampingi dan 

menyampaikan inovasi dan mempengaruhi penerima manfaat atau petani 

melalui metoda dan teknik-teknik tertentu sampai mereka dengan 

kesadaran dan kemampuannya sendiri mengadopsi inovasi yang 

disampaikan. Pihak yang dipercaya untuk mengajar baik dari Dinas 

Pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan dari petugas penyuluh 

setempat. 

h. Dukungan kelompok tani disini maksudnya peran dari kelompok tani 

terhadap anggotanya tersebut untuk memberikan dorongan atau motivasi 

terhadap anggotanya untuk menerapkan inovasi baru dalam berusahatani 

padi dengan mengikuti kegitan program SL-PTT Padi tahun 2010 guna 

meningkatkan produktivitas padi dan kesejahteraan petani. 

i. Dukungan Kios Pertanian disini maksudnya peran dari kios pertanian 

yang terdapat di dusun Ngumpak, dalam hal memberikan kontribusi 

saprodi, pupuk, dan obat-obatan terhadap para anggota kelompok tani 

selama proses pelaksanaan kegiatan program SL-PTT Padi tahun 2010. 
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4. Penerapan teknologi anjuran adalah penerapan teknologi PTT yang sudah 

dianjurkan oleh petugas penyuluh lapang setelah program SL-PTT Padi sudah 

berakhir. 

5. Peningkatan Produktivitas adalah terjadinya perubahan peningkatan produksi 

padi dari mengikuti program SL-PTT Padi tahun 2009 dan pada saat 

mengikuti program SL-PTT Padi tahun 2010. 

6. Peningkatan Pendapatan adalah terjadinya perubahan peningkatan pendapatan 

yang diperoleh petani dari mengikuti program SL-PTT Padi tahun 2009 dan 

pada saat mengikuti program SL-PTT Padi tahun 2010. 

3.4.2 Pengukuran Variabel 

Dalam menganalisa suatu data, maka variabel yang dianalisis harus dapat 

diukur (terukur). Variabel adalah sesuatu yang mempunyai variasi nilai 

(Singarimbun dan Effendi, 1982). Pengukuran variabel digunakan untuk 

menentukan penilaian terhadap masalah yang akan diteliti. Variabel yang akan 

diukur adalah variabel bebas (independent) berupa faktor sosial ekonomi petani 

(X) dan variabel terikat (dependent) berupa partisipasi petani dalam program SL-

PTT padi (Y).  pengukuran variabel terikat berupa pengukuran partisipasi petani 

dalam program SL-PTT Padi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan 

pemanfaatan hasil.  

Dalam penelitian ini, cara yang dipakai dalam menentukan skor adalah 

dengan menggunakan penguraian variabel yang dilakukan dengan menghadapkan 

seorang responden pada sebuah pernyataan kemudian responden diminta 

memberikan jawaban atas tanggapan (Singarimbun, 1995), yang terdiri dari 3 

tingkatan atau kategori. Sistem skor tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Apabila jawaban responden (a) diberi skor 3 

b. Apabila jawaban responden (b) diberi skor 2 

c. Apabila jawaban responden (c) diberi skor 1 
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Tabel 1. Variabel Faktor Sosial Ekonomi Petani (X) 

No. Indikator  Skor 
1. Kondisi Faktor Sosial Ekonomi Petani 

A. Tingkat Pendidikan Petani 
1) Tingkat Pendidikan formal yang ditempuh terakhir petani peserta 

SL-PTT Padi tahun 2010: 
a. Tamat SMU       
b. Tamat SMP       
c. Tamat SD       

B. Persepsi Petani terhadap Program SL-PTT 
1) Persepsi petani dalam mengikuti program SL-PTT Padi tahun 

2010: 
a. Meningkatkan produksi padi dan pendapatan   
b. Menambah Pengalaman berusahatani padi     
c. Mendapatkan benih dan pupuk gratis    

C. Kepemilikan Luas Lahan Sawah 
1) Kepemilikan luas lahan sawah petani yang digunakan dalam 

kegiatan usahatani padi: 
a. Luas (> 1 ha)       
b. Sedang (0,5 – 1 ha)       
c. Sempit (< 0,5 ha)      

D. Jenis Pekerjaan Petani 
1) Jenis pekerjaan utama petani yang ditekuni responden (berkaitan 

dengan banyak waktu yang dimiliki untuk berpartisipasi dalam 
program SL-PTT Padi tahun 2010): 
a. Petani (cukup banyak waktu diluangkan pada usahatani)  
b. Wiraswasta (waktu tidak hanya dicurahkan pada usahatani) 
c. Pegawai (waktu dicurahkan pada tugas kantor)   

E. Kepemilikan Hewan Ternak 
1) Kepemilikan hewan ternak yang dipelihara oleh petani peserta 

program SL-PTT Padi tahun 2010: 
a. Memiliki hewan ternak dan dimanfaatkan kotorannya  
b. Memiliki hewan ternak tetapi tidak dimanfaatkan kotorannya 
c. Tidak memiliki hewan ternak    

F. Kebiasaan Bertani Petani 
1) Petani dalam melakukan pengolahan tanah di lahan sawah 

sebelum melakukan penanaman padi: 
a. Lahan diolah 2 minggu sebelum penanaman   
b. Lahan diolah 1 minggu sebelum penanaman   
c. Lahan langsung diolah sebelum penanaman   

2) Petani dalam melakukan pemilihan benih padi sebelum 
disemaikan di lahan sawah: 
a. Benih padi direndam terlebih dahulu di air garam  
b. Benih padi direndam dengan air biasa    
c. Benih langsung disemaikan di lahan sawah   

3) Petani dalam melakukan penyemaian benih padi di lahan sawah: 
a. Penyemaian benih padi menjadi satu dengan lahan penanaman 
b. Penyemaian benih padi kadang-kadang menjadi satu lahan 
c. Penyemaian benih padi tidak menjadi satu lahan   

4) Petani dalam melakukan pemindahan bibit padi untuk ditanam di 
lahan sawah pada saat umur bibit padi: 
a. Bibit umur < 21 hari setelah sebar    

 
 
 

3 
2 
1 

 
 

 
 

3 
2 
1 

 
 

3 
2 
1 
 

 
 
 

3 
2 
1 

 
 

3 
2 
1 

 
 
 
 

3 
2 
1 
 
 

3 
2 
1 
 

3 
2 
1 

 
 

3 



 

�

b. Bibit umur 21 – 30 hari setelah sebar    
c. Bibit umur > 30 hari setelah sebar    

5) Petani dalam melakukan penanaman padi dengan menggunakan 
jarak tanam: 
a. Jajar Legowo (40 cm x 20 cm x 10 cm)    
b. Jarak tanam 25 cm x 25 cm     
c. Jarak tanam 20 cm x 20 cm     

6) Petani dalam melakukan penanaman bibit padi setiap lubang diisi 
berapa batang: 
a. Bibit 1 – 3 batang/lubang     
b. Bibit 4 – 6 batang/lubang     
c. Bibit > 6 batang/lubang      

7) Petani dalam melakukan pemupukan pada tanaman padi di lahan 
sawahnya: 
a. Pupuk yang berimbang (pupuk organik dan anorganik)  
b. Menggunakan pupuk organik atau anorganik saja  
c.  Tidak menggunakan pupuk keduanya    

8) Petani dalam melakukan pengairan di lahan sawahnya: 
a. Pemberian air dilakukan secara berjenjang   
b. Kadang Pemberian air dilakukan secara berjenjang  
c. Pemberian air dilakukan secara terus menerus   

9) Petani dalam melakukan penyiangan pada tanaman padi di lahan 
sawahnya: 
a. Dengan menggunakan gasrok atau landak    
b. Kadang menggunakan gasrok atau landak    
c. Tidak menggunakan gasrok atau landak    

10) Petani dalam melakukan pengendalian terhadap hama dan 
penyakit pada padi di lahan sawahnya: 
a. Dengan menggunakan pestisida nabati    
b. Kadang menggunakan pestisida nabati    
c. Dengan menggunakan pestisida kimia    

11) Petani dalam melakukan panen padi pada saat umur tanaman padi: 
a. Pada umur < 105 hari dan bulir sudah menguning   
b. Pada umur ± 105 hari dan bulir sudah menguning  
c. Pada umur > 105 hari     

12) Petani dalam melakukan panen di lahan dengan menggunakan alat 
panen: 
a. Menggunakan sabit dan tresher     
b. Menggunakan sabit saja dan dirontok secara manual  
c. Lain-lain        

G. Dukungan Kelompok Tani 
1) Kelompok tani Ngumpak memberikan dorongan atau motivasi 

kepada anggota kelompok tani untuk mengikuti program SL-PTT 
Padi tahun 2010: 
a. Ya, memberikan dorongan/motivasi     
b. Jarang memberikan dorongan/motivasi    
c. Tidak memberikan dorongan/motivasi    

H. Dukungan Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) 
1) Petugas penyuluh lapang (PPL) dapat membantu petani dalam hal 

menerima informasi tentang teknologi PTT dalam kegiatan SL-
PTT Padi tahun 2010: 

a. Iya membantu petani      
b. Kadang membantu petani     
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c. Tidak membantu petani      
2) Petugas penyuluh lapang (PPL) setempat memberikan 

dorongan/motivasi kepada anggota kelompok tani untuk 
memperbaiki produktivitas padi dalam program SL-PTT Padi 
tahun 2010: 

a. Iya memberikan dorongan/motivasi    
b. Kadang memberikan dorongan/motivasi    
c. Tidak memberikan dorongan/motivasi    

3) Dalam proses pelaksanaan program SL-PTT Padi petugas 
penyuluh lapang menyampaikan materi/praktek dengan jelas dan 
mudah dipahami: 
a. Jelas dan mudah dipahami     
b. Jelas tetapi sulit dipahami     
c. Tidak jelas dan sulit dipahami     

I. Dukungan Kios Pertanian 
1) Kontribusi yang diberikan oleh kios pertanian pada anggota petani 

dalam proses pelaksanaan program SL-PTT Padi tahun 2010: 
a. Memberikan kontribusi (saprodi, pupuk, dan obat-obatan) 
b. Memberikan kontribusi tetapi hanya sebagian saja  
c. Tidak memberikan kontribusi    

2) Dengan adanya kios pertanian ini dapat memperlancar proses 
pelaksanaan program SL-PTT Padi tahun 2010: 
a. Ya dapat memperlancar      
b. Kadang dapat memperlancar 
c. Tidak dapat memperlancar     
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 Total Skor Maksimal:  
Total Skor Minimal : 

72 
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Tabel 2 Variabel Partisipasi Petani Dalam Program SL-PTT Padi (Y) 

No. Indikator  Skor 

1. Partisipasi Petani Dalam Program SL-PTT Padi 

A. Tahap Perencanaan Program SL-PTT (Y1) 
1) Keikutsertaan petani dalam sosialisasi program SL-PTT Padi 

tahun 2010 di tingkat Kelompok tani: 
a. Ikutserta dalam sosialisasi dan memahami program  
b. Ikutserta dalam sosialisasi tapi tidak memahami program 
c. Tidak ikutserta 

2) Keikutsertaan petani dalam pemilihan kelompok tani untuk 
mendapatkan program SL-PTT Padi tahun 2010: 
a. Ikutserta dalam pemilihan dan memberikan saran  
b. Ikutserta dalam pemilihan tetapi tidak memberikan saran 
c. Tidak ikutserta dalam pemilihan kelompok tani  

3) Keikutsertaan petani dalam penentuan hamparan lahan seluas 15 
ha yang digunakan sebagai sekolah lapang dalam kegiatan 
program SL-PTT Padi tahun 2010: 
a. Ikutserta dan memberikan saran    
b. Ikutserta tetapi hanya diam saja    
c. Tidak ikutserta      

4) Keikutsertaan petani dalam pemilihan petani peserta program SL-
PTT Padi tahun 2010: (nama dan luas garapan) 
a. Ikutserta dan aktif memberikan saran    
b. Ikutserta tetapi pasif      
c. Tidak ikutserta      

5) Keikutsertan petani dalam penentuan tempat dan areal 
Laboratorium Lapang (LL) yang seluas 1 ha dalam program SL-
PTT Padi tahun 2010: 
a. Ikutserta dan aktif memberikan saran    
b. Ikutserta tetapi tidak memberikan kontribusi   
c. Tidak ikutserta      

6) Keikutsertaan petani dalam penetapan waktu pelaksanaan sekolah 
lapang dalam kegiatan program SL-PTT Padi tahun 2010: 
a. Ikutserta dan memberikan saran    
b. Ikutserta tetapi tidak memberikan saran   
c. Tidak ikutserta      

7) Keikutsertaan petani dalam penentuan lokasi belajar dalam 
kegiatan program SL-PTT Padi tahun 2010: 
a. Ikutserta dan memberikan saran    
b. Ikutserta tetapi tidak memberikan saran   
c. Tidak ikutserta      

8) Keikutsertaan petani dalam melakukan persiapan pada lokasi LL 
saat kegiatan program SL-PTT Padi tahun 2010: 
a. Ikutserta dan memberikan kontribusi     
b. Ikutserta tetapi tidak memberikan kontribusi   
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c. Tidak ikutserta      
9) Keikutsertaan petani dalam menentukan materi pelajaran yang 

akan diajarkan ke petani peserta pada kegiatan SL-PTT Padi tahun 
2010: 
a. Ikutserta dan memberikan saran    
b. Ikutserta tetapi tidak memberikan saran   
c. Tidak ikutserta 
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 Total Skor Maksimal: 
Total Skor Minimal : 

27 
9 

 B. Tahap Pelaksanaan Program SL-PTT (Y2) 
1) Kehadiran anggota dalam setiap pertemuan kelompok tani selama 

satu musim tanam dalam program SL-PTT Padi tahun 2010: 
a. Sering (> 8 kali/musim)      
b. Jarang (1-8 kali/musim)      
c. Tidak pernah mengikuti pertemuan kelompok   

2) Keikutsertaan petani dalam pertemuan dalam rangka 
mengindentifikasi masalah pertanian, potensi, dan solusi yang 
dapat dihasilkan pada kegiatan SL-PTT Padi tahun 2010: 
a. Ikutserta dan memberikan saran     
b. Ikutserta tetapi tidak memberikan saran    
c. Tidak ikutserta       

3) Keikutsertaan petani dalam kegiatan pengolahan tanah dilahan 
sekolah lapang sebelum melakukan penanaman padi pada program 
SL-PTT Padi tahun 2010: 
a. Ikutserta dan memberikan kontribusi    
b. Ikutserta tetapi tidak memberikan kontribusi   
c. Tidak ikutserta       

4) Keikutsertaan petani dalam kegiatan pembuatan persemaian di 
lahan sekolah lapang /di lahan LL pada program SL-PTT Padi 
tahun 2010:  
a. Mengikuti dan terlibat didalam kegiatan    
b. Mengikuti tetapi tidak terlibat didalamnya   
c. Tidak mengikuti      

5) Keikutsertaan petani dalam melakukan perlakuan pada benih padi 
sebelum disemaikan dilahan sekolah lapang pada program SL-
PTT Padi tahun 2010: 
a. Mengikuti dan terlibat didalam kegiatan    
b. Mengikuti tetapi tidak terlibat dalam kegiatan    
c. Tidak mengikuti      

6) Keikutsertaan petani dalam pertemuan tentang sistem tanam, cara 
tanam, umur bibit dipindah ke lahan sekolah lapang pada tanaman 
padi dalam program SL-PTT Padi tahun 2010: 
a. Mengikuti kegiatan dan terlibat di dalamnya   
b. Mengikuti kegiatan tetapi tidak terlibat didalamnya  
c. Tidak mengikuti kegiatan     
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7) Keikutsertaan petani dalam pertemuan tentang pemupukan 
tanaman padi di lahan sekolah lapang/ di lahan LL pada kegiatan 
sekolah lapang program SL-PTT Padi tahun 2010: 
a. Ikutserta dan aktif bertanya     
b. Ikutserta tetapi tidak aktif     
c. Tidak ikutserta       

8) Keikutsertaan petani dalam pertemuan tentang cara pengairan 
pada tanaman padi yang dilakukan di lahan sekolah lapang/dilahan 
LL pada kegiatan sekolah lapang program SL-PTT Padi tahun 
2010: 
a. Ikutserta dan aktif bertannya     
b. Ikutserta tetapi tidak aktif bertannya    
c. Tidak ikutserta       

9) Keikutsertaan petani dalam pertemuan saat tanaman padi pada fase 
anakan maksimum, primordia dan bunting pada kegiatan sekolah 
lapang program SL-PTT Padi tahun 2010: 
a. Ikutserta dan aktif bertannya     
b. Ikutserta tetapi tidak aktif bertannya    
c. Tidak ikutserta       

10) Keikutsertaan petani dalam pertemuan tentang pengendalian 
gulma terpadu pada tanaman padi dilahan sekolah lapang dalam 
program SL-PTT Padi tahun 2010: 
a. Ikutserta dan aktif bertanya     
b. Ikutserta tetapi tidak aktif bertanya    
c. Tidak ikutserta       

11) Keikutsertaan petani dalam pertemuan tentang pengendalian OPT 
yang menyerang tanaman padi pada kegiatan sekolah lapang 
program SL-PTT Padi tahun 2010: 
a. Ikutserta dan aktif bertanya     
b. Ikutserta tetapi tidak aktif bertannya    
c. Tidak ikutserta       

12) Keikutsertaan petani peserta dalam melakukan pengamatan 
kondisi lahan sawah sekolah lapang pada kegiatan program SL-
PTT Padi tahun 2010 : 
a. Selalu melakukan pengamatan kondisi lahan sekolah lapang 
b. Jarang melakukan pengamatan kondisi lahan sekolah lapang 
c. Tidak pernah melakukan pengamatan    

13) Keikutsertaan petani peserta dalam melakukan pengamatan pada 
petak LL pada kegiatan program SL-PTT Padi tahun 2010 : 
a. Ikutserta dan aktif bertanya     
b. Ikutserta tetapi pasif/diam saja     
c. Tidak ikutserta       

14) Keikutsertaan petani dalam mengamati keadaan agroekosistem di 
lahan sekolah lapang pada program SL-PTT Padi tahun 2010: 
a. Ikutserta dan terlibat dalam kegiatannya    
b. Ikutserta tetapi tidak terlibat didalamnya    
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c. Tidak ikutserta      
15) Keikutsertaan petani peserta dalam menggambarkan keadaan  

agroekosistem yang berada pada lokasi LL pada program SL-PTT 
Padi tahun 2010 : 
a. Ikutserta dan menggambarkan keadaan agroekosistem di LL 
b. Ikutserta tetapi tidak menggambarkan keadaan agroekosistem 
c. Tidak ikutserta       

16) Keikutsertaan petani dalam mengamati jumlah anakan dan tinggi 
tanaman padi di lahan sekolah lapang/dilahan LL dalam program 
SL-PTT Padi tahun 2010: 
a. Ikutserta dan terlibat didalam kegiatannya   
b. Ikutserta tetapi tidak terlibat didalamnya    
c. Tidak ikutserta       

17) Keikutsertaan petani peserta dalam kegiatan diskusi kelompok 
dalam program SL-PTT Padi tahun 2010: 
a. Ikutserta dan aktif memberikan saran    
b. Ikutserta tetapi tidak memberikan saran    
c. Tidak ikutserta       

18) Keikutsertaan petani peserta dalam kegiatan temu lapang petani 
pada program SL-PTT Padi tahun 2010: 
a. Ikutserta dalam kegiatan temu lapang petani dan aktif  
b. Ikutserta dalam kegiatan temu lapang petani tetapi tidak aktif 
c. Tidak ikutserta       
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 Total Skor Maksimal: 
Total Skor Minimal : 

54 
18 

 C. Tahap Evaluasi Program SL-PTT (Y3) 
1) Jenis varietas yang digunakan berusahatani dalam kegiatan 

Program SL-PTT Padi tahun 2010: 
a. Sesuai anjuran (varietas unggul baru (VUB))   
b. Sebagian dari anjuran (varietas unggul saja)   
c. Tidak sesuai anjuran      

2) Benih yang digunakan petani dalam kegiatan berusahatani pada 
program SL-PTT Padi tahun 2010: 
a. Sesuai anjuran (menggunakan benih bermutu dan berlabel) 
b. Sebagian dari anjuran (menggunakan benih campuran)  
c. Tidak sesuai anjuran      

3) Umur bibit padi yang di tanam pada lahan sawah sekolah lapang 
pada program SL-PTT Padi tahun 2010: 
a. Sesuai anjuran (bibit umur muda < 21 hari setelah sebar)  
b. Sebagian dari anjuran ( bibit umur 25-30 hari setelah sebar) 
c. Tidak sesuai anjuran      

4) Jumlah bibit yang ditanam di lahan sawah sekolah lapang dalam 
program SL-PTT Padi tahun 2010: 
a. Sesuai anjuran ( jumlah bibit 1-3 batang perlubang)  
b. Sebagian dari anjuran ( jumlah bibit 3-5 batang perlubang) 
c. Tidak sesuai anjuran ( jumlah bibit > 5 batang perlubang)  
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5) Pengaturan sistem tanam yang digunakan dalam berusahatani padi 
pada program SL-PTT Padi tahun 2010: 
a. Sesuai anjuran (sistem tanam jajar legowo 40cmx20cmx10cm) 
b. Sebagian dari anjuran ( sitem tanam 25cmx25cm)  
c. Tidak sesuai anjuran      

6) Pemupukan yang dilakukan di lahan sekolah lapang dalam 
kegiatan program SL-PTT Padi tahun 2010: 
a. Sesuai anjuran pemupukan berimbang ( pemupukan tepat 

jumlah, macam, dosis, waktu dan cara) 
b.  Sebagian dari anjuran ( hanya menggunakan salah satu dari 

jenis pupuk yang dianjurkan)     
c. Tidak sesuai anjuran      

7) Penggunaan bahan organik/pupuk organik  sebagai pupuk dasar 
dilahan sawahnya pada program SL-PTT Padi tahun 2010: 
a. Sesuai anjuran (penggunaan bokashi, petroorganik, MOL) 
b. Sebagian dari anjuran (hanya menggunakan salah satu pupuk) 
c. Tidak sesuai anjuran      

8) Pengairan atau pemberian air yang dilakukan dilahan sekolah 
lapang padi dalam kegiatan program SL-PTT Padi tahun 2010: 
a. Sesuai anjuran (pemberian air pada tanaman secara afektif dan 

efisien sesuai dengan kebutuhan tanaman dan kondisi tanah) 
b. Sebagian dari anjuran ( hanya memperhatikan salah satu saja) 
c. Tidak sesuai anjuran       

9) Pengendalian hama dan penyakit tanaman padi yang dilakukan di 
lahan sekolah lapang dalam kegiatan program SL-PTT Padi tahun 
2010: 
a. Sesuai anjuran (Pengendalian dilakukan berdasarkan  prinsip 

dan strategi Pengendalian Hama Terpadu (PHT))  
b. Sebagian dari anjuran ( melakukan pengendalian tetapi hanya 

menggunakan salah satu prinsipnya saja)   
c. Tidak sesuai anjuran      

10) Pengendalian gulma yang dilakukan di lahan sekolah lapang 
dalam kegiatan program SL-PTT Padi tahun 2010: 
a. Sesuai anjuran (Pengendalian Gulma secara terpadu dengan 

menggunakan Gasrok atau Landak)  
b. Sebagian dari anjuran ( hanya sebagian alat yang digunakan) 
c. Tidak sesuai dengan anjuran     

11) Penanganan panen dan pasca panen yang dilakukan dilahan 
sekolah lapang dalam kegiatan program SL-PTT Padi tahun 2010: 
a. Sesuai anjuran (panen tepat waktu, dilakukan dengan sistem 

kelompok, dipotong tengah/bawah, pakai alas baik menumbuk 
& merontok, dirontok dengan tresher, diangkut dengan 
glangsing)   

b. Belum sesuai dengan anjuran      
c. Tidak sesuai anjuran    
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12) Manfaat yang diperoleh bapak/ibu mengikuti kegiatan program 
SL-PTT Padi tahun 2010: 
a. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan perubahan sikap 
b. Meningkatkan pengetahuan atau ketrampilan saja   
c. Tidak bermanfaat    

 
 

3 
2 
1 

 Total Skor Maksimal: 
Total Skor Minimal : 

36 
12 

 D. Tahap Menikmati Hasil Program SL-PTT (Y4) 
1. Tingkat produktivitas yang dihasilkan setelah mengikuti program 

SL-PTT: 
a. Produktivitas meningkat       
b. Produktivitas tetap      
c. Produktivitas menurun      

2. Tingkat pendapatan petani yang diperoleh setelah mengikuti 
program SL-PTT: 
a. Pendapatan meningkat      
b. Pendapatan tetap       
c. Pendapatan Menurun      

3 
2 
1 
 

3 
2 
1 

 Total Skor Maksimal: 
Total Skor Minimal : 

6 
2 

 Total Skor Maksimal: 
Total Skor Minimal : 

123 
41 

 

 Tabel skoring diatas dilakukan untuk mengukur kondisi faktor sosial 

ekonomi dan tingkat partisipasi petani dalam program SL-PTT Padi di kelompok 

tani Ngumpak. Adapun tahap-tahapnya sebagai berikut: 

1. Menentukan kelas 

Selang kelas yang ditetapkan dalam penelitian ini ada 3 (k=3) yaitu tinggi, 

sedang, rendah. 

2. Menentukan Kisaran 

Kisaran adalah selisih nilai pengamatan tertinggi dengan nilai pengamatan 

terendah. 

Dengan R merupakan kisaran yang diperoleh dengan rumus: 

 R = Xt – Xr       ……………………………  (1) 
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Keterangan: 

R  = Kisaran 

Xt = Nilai Pengamatan tertinggi 

Xr = Nilai Pengamatan Terendah 

Kisaran untuk variabel faktor sosial ekonomi petani: 

R  = 72 - 24 

 = 48 

Kisaran untuk variabel partisipasi petani: 

R  = 123 – 41 

 = 82 

3. Menentukan selang kelas 

Selang kelas adalah jarak atau besarnya nilai antar kelas yang telah 

ditentukan. Besarnya selang kelas diperoleh berdasarkan rumus berikut: 

  I = R/k  ………………………………….. (2) 

 Keterangan: 

 I  = Selang kelas 

 R = Kisaran 

 k  = banyaknya kelas 

 Selang kelas untuk variabel faktor-faktor sosial ekonomi petani: 

 I  = 48/3 

  = 16 

 Sehingga dapat diketahui kisaran dari masing-masing kategori variabel 

faktor-faktor sosial ekonomi petani: 
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Tabel 3. Kategori Faktor Sosial Ekonomi Petani 

No. Kategori Skor Persentase (%) 
1. Tinggi 58 – 74 78,38 - 100,00 
2. Sedang 41 – 57 55.40 - 77,02 
3. Rendah 24 – 40 32,43 - 54,05 

  

 Selang kelas untuk variabel partisipasi petani: 

 I = 82/3 

  = 27 

 Sehingga dapat diketahui kisaran dari masing-masing kategori variabel 

partisipasi petani: 

Tabel 4. Kategori Tingkat partisipasi petani 

No. Kategori Skor Persentase (%) 
1. Tinggi 96 – 123 78,05 - 100,00 
2. Sedang 68 – 95 55,28 - 77,23 
3. Rendah 40 – 67 32,52 - 54,47 
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IV. METODE PENELITIAN 

4.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian penjelasan (Explanatory 

Research), yaitu jenis penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara 

variabel melalui pengujian hipotesis (Singarimbun dan Effendi 1982). Penelitian 

menjelaskan hubungan antara variabel-variabel, dengan demikian fokus penelitian 

penjelasan terletak pada penjelasan hubungan antar variabel. Dalam hal ini 

peneliti menjelaskan hubungan antara variabel terikat yaitu partisipasi petani 

dalam program SL-PTT dengan variabel bebas yaitu faktor sosial ekonomi petani. 

4.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian survei. Penelitian 

survei yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar 

maupun kecil, dengan mengambil sampel yang representatif dari satu populasi dan 

menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok (Singarimbun 

dan Effendi, 1982). Sebelumnya peneliti sudah melakukan penelitian pendahuluan 

diantaranya mengenai kondisi di lapang tentang kondisi masyarakatnya, lahan 

sawah padi, dan hubungan petani peserta dengan petugas penyuluh lapang. 

4.3 Teknik Penentuan Daerah Penelitian 

Penentuan daerah penelitian dilaksanakan dengan sengaja (purposive) di 

Dusun Ngumpak, Desa Ngrandu Lor, Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang 

Jawa Timur. Dasar pertimbangan pemilihan lokasi penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Daerah tersebut merupakan sentra penghasil padi. 

2. Daerah tersebut merupakan kelompok tani peserta program Sekolah Lapang 

Pengelolaan Tanaman Terpadu Padi tahun 2009 dan 2010. 

3. Lokasi mudah dijangkau dan melancarkan jalannya penelitian. 

4.4 Teknik Penentuan Sampel 

Metode penentuan sample dilakukan secara Simple Random Sampling 

(acak sederhana) yaitu sampel diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit 

penelitian dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai 

sampel (Singarimbun dan Effendi, 1982). Dimana populasinya adalah petani 

peserta yang mengikuti program Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu 
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Padi di kelompok tani Ngumpak Desa Ngrandu Lor Kecamatan Peterongan, 

Kabupaten Jombang yang berjumlah 25 petani peserta dari total anggota 

kelompok tani 67 petani.  

Menurut Singarimbun dan Effendi (1982: 106), dalam penentuan besarnya 

sampel dalam suatu penelitian terdapat empat faktor yang harus dipertimbangkan: 

1. Derajat keseragaman (degree of homogeenity) dari populasi. Makin seragam 

populasi itu, makin kecil sampel yang dapat diambil. Apabila populasi itu 

seragam sempurna maka satu satuan elementer saja dari seluruh populasi itu 

sudah cukup representatif untuk diteliti. Dalam penelitian ini petani sampel 

yang akan diteliti yaitu kesemuanya sebagai petani padi. 

2. Presisi yang dikehendaki dari penelitian. Makin tinggi presisi yang 

dikehendaki, makin besar sampel yang harus diambil. Dalam penelitian ini 

dikehendaki banyaknya sampel yang akan diambil sebanyak 15 petani sampel 

dari 25 petani. 

3. Rencana analisa. Adakalanya besarnya sampel sudah mencukupi sesuai 

dengan presisi yang dikehendaki, maka sampel itu sudah cukup untuk diteliti. 

4. Tenaga, biaya, dan waktu. 

Dari mengacu pertimbangan penentuan besarnya sampel di atas, maka 

menggunakan teknik Simple Random Sampling (acak sederhana) dengan cara 

mengundi unsur-unsur penelitian atau satuan-satuan elementer dalam populasi. 

Jelasnya bahwa sampel acak sederhana ini merupakan sampel kesempatan 

sehingga hasilnya dapat dievaluasi secara obyektif. Terpilihnya tiap satuan 

elementer ke dalam sampel itu harus benar-benar berdasarkan faktor kebetulan 

(chance), bebas dari subyektivitas si peneliti atau subyektivitas orang lain. 

Adapun tahapan yang dilakukan dalam pemilihan petani sampel dalam 

program SL-PTT Padi tahun 2010 di kelompok tani Ngumpak sebagai berikut: 

1. Terlebih dahulu semua unit penelitian (unit elementer) disusun dalam daftar 

kerangka sampling (sampling frame) yaitu sebanyak 25 unit. 

2. Dari kerangka sampling ditarik sebagai sampel beberapa unsur atau satuan 

yang akan diteliti. 
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3. Setiap nomor unit penelitian dalam daftar kerangka sampling ditulis dalam 

secarik kertas. Kertas tersebut kemudian digulung dan dimasukkan dalam 

sebuah kotak. 

4. Selanjutnya gulungan kertas dalam kotak tersebut dikocok dan sejumlah 

gulungan kertas diambil sesuai dengan jumlah sampel yang direncanakan 

yaitu 15 sampel. 

5. Nomor-nomor yang terambil menjadi unit elementer yang terpilih sebagai 

sampel. 

Sesuai dengan ketentuan, bahwa banyaknya sampel yang dipilih sebagai 

petani sampel adalah 15 petani. Dengan ketentuan tersebut maka ditetapkan 

bahwa jumlah petani sampel pada program SL-PTT Padi di Kelompok tani 

Ngumpak sebanyak 15 petani. 15 petani inilah yang kemudian dijadikan sebagai 

petani sampel dalam penelitian ini. 

4.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Pada penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden 

yaitu berupa hasil wawancara langsung dengan responden dengan bantuan alat 

kuisioner, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang 

sudah ada sebelumnya, seperti dengan mengambil dokumen yang dianggap 

essential dan relevan sebagai data pelengkap. Data sekunder yaitu bisa berupa 

hasil laporan program SL-PTT pada tahun yang lalu, data tingkat pendidikan 

penduduk yang didapat dari kecamatan serta materi dan informasi lain yang 

relevan. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Wawancara 

 Menurut Singarimbun dan Effendi (1982), dalam wawancara pertanyaan 

kepada responden dilakukan secara lisan dengan menggunakan kuesioner. 

Adapun teknik wawancara yang dilakukan dengan 2 cara yaitu: 

a. Wawancara Terstruktur 

Panduan wawancara yang digunakan oleh peneliti berisi daftar pertanyaan 

dengan alternatif jawaban. Wawancara dilakukan dengan alat bantu berupa 

lembar kuesioner sebagai alat pengumpul data yang menjadi pedoman 
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wawancara. Adapun wawancara terstruktur yang dilakukan adalah untuk 

mengetahui kondisi faktor sosial ekonomi petani peserta program SL-PTT 

Padi dan partisipasi petani dalam program SL-PTT yang dilihat dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan menikmati hasil. 

b. Wawancara Semi terstruktur 

Wawancara semi terstruktur dilakukan dengan cara wawancara mendalam 

(indepth interview), yaitu dengan melakukan wawancara terhadap sumber-

sumber yang berkompeten (key informan). Diantaranya dari pihak 

penyuluh pertanian dan ketua kelompok tani yang ada di desa Ngrandu Lor. 

Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui partisipasi petani terhadap 

program SL-PTT Padi dan proses pelaksanaan program SL-PTT Padi di 

Desa Ngrandu Lor khususnya Kelompok tani Ngumpak. 

2. Observasi 

 Menurut Singarimbun dan Effendi (1982), teknik observasi menggunakan 

pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, 

proses, atau perilaku dimana peneliti mengadakan pengamatan langsung 

sehingga dapat menangkap fakta dan memahami data yang ada pada obyek 

penelitian. Pada penelitian ini observasi dilakukan dengan mengamati secara 

langsung data dokumentasi dari petugas penyuluh lapang tentang keadaan yang 

ada di lapang dan jalanya pelaksanaan program SL-PTT Padi dan mencatat 

informasi yang diperoleh langsung dari petani peserta SL-PTT mengenai 

kondisi lahan di sekolah lapang (SL) dan Laboratorium Lapang (LL) petani 

masing-masing. Hal ini terkait dengan partisipasi dan faktor-faktor sosial 

ekonomi petani dalam program SL-PTT Padi untuk mendukung data primer 

yang ada. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu dengan cara mencatat atau meminta dokumen-

dokumen data sekunder yang diperoleh dari kantor desa, instansi terkait, yang 

berhubungan dengan masalah penelitian juga pada metode ini akan diambil 

beberapa gambar terkait tempat penelitian. Metode dokumentasi digunakan 

untuk memperoleh data sekunder dengan cara mencatat dokumen-dokumen 
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yang berhubungan dengan kegiatan penelitian yang berasal dari dinas, badan 

atau pihak yang terkait. Data tidak tertulis diperoleh dari foto-foto atau 

dokumentasi dalam bentuk gambar yang berhubungan dengan penelitian. 

4.6 Teknik Analisis Data 

1. Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk mendeskripsikan kondisi faktor 

sosial ekonomi petani dan partisipasi petani dalam program SL-PTT Padi. 

Menurut Singarimbun dan Effendi (1982) bahwa analisis deskriptif adalah 

analisis yang menjelaskan suatu fenomena atau kenyataan yang ada dengan 

cara mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan 

unit yang sedang diteliti. 

2. Analisis Korelasi Rank Spearman (rs) digunakan untuk menganalisis hubungan 

antara faktor-faktor sosial ekonomi petani dengan partisipasi petani dalam 

program SL-PTT Padi. Menurut Siegel (1992), untuk mengetahui hubungan 

kedua himpunan skor, yang diukur sekurang-kurangnya dalam skala ordinal, 

dapat dilakukan dengan koefisien Rank-Spearman. Koefisien korelasi Rank-

Spearman didasarkan atas ranking atau jenjang yang diukur dengan rs atau rho. 

Untuk menghitung rs dimulai dengan membuat daftar N subjek, kemudian 

membuat ranking untuk variabel X dan ranking untuk variabel Y, selanjutnya 

menentukan berbagai harga di = perbedaan antara kedua ranking itu dengan 

mengkuadratkan dan menjumlahkan semua harga di² untuk mendapatkan 

jumlah di² lalu dimaksukkan harga ini serta harga N dimasukkan dalam rumus 

sebagai berikut: 

 

Adapun rumusnya sebagai berikut: 

 rs = 1 –   ……………………. (3) 

dimana: 

rs = nilai hitung rank spearman 

di
2 = (X – Y)2 

�di
2 = penjumlahan (X – Y)2 

i = 1 



 

�

N = banyak observasi 

1 = harga konstan 

6 = harga konstan 

Kadang-kadang terjadi dua subjek atau lebih yang mendapatkan skor 

sama pada variabel sama. Jika terjadi angka sama, masing-masing mendapatkan 

rata-rata ranking yang sedianya akan diberikan andaikata angka sama tidak 

terjadi. Apabila proporsi angka sama tidak benar, akibatnya terhadap rs masih 

tetap dapat digunakan untuk perhitungannya. Tetapi jika proporsi angka sama itu 

besar, maka harus digunakan suatu faktor koreksi dalam perhitungan rs. rumus 

faktor koreksi menurut Siegel (1992), sebagai berikut:  

 T =   …………………………. (4) 

Dimana: 

T = faktor koreksi 

t = banyak observasi yang berangka sama 

12 = angka konstan 

Apabila proporsi angka sama besar maka harus dipergunakan faktor koreksi 

dalam perhitungan rs. 

 

 rs=  ………………………. (5) 

dimana : 

�X2 =                        

�Y2 =  …………………………. (6) 

Dengan �T menunjukkan jumlah berbagai harga T untuk semua kelompok yang 

berlainan yang memiliki observasi berangka sama. Jika harga N>10 maka uji 
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signifikansi terhadap nilai rs yang diperoleh dapat diujikan dengan menghitung 

besarnya nilai t terlebih dahulu dengan rumus: 

 t = rs   ……………………………. (7) 

dimana : 

t = tingkat signifikansi 

rs = koefisiensi korelasi Rank Spearman 

N = jumlah sampel 

Uji thit dilakukan dengan menggunakan db = n-2 pada selang kepercayaan 95% 

dengan tingkat signifikansi (�) sebesar 0,05. 

a. Hipotesis: 

1. Ho : �s = 0 berarti tidak terdapat hubungan antara faktor sosial 

ekonomi petani dengan partisipasi petani dalam program SL-PTT Padi. 

2. H1 : �s � 0 berarti terdapat hubungan antara faktor sosial ekonomi 

petani dengan partisipasi petani dalam program SL-PTT Padi. 

b. Kaidah Pengujian: 

1. Jika thit � ttab maka terima Ho, artinya tidak terdapat korelasi antara 

variabel X dan variabel Y. 

2. Jika thit > ttab maka tolak Ho, artinya terdapat korelasi antara variabel X 

dan variabel Y. 

Keterangan : 

Variabel X = variabel faktor sosial ekonomi peserta SL-PTT Padi. 

Variabel Y = variabel partisipasi petani dalam program SL-PTT  Padi. 

             (Siegel, 1992) 
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V. KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN 

5.1 Keadaan Wilayah 

5.1.1 Letak Geografis dan Administrasi 

 Desa Ngrandu Lor merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan 

Peterongan Kabupaten Jombang. Luas wilayah Desa Ngrandu Lor adalah 

308,847 ha. 

 Batas-batas wilayah desa Ngrandu Lor adalah sebagai berikut : 

1. Sebelah Utara   : Desa Kedung Melati, Kecamatan Kesamben 

2. Sebelah Selatan   : Desa Senden, Kecamatan Peterongan 

3. Sebelah Barat   : Desa Tengaran, Kecamatan Peterongan 

4. Sebelah Timur  : Desa Gedangan, Kecamatan Sumobito  

 Secara administrasi, Desa Ngrandu Lor terletak pada jarak : 

1. 7 km dari Ibu Kota Kecamatan 

2. 13 km dari Ibu Kota Kabupaten 

5.1.2 Keadaan Iklim dan Topografi Desa Ngrandu Lor 

 Ditinjau dari topografinya, keadaan wilayah Desa Ngrandu Lor dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 5. Topografi Desa Ngrandu Lor, Kecamatan Peterongan, Kabupaten 
Jombang 

No. Topografi Keterangan 
1. Ketinggian tempat (m dpl) ± 33  
2. Curah Hujan (mm/th) 1000 – 2000  
3. Tipe Topografi (º)  0 - 5 
Sumber : Kantor Desa Ngrandu Lor, 2010 

 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Desa Ngrandu Lor terletak pada 

ketinggian ± 33 mdpl. Dengan curah hujan 1.000 – 2.000 mm/th, dan termasuk 

daerah dataran rendah (0-5º) menurut tipe topografinya. Dengan keadaan 

topografi ini memungkinkan petani hanya mampu melakukan usahatani beberapa 

komoditi saja terutama padi, jagung, kedelai dan tebu. 
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5.2 Keadaan Penduduk 

 Penduduk Desa Ngrandu Lor sampai pada tahun 2010 sebanyak 3.910 

jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki 1.976 jiwa dan penduduk perempuan 

1.934 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 1.298 jiwa.  

5.2.1 Keadaan Penduduk Desa Ngrandu Lor Berdasarkan Jenis Kelamin 

 Keadaan penduduk Desa Ngrandu Lor berdasarkan jenis kelaminnya 

disajikan pada tabel dibawah ini : 

Tabel 6. Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Ngrandu Lor 

No. Jenis Kelamin Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 
1. Laki-laki 1.976      50,54 
2. Perempuan 1.934      49,46 

 Total                3.910 100,00 

Sumber : Profil Desa Ngrandu Lor, 2010 

 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki 1.976 

jiwa atau 50,54 % dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.934 jiwa atau 

49,46 % dari total keseluruhan penduduk. Hal ini berarti bahwa angka kelahiran 

penduduk dengan jenis kelamin laki-laki lebih besar dibandingkan dengan angka 

kelahiran penduduk dengan jenis kelamin perempuan. 

5.2.2 Keadaan Penduduk Desa Ngrandu Lor berdasarkan Umur 

 Berdasarkan umur, keadaan penduduk Desa Ngrandu Lor dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 7. Keadaan Penduduk Berdasarkan Umur di Desa Ngrandu Lor 

No. Umur (th) Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 
1. 0 - 9     330      8,44 
2. 10 - 19     692    17,70 
3. 20 - 29     753    19,26 
4. 30 - 39     495    12,66 
5. 40 - 49     432    11,05 
6. 50 - 59     420    10,74 
7. 60 - 69     375      9,59 
8. > 70     413   10,56 

Total 3.910 100,00 

Sumber : Profil Desa Ngrandu Lor, 2010 

 Dari tabel diatas, terlihat bahwa kebanyakan penduduk Desa Ngrandu 

Lor Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang didominasi oleh penduduk yang 

berumur 20 – 29 tahun yaitu sebanyak 753 jiwa atau 19,26 %, pada umur ini 
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penduduk termasuk dalam golongan muda yang produktif. Hal ini menunjukkan 

bahwa penduduk di Desa Ngrandu Lor mempunyai kualitas yang baik sehingga 

lebih mudah dalam menerima teknologi baru. 

 Kemudian pada urutan kedua diduduki oleh penduduk yang berumur 10 – 

19 tahun sebanyak 692 jiwa atau 17,70 %. Pada umur ini penduduk termasuk 

dalam golongan muda yang tidak produktif, dan penghidupan mereka masih 

tergantung pada penduduk yang produktif. 

5.2.3 Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 Pendidikan merupakan salah satu faktor yang memperlancar dan 

mempercepat pembangunan. Penduduk Desa Ngrandu Lor, Kecamatan 

Peterongan, Kabupaten Jombang tingkat pendidikan yang telah dicapai rata-rata 

mencapai tahap Sekolah Dasar (SD). Sedangkan yang telah mencapai jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi masih sedikit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel 8 dibawah ini : 

Tabel 8. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Ngrandu 
Lor 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 
1. TK    108       6,89 
2. SD    711     45,34 
3. SMP    449     28,63 
4. SMA    235    14,99 
5. Sarjana/S1      65      4,14 

 Total  1.568  100,00 
Sumber : Profil Desa Ngrandu Lor, 2010 

 Berdasarkan tabel 8 diatas, maka dapat diketahui bahwa tingkat  

pendidikan penduduk Desa Ngrandu Lor yang terbanyak adalah tamatan 

SD/sederajat yaitu 711 jiwa atau 45,34 % dari jumlah keseluruhan penduduk 

desa. Setelah itu penduduk dengan tingkat pendidikan SMP/sederajat sebesar 449 

jiwa atau 28,63 % dari jumlah keseluruhan penduduk desa, dan diikuti oleh 

penduduk dengan tingkat pendidikan SMA/sederajat sebesar 235 jiwa atau 14,99 

% dari jumlah keseluruhan penduduk desa. Dan yang terakhir adalah penduduk 

yang tingkat pendidikanya Sarjana sebesar 65 jiwa atau 4,14 % dari jumlah 

keseluruhan penduduk desa. 

 Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar tingkat 

pendidikan penduduk Desa Ngrandu Lor adalah lulusan SD/Sederajat. Hal ini 
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menunjukkan bahwa penduduk Desa Ngrandu Lor memiliki tingkat pendidikan 

yang masih rendah, sebab belum memenuhi wajib belajar 9 tahun  sesuai dengan 

yang telah dianjurkan oleh pemerintah. 

5.2.4 Keadaan Penduduk Desa Ngrandu Lor Berdasarkan Mata 

Pencaharian 

 Keadaan penduduk di Desa Ngrandu Lor berdasarkan 

matapencahariannya dapat dilihat pada tabel dibawah berikut:  

Tabel 9. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Desa Ngrandu    
Lor 

No. Mata Pencaharian Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 
1. Petani    902    40,52 
2. Wiraswasta    365    16,40 
3. Swasta    899    40,39 
4. PNS      30      1,35 
5. TNI/POLRI      16      0,72 
6. Pensiunan      14      0,63 
 Total 2.226  100,00 

Sumber : Profil Desa Ngrandu Lor, 2010 

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa keadaan penduduk menurut mata 

pencaharian di Desa Ngrandu Lor yang paling tinggi ada pada sektor pertanian 

yaitu sebagai petani sebanyak 902 jiwa atau 40,52 %, urutan kedua adalah pada 

mata pencaharian sebagai pekerja swasta yaitu sebesar 899 jiwa atau 40,39 %, 

urutan ketiga adalah penduduk yang mata pencahariannya sebagai wiraswasta 

yaitu sebanyak 365 jiwa atau 16,40 % dan yang terakhir ada pada penduduk yang 

mata pencahariannya sebagai pensiunan yaitu sebesar 14 jiwa atau 0,63 % dari 

penduduk usia kerja. 

 Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Desa Ngrandu Lor sebagian besar 

adalah petani, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa penduduk di Desa 

Ngrandu Lor mayoritas berpenghasilan dari usahatani yang mereka kelola dan 

kembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga mereka 

sehari-hari. 
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5.3 Keadaan Pertanian 

5.3.1 Luas Tanah dan Penggunaanya 

 Penggunaan tanah di Desa Ngrandu Lor sebagian besar digunakan untuk 

kepentingan di bidang pertanian, adapun penggunaan lahan berdasarkan jenisnya 

dapat dilihat di tabel 10 sebagai berikut : 

Tabel 10. Penggunaan Tanah Berdasarkan Jenisnya di Desa Ngrandu Lor 

No. Jenis Penggunaan Tanah Luas (ha) Persentase (%) 
1. Sawah Irigasi  222  86,72 
2. Bangunan   24    9,37 
3. Lain-lain   10    3,91 
 Total 256 100,00 

Sumber : Profil Desa Ngrandu Lor, 2010 

 Berdasarkan tabel 10 diatas, dapat diketahui bahwa tanah di Desa 

Ngrandu Lor menurut penggunaanya yang terluas adalah sawah irigasi dengan 

luas 222 ha atau 86,72 %, yang kedua untuk bangunan dengan luas 24 ha atau 

9,37 % dan untuk lain-lain dengan luas 10 ha atau 3,91%. Luas lahan yang 

dipergunakan untuk sawah irigasi cukup luas memungkinkan sebagian besar 

penduduknya melakukan usahatani terutama pada jenis tanaman pangan dan 

palawija, seperti padi, jagung dan kedelai. 

5.3.2 Luas Tanam dan Produktivitasnya 

 Tanah pertanian di Desa Ngrandu Lor telah banyak dimanfaatkan untuk 

menghasilkan berbagai macam komoditas pertanian guna mencukupi kebutuhan 

masyarakat setempat. Adapun rincian luas tanam dan komoditas pertanian serta 

produksinya dapat dilihat pada tabel 11 dibawah ini 

Tabel 11. Luas Tanam dan Produktivitasnya di Desa Ngrandu Lor 

No. Jenis Komoditi Luas Tanam 
(ha) 

Produktivitas 
(ton/ha) 

Bentuk 
produksi 

1. Palawija    
 a. Kedelai   16,00   0,80 Polong 
 b. Jagung 105,00 12,00 Pipilan 
2. Padi 135,00   7,00 Gabah 

Sumber : Profil Desa Ngrandu Lor, 2010 

 Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa luas tanam tertinggi pada komoditi 

padi seluas 135 ha dengan tingkat produktivitas 7 ton/ha dengan bentuk produksi 

berupa gabah. Pada tanaman palawija yang paling tinggi adalah komoditi jagung 
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dengan luas 105 ha dengan tingkat produktivitas 12 ton/ha dengan bentuk 

produksi berupa pipilan. 

5.3.3 Pergiliran Pola Tanam 

 Pola tanam yang diterapkan di Desa Ngrandu Lor adalah pola tanam di 

sawah. Dengan adanya pola tanam ini dapat diketahui kapan waktu tanam yang 

bisanya diterapkan oleh petani untuk lahan usahataninya. 

 Pada pola tanam di sawah yang paling dominan ditanam adalah tanaman 

padi, namun adakalanya petani juga menanam jagung atau kedelai. Pada 

umumnya jagung atau kedelai di tanam pada musim MK II ( pada bulan Juli 

sampai Oktober) karena ketersediaan air yang terbatas jika sawah ditanami 

tanaman padi. Pada bulan lainnya selalu ditanami padi, karena ketersediaan air 

yang cukup. Untuk pola tanam dalam satu tahun dapat dilihat sebagai berikut: 

Sumber: Profil Desa Ngrandu Lor, 2010 

Gambar 2. Pergiliran Pola Tanaman di lahan sawah Desa Ngrandu Lor 

 Pola tanam di atas diterapkan petani sesuai dengan keadaan yang terjadi 

pada saat itu. Jika ketersediaan air mencukupi petani lebih baik mengusahakan 

tanaman padi pada bulan Maret sampai bulan Juni. Pada bulan November sampai 

Februari terjadi musim penghujan sehingga ditanami padi. 
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5.4 Kelembagaan Penunjang Pertanian 

 Kelembagaan penunjang pertanian merupakan kelembagaan yang mampu 

memberikan manfaat positif di bidang pertanian pada khususnya sehingga 

keberadaanya mampu menunjang segala kegiatan pertanian. Kelembagaan ini 

meliputi kelembagaan ekonomi dan kelembagaan sosial. 

5.4.1 Kelembagaan Ekonomi 

 Kelembagaan ekonomi disini merupakan suatu lembaga yang bergerak di 

bidang ekonomi, seperti koperasi maupun lembaga perkreditan lainnya. 

Keberadaan lembaga ini dapat memberikan bantuan berupa modal bagi petani 

untuk mendukung kelancaran usahataninya secara keseluruhan. 

 Kelembagaan ekonomi pendukung pertanian yang ada di Desa Ngrandu 

Lor yaitu Koperasi dan BKD (Badan Kredit Desa). Selain berfungsi sebagai 

tempat untuk menabung, BKD ini juga bertugas untuk melayani kebutuhan 

kredit para petani. 

5.4.2 Kelembagaan Sosial 

 Kelompok sosial disini adalah kelompok tani yang merupakan 

kelembagaan non formal yang dibentuk atas dasar kesepakatan oleh petani yang 

tergabung dalam kelompok. Dimana kelompok tersebut atas dasar kebersamaan 

usaha agar mampu menunjang keberadaan pertanian secara menyeluruh. 

Kelembagaan sosial tersebut dinamakan dengan kelompok tani. 

 Kelompok tani adalah kumpulan orang-orang tani (dewasa, wanita, 

pemuda) yang terikat secara informal dalam suatu wilayah kelompok atas dasar 

keserasian dan kebutuhan bersama serta berada di lingkungan pengaruh dan 

pimpinan seorang kontak tani (Soedarmanto, 2003). 

 Kelompok tani adalah wadah bagi masyarakat petani untuk memecahkan 

masalah yang berkaitan dengan usahatani. Di Desa Ngrandu Lor terdapat tujuh 

kelompok tani yaitu kelompok tani Gempol Dampet, Sucen, Kepuh Sari, 

Macekan, Ngrandon, Ngumpak, dan Balong Ganggang. Dari setiap kelompok 

tani ini rata-rata beranggotakan 50 – 80 orang petani. Kegiatan kelompok tani 

yang rutin dilakukan adalah penyusunan pola tanam, pertemuan rutin, pengadaan 

semprotan bebas hama, pengaturan air irigasi, simpan pinjam, arisan dan 

gropyokan tikus. 
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5.5 Sarana dan Prasarana 

 Di desa Ngrandu Lor terdapat beberapa sarana dan prasarana yang 

dimiliki masyarakat setempat baik milik bersama maupun milik pribadi. Sarana 

dan prasarana yang terdapat di Desa Ngrandu Lor dapat disajikan ke dalam tabel 

berikut ini: 

Tabel 12. Potensi Sarana dan Prasarana di Desa Ngrandu Lor 

No. Jenis Sarana dan Prasarana Keterangan 
1. Prasarana Irigasi DAM, Saluran Primer, 

saluran Sekunder, Saluran 
Tersier dan sumur ladang 

2. Prasarana Pendidikan Formal TK, SD dan SLTP 
3. Prasarana Pemerintah Desa Balai Desa dan 

Perlengkapannya 
4. Prasarana Perhubungan Darat Jalan Kabupaten, jalan 

desa dan jembatan 
5. Sarana Transportasi Kendaraan umum roda 

empat 
6. Sarana Komunikasi Telepon Pribadi dan 

Wartel 
7. Prasarana Listrik PLN 
8. Sarana Pasar Pasar Desa 
9. Prasarana Ibadah Masjid dan Mushola 

(langgar) 
10. Prasarana Olahraga Lapangan Sepak bola 
Sumber : Profil Desa Ngrandu Lor, 2010 

 Dari tabel 12 tersebut dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang 

dimiliki oleh masyarakat di Desa Ngrandu Lor cukup banyak. Prasarana irigasi 

sudah baik karena irigasi dapat terpenuhi dari saluran yag ada di desa tersebut. 

Sehingga dalam penerapan teknologi yang diberikan oleh penyuluh akan mudah 

untuk diterima oleh petani. Secara keseluruhan sarana dan prasarana yang ada di 

Desa Ngrandu Lor yang menunjang kelancaran penyampaian pesan atau inovasi 

baru sudah sangat baik. Dengan demikian, usahatani di Desa Ngrandu Lor 

memiliki peluang yang relatif besar untuk dikembangkan. 
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VI. HASIL DAN PEMBAHASAN 

6.1 Deskripsi Faktor Sosial Ekonomi Petani 

 Faktor sosial ekonomi merupakan keadaan yang mempengaruhi petani 

sampel dalam melakukan usahatani yang meliputi faktor sosial dan faktor 

ekonomi. Faktor sosial ekonomi petani dalam penelitian ini berasal dari 

karakteristik sosial ekonomi petani itu sendiri baik dari dalam diri maupun dari 

luar diri petani. Faktor sosial ekonomi petani yang diamati di daerah penelitian 

ini, meliputi tingkat pendidikan petani, persepsi petani, kepemilikan luas lahan 

sawah, jenis pekerjaan petani, kepemilikan hewan ternak, dan kebiasaan bertani 

padi yang dilakukan oleh petani. Serta faktor pendukung sosial ekonomi petani 

meliputi dukungan kelompok tani, dukungan petugas penyuluh lapang (PPL), dan 

dukungan kios pertanian. Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan beberapa 

faktor sosial ekonomi dari petani responden di desa Ngrandu Lor, yang akan 

dijelaskan secara terperinci sebagai berikut: 

6.1.1 Tingkat Pendidikan Petani 

 Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi daya pikir 

masyarakat atau petani, sehingga petani yang berpendidikan tinggi akan cepat 

menerima dan menyerap inovasi maupun informasi-informasi baru yang datang 

atau diterimanya baik dari penyuluh maupun dari sumber lain. Selain itu, 

pendidikan juga pada umumnya dapat mempengaruhi cara berpikir dari seorang 

petani. Petani yang berpendidikan tinggi akan relatif lebih dinamis dan responsif 

terhadap suatu inovasi baru dibandingkan dengan petani yang berpendidikan lebih 

rendah, yang biasanya petani yang seperti itu lebih sulit dan lama untuk menerima 

inovasi-inovasi baru yang ada. Tingkat pendidikan terakhir dari petani responden 

sebagai petani peserta program SL-PTT Padi yang berada di Kelompok Tani 

Ngumpak dapat dilihat pada tabel 13 berikut: 
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Tabel 13. Persentase Tingkat Pendidikan Petani Peserta SL-PTT di Desa Ngrandu 
Lor, 2010 

No Tingkat Pendidikan Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 

1. SD 10 66,67 

2. SLTP   1    6,67 

3. SLTA   4 26,67 

Total 15          100,00 

Sumber: Analisis Data Primer, 2011 

 Berdasarkan tabel 13 diatas dapat diketahui bahwa, petani di kelompok 

tani Ngumpak yang menjadi peserta  program SL-PTT Padi yang telah menempuh 

pendidikan Sekolah Dasar (SD) sejumlah 10 jiwa atau 66,67%, Sekolah Lanjutan 

Tingkat Pertama (SLTP) sejumlah 1 jiwa atau 6,67%, Sekolah Lanjutan Tingkat 

Atas (SLTA) sejumlah 4 jiwa atau 26,67%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 

pendidikan petani responden di kelompok tani Ngumpak tergolong tingkat 

pendidikan rendah. Dimana hal ini ditunjukkan bahwa sebanyak 66,67% petani 

responden hanya menempuh pendidikan sampai tingkat SD saja, meskipun 

terdapat petani yang menempuh pendidikan sekolah lanjutan hingga SLTP 

ataupun SLTA. Karena petani masih kurang mengerti pentingnya pendidikan, hal 

ini bisa disebabkan karena faktor budaya yang menganggap bahwa bekerja untuk 

mencari nafkah lebih penting dari pada bersekolah hingga jenjang yang lebih 

tinggi. 

6.1.2 Persepsi Petani Terhadap Program SL-PTT 

 Persepsi petani adalah pandangan seseorang terhadap suatu hal yang baru 

dalam hal ini persepsi petani terhadap Program SL-PTT Padi yang nantinya 

melatarbelakangi petani dalam berusahatani padi. Persepsi yang dimiliki oleh 

petani dalam mengikuti program SL-PTT Padi ini dibedakan menjadi tiga 

indikator yaitu meningkatkan produksi dan pendapatan petani, menambah 

pengalaman berusahatani padi, dan untuk mendapatkan benih dan pupuk gratis. 

Untuk lebih jelasnya akan ditampilkan pada persentase persepsi petani terhadap 

program SL-PTT Padi dalam tabel 14 berikut ini: 
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Tabel 14. Persentase Persepsi Petani Peserta SL-PTT terhadap Program SL-PTT 
di Desa Ngrandu Lor, 2010 

No Persepsi Petani Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 

1. Meningkatkan Produksi & Pendapatan 10 66,67 

2. Menambah Pengalaman berusahatani padi   3         20,00 

3. Mendapatkan benih dan pupuk gratis   2 13,33 

Total 15        100,00 

Sumber: Analisis Data Primer, 2011 

 Berdasarkan tabel 14 dapat diketahui bahwa, persepsi petani dalam 

mengikuti program SL-PTT Padi sebagian besar adalah bahwa program itu bagus 

dan dapat meningkatkan produksi dan pendapatan petani dengan jumlah 10 jiwa 

yang mendapatkan persentase 66,67 % dari total petani responden. Sedangkan 

untuk petani yang memiliki persepsi terhadap program SL-PTT Padi untuk 

menambah pengalaman berusahatani padi sebesar 3 jiwa atau 20%, dan persepsi 

petani untuk mengikuti program SL-PTT agar mendapatkan benih dan pupuk 

gratis sebanyak 2 jiwa atau 13,33%. Hal ini berarti bahwa dengan ikut 

berpartisipasi dalam Program SL-PTT Padi tersebut akan dapat meningkatkan 

produksi dan pendapatan tanaman padi yang mereka tanam, sehingga nantinya 

dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari petani dan keluarganya. Selain itu petani 

juga akan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang didapatnya selama 

mengikuti kegiatan sekolah lapang dalam program SL-PTT Padi ini. Dari hal 

tersebut maka petani mengetahui budidaya tanaman padi dengan benar dan 

diharapkan setelah program ini selesai petani akan tetap menerapkan teknologi 

yang dianjurkan oleh petugas penyuluh lapang. 

6.1.3 Kepemilikan Luas Lahan Sawah 

 Kepemilikan luas lahan sawah yang diusahakan petani merupakan luas 

lahan yang diusahakan oleh petani baik itu lahan milik sendiri, sewa, maupun bagi 

hasil. Luas lahan sawah garapan petani akan menentukan bagaimana petani 

menyikapi suatu inovasi baru, dimana petani dengan lahan garapan yang lebih 

luas akan lebih memungkinkan untuk menerima dan menerapkan inovasi yang 

diberikan. Karena dengan memiliki luas lahan yang besar otomatis mempunyai 

biaya pendapatan yang besar juga, sehingga apabila petani akan menerapkan 
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inovasi baru dilahan garapannya tidak bingung lagi untuk memikirkan biaya 

modal usahataninya.  

 Besarnya luas lahan sawah petani berhubungan dengan partisipasi petani 

dalam menerima ataupun menolak inovasi baru. Bagi petani yang mempunyai 

lahan luas, biasanya memiliki kondisi sosial ekonomi yang lebih baik, oleh sebab 

itu petani akan lebih mudah dalam penyediaan modal untuk pengembangan 

usahataninya termasuk dalam hal menerima suatu inovasi. Sebaliknya bila 

seseorang memiliki lahan sempit maka petani akan lebih berfikir panjang untuk 

menerima suatu inovasi. Besarnya luas lahan petani responden dapat dilihat pada 

tabel 15 berikut: 

Tabel 15. Persentase Petani Berdasarkan Kepemilikan Luas Lahan Sawah Petani 
Peserta SL-PTT di Desa Ngrandu Lor, 2010 

No Luas Lahan Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 

1. Sempit (<0,5 ha)   0   0,00 

2. Sedang (0,5 – 1 ha) 10 66,67 

3. Luas (> 1 ha)   5 33,33 

Total 15          100,00 

Sumber: Analisis Data Primer, 2011 

 Berdasarkan tabel 15 diatas dapat diketahui bahwa petani responden yang 

memiliki luas lahan tergolong sedang atau antara 0,5 sampai 1 ha sejumlah 10 

jiwa atau 66,67%. Sedangkan petani responden yang memiliki luas lahan 

tergolong luas atau lebih 1 ha sejumlah 5 jiwa atau 33,33%. Hal ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar petani responden memiliki luas lahan yang sedang atau 0,5 

– 1 ha. Walaupun luas lahan petani tergolong sedang namun motivasi petani untuk 

mengikuti program SL-PTT padi sangatlah tinggi. Hal ini dibuktikan pada saat 

proses pelaksanaan program tersebut, para petani sangat antusias untuk mengikuti 

kegiatan tersebut. Kebanyakan luas lahan yang besar ( > 1 ha) ini milik para 

pejabat kelurahan setempat dan para pengurus kelompok tani. Karena mereka 

mendapatkan ganjaran sebidang tanah dari pemerintah. Kemudian status 

kepemilikan lahan sawah para petani ini sebagian besar milik sendiri dan bagi 

hasil dengan petani yang lain. Ada juga petani yang menyewa lahan untuk 

berusahatani padi namun itu hanya sedikit. 
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6.1.4  Jenis Pekerjaan Petani 

Jenis pekerjaan petani disini adalah pekerjaan yang dimiliki oleh petani 

responden baik pekerjaan utama yang ditekuni dan pekerjaan sampingan yang 

dimiliki petani untuk menambah penghasilan keluarga diantaranya sebagai petani, 

wiraswasta, pedagang dan pegawai. Dalam hal ini jenis pekerjaan dilihat dari 

waktu yang diluangkan oleh petani responden dalam mengikuti kegiatan program 

SL-PTT Padi tahun 2010. Hal  tersebut juga dapat dilihat dari tingkat kehadiran 

petani responden dalam setiap kegiatan yang berada dalam kegiatan program SL-

PTT Padi ini. Untuk melihat persentase jenis pekerjaan utama dari petani 

responden dapat ditunjuukan dalam tabel 16 berikut: 

Tabel 16. Persentase Jenis Pekerjaan Petani Peserta SL-PTT di Desa Ngrandu Lor, 
2010 

No Jenis Pekerjaan Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 

1. Petani 12 80,00 

2. Wiraswasta   1   6,67 

3. Pegawai   2 13,33 

Total 15          100,00 

Sumber: Analisis Data Primer, 2011 

Berdasarkan tabel 16 dapat diketahui bahwa petani sampel yang memiliki 

jenis pekerjaan utama sebagai petani sejumlah 12 jiwa atau 80%. Dengan 

demikian berarti sebagian besar petani sampel dapat meluangkan waktunya untuk 

berpartisipasi terhadap kegiatan program SL-PTT Padi. Hal ini berarti juga 

program telah diberikan kepada sasaran yang tepat yaitu petani sehingga 

diharapkan mereka dapat lebih berpartisipasi dalam program SL-PTT Padi ini. 

Dengan adanya kesesuaian program dengan sasaran biasanya dapat memberikan 

dorongan/motivasi terhadap seseorang atau kelompok untuk bersedia memberikan 

kontribusi yang penuh, baik berupa pikiran, tenaga, dan uang maupun waktu 

dalam kegiatan-kegiatan program yang sudah terjadwal dan dijalankan. Dengan 

adanya hal tersebut, baik petani sampel yang memiliki jenis pekerjaan sebagai 

petani, wiraswasta dan pegawai kesemuanya dapat meluangkan waktunya untuk 

berpartisipasi dalam program tersebut. Sehingga terdapat partisipasi dari sasaran 

atau petani peserta program SL-PTT Padi dan nantinya diharapkan tujuan dari 

program SL-PTT Padi itu sendiri dapat tercapai. 
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6.1.5 Kepemilikan Hewan Ternak 

Kepemilikan hewan ternak adalah hewan ternak yang dimiliki oleh petani 

responden yang dihitung berdasarkan jumlah hewan yang dipelihara selama petani 

tersebut mengikuti program SL-PTT Padi tahun 2010. Maksud dari kepemilikan 

hewan ternak ini akan membantu petani dalam hal pembuatan pupuk organik 

seperti pupuk bokashi, kompos dan kandang yang nantinya dapat digunakan 

dilahan sawahnya. Di daerah penelitian ini jenis ternak yang dimiliki oleh para 

petani responden yaitu hewan ternak sapi dan kambing. Sebab dengan memelihara 

hewan ternak ini petani dapat menambah penghasilannya selain dari bertani padi. 

Hewan ternak disini termasuk dalam salah satu faktor sosial ekonomi dari petani 

responden, sebab didalam pelaksanaan program SL-PTT Padi ini diajarkan untuk 

menggunakan pupuk organik yang berbahan dasar dari kototran hewan ternak dan 

jerami. Diharapkan petani setelah pelaksanaan program ini selesai, petani dapat 

menerapkan teknologi yang sudah diajarkan untuk dikembangkan lagi. Untuk 

melihat persentase kepemilikan hewan ternak petani responden dapat dilihat pada 

tabel 17 berikut: 

Tabel 17. Persentase Kepemilikan Hewan Ternak Petani Peserta SL-PTT di Desa 
Ngrandu Lor, 2010 

No Kepemilikan Hewan Ternak 
Jumlah 

(Jiwa) 

Persentase 

(%) 

1. Memiliki hewan ternak & memanfaatkan kotorannya   5 33,33 

2. Memiliki hewan ternak, dan kotoran tidak dimanfaatkan   0   0,00 

3. Tidak memiliki hewan ternak 10 66,67 

Total 15   100,00 

Sumber: Analisis Data Primer, 2011 

Berdasarkan tabel 17 dapat diketahui bahwa petani yang memiliki hewan 

ternak dan memanfaatkan kotoran hewan ternak tersebut untuk dijadikan pupuk 

organik dilahan sawahnya sejumlah 5 jiwa atau 33,33%, sedangkan petani yang 

tidak memiliki hewan ternak sejumlah 10 jiwa atau 66,67%. Dari uraian diatas 

dapat diketahui bahwa petani responden di kelompok tani Ngumpak yang tidak 

memiliki hewan ternak lebih banyak dibandingkan petani yang memiliki hewan 

ternak. Dari hal ini maka dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap 
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pelaksanaan program SL-PTT Padi dalam hal penggunaan pupuk organik, sebab 

salah satu faktor yang mendukung untuk penggunaan pupuk organik salah satunya 

dengan kepemilikan hewan ternak yang nantinya kotoran dari hewan ternak 

tersebut dapat digunakan untuk pembuatan pupuk bokashi dan kompos. Dari hasil 

penelitian, bahwa hanya beberapa petani yang menggunakan pupuk organik dalam 

berusahatani padi, sebab petani merasa kesulitan untuk mendapatkan bahan 

dasarnya untuk pembuatan pupuk bokashi dan kompos tersebut. Tetapi 

sebenarnya di kios pertanian sudah terdapat pupuk organik yang sudah jadi seperti 

petroorganik, tetapi petani jarang yang menggunakan pupuk organik di lahanya. 

Karena pupuk organik menurut pendapat petani responden kerjanya atau 

reaksinya kurang cepat dibandingkan dengan menggunakan pupuk anorganik 

seperti Urea, ZA, dan SP-36.  

Selain itu juga karena petani belum terbiasa menerapkan hal tersebut, 

sehingga membutuhkan waktu atau proses untuk merubah perilaku petani untuk 

mau menggunakan pupuk organik sebagai pupuk dasar di lahan sawah 

garapannya. Sebenarnya tujuan dari kepemilikan hewan ternak ini bertujuan untuk 

meningkatkan ketrampilan petani agar dapat membuat pupuk organik sendiri yang 

berbahan dasar dari kototran hewan dan juga dapat meringankan petani didalam 

biaya pengeluarannya untuk pembeliaan pupuk yang akan digunakan berusahatani 

padi dilahannya. Selain itu juga dengan menggunakan pupuk organik ini maka 

akan dapat memperbaiki kondisi tanah dan hasil tanamannya akan lebih kelihatan 

segar serta produksi yang akan didapatkan dalam jangka waktu panjang akan 

selalu meningkat. 

6.1.6 Kebiasaan Bertani Petani 

Kebiasaan bertani petani disini adalah kebiasaan berusahatani padi yang 

sering dilakukan oleh seorang petani dalam berusahatani di lahan garapannya, 

baik mulai dari pemilihan benih dan bibit, pengolahan tanah, persemaian, cara 

tanam, pemupukan, pengairan, pengendalian hama dan penyakit sampai panen. 

Dengan adanya program SL-PTT Padi ini diharapkan para petani responden 

dapat menerapkan teknologi PTT yang diajarkan oleh petugas penyuluh lapang 

setempat dalam kegiatan program SL-PTT Padi. Kebiasaan petani dalam hal 

berusahatani disini sangat mempengaruhi partisipasi petani terhadap suatu 
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inovasi baru atau suatu program baru, serta berpengaruh juga terhadap produksi 

padi dan pendapatan petani yang diperolehnya. Sebab suatu kebiasaan seseorang 

tersebut sangatlah sulit untuk dirubah, karena kebiasaan tersebut sudah melekat 

pada diri seseorang, bisa berubah tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama. 

Karena petani di Indonesia itu memiliki sifat dokmatisme atau sifat yang selalu 

menganut kebiasaan pada nenek moyang pendahulu-pendahulunya atau yang 

terdahulu, sehingga sangat sulit untuk diajak berubah yang lebih baik.  

Selain itu juga petani di Indonesia itu terkenal dengan sebutan petani 

gurem, yang petani hanya memiliki luas lahan kurang dari 0,5 ha dan dimana 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari diperoleh dari hasil pertanian 

tersebut.  Apabila petani diajak untuk merubah kebiasaan bertaninya para petani 

masih memikirkan lagi untuk beralih ke teknologi baru, karena apabila teknologi 

itu gagal maka petani tidak akan bisa memperoleh pendapatan untuk kebutuhan 

hidup sehari-hari. Oleh sebab itu, petani cukup sulit untuk diajak merubah 

kebiasaanya yang masih meyakini kebiasaan nenek moyang/dari turun temurun 

untuk diajak berubah ke teknologi yang lebih baru. 

Untuk melihat persentase kebiasaan bertani padi oleh petani responden di 

Desa Ngrandu Lor ini meliputi pengolahan tanah, pemilihan benih sebelum 

disemai, penyemaian benih padi, pindah tanam bibit padi, jarak tanam yang 

digunakan di lahan, bibit yang ditanam disetiap lubang, pemupukan, pengairan, 

penyiangan, pengendalian hama dan penyakit pada tanaman padi, proses 

pemanenan, dan umur panen tanaman padi, hasil penelitian dapat dilihat pada 

tabel 18 berikut: 
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Tabel 18. Persentase Kebiasaan Bertani Petani Peserta SL-PTT di Desa Ngrandu 
Lor, 2010 

No. Indikator Skor 
Maksimal 

Skor Yang 
Dicapai 

Persentase 
Terhadap 

Skor 
Maksimal (%) 

1. Penyiapan Lahan/Pengolahan 
Tanah   3   3 100,00 

2. Pemilihan Benih Sebelum 
Disemai   3   2   66,67 

3. Penyemaian Benih Padi   3   3 100,00 

4. Umur Pindah Bibit Padi   3   2   66,67 

5. Jarak Tanam   3 1,5   50,00 

6. Jumlah bibit padi setiap 
lubang    3 2,5   83,33 

7. Pemupukan   3 1,5   50,00 

8. Pengairan   3 2,5   83,33 

9. Penyiangan   3   3 100,00 

10. Pengendalian Hama dan 
Penyakit   3   1   33,33 

11. Melakukan Pemanenan   3   3 100,00 

12. Umur Panen Tanaman Padi   3   3 100,00 

Jumlah 36 27   75,00 

Sumber: Analisis Data Primer, 2011 

Keterangan: 

Rendah : 31,58% - 52,63% 

Sedang : 55,26% - 76,31% 

Tinggi : 78,95% - 100,00% 

Berdasarkan tabel 18 dapat diketahui bahwa kebiasaan bertani padi petani 

responden mulai dari penyiapan lahan atau pengolahan lahan sampai proses 
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pemanenan padi mendapatkan skor 27 dari skor maksimal 36 atau persentase 

sebesar 75% yang termasuk dalam kategori sedang. Dengan kebiasaan bertani 

seperti itu petani responden sudah merasa puas dengan hasil padi yang 

didapatkan, tetapi setelah melihat kebiasaan bertani yang dilakukan oleh petani, 

alangkah baiknya mengikuti perkembangan teknologi yang sedang berkembang 

saat ini sehingga akan diperoleh produksi padi yang lebih meningkat lagi.  

Untuk penjabaran dari kebiasaan bertani padi petani responden, mulai dari 

penyiapan lahan yang sering dilakukan oleh petani yaitu pengolahan tanah/lahan 

diolah 2 minggu sebelum penanaman padi dimulai. Pengolahan tanah diolah 

dengan menggunakan traktor dan cangkul biasa, pengolahan tanah dilakukan 

menjadi tiga tahapan yaitu dibajak, digaru dan diratakan. Dimana tujuan 

dilakukan pengolahan tanah ini agar didapatkan lahan yang tanahnya gembur, 

subur, dan memudahkan untuk melakukan penanaman bibit padi pada saat 

penananaman padi dilakukan sehingga bibit padi dapat tumbuh dengan baik. 

Untuk melakukan pemilihan benih padi, petani tidak melakukan pemilihan 

benih terlebih dahulu dengan cara benih padi dimasukkan dalam air garam dan 

dipilih benih yang terbenam atau tenggelam. Tetapi petani tidak melakukan hal 

ini, melainkan petani langsung merendam benih padi dengan menggunakan air 

biasa selama satu hari satu malam, kemudian benih ditiriskan selama satu hari satu 

malam juga dengan tujuan untuk memecah masa dormansi benih padi. Sehingga 

setelah ditiriskan benih padi tersebut sudah langsung siap untuk disemaikan 

dilahan. 

Kebiasaan bertani petani untuk melakukan persemaian bibit padi 

tempatnya menjadi satu dengan lahan yang akan digunakan untuk menanam padi, 

agar lebih mudah dan efektif waktu dalam pemindahannya. Teknik penyemaian 

yang dilakukan oleh petani yaitu lahan sebelum disebar benihnya lahan diberikan 

pupuk urea terlebih dahulu kemudian baru benih padi yang setelah direndam 

dengan air biasa selama satu hari satu malam tersebut langsung disebarkan dilahan 

yang digunakan sebagai tempat persemaian benih padi. kemudian setelah benih 

padi disebarkan baru atasnya lahan ditutupi dengan menggunakan jerami, agar 

benih padi terlindung dari air hujan dan dimakan oleh burung di sekitar lahan 

tersebut. 
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Pemindahan umur bibit padi setalah disemaikan untuk ditanam ke lahan, 

biasanya petani memindahkan bibit padinya pada musim tanam penghujan umur 

bibit lebih dari 30 hari baru dipindahkan ke lahan. Karena kondisi lahan di dusun 

Ngumpak ini termasuk dalam dataran yang rendah, sehingga lahannya selalu 

mendapatkan kiriman air dari lahan yang berada diatasnya yang mengakibatkan 

lahan menjadi banjir atau airnya menggenang. Untuk melakukan penanaman bibit 

padi pada kondisi lahan yang seperti itu maka umur bibit harus lebih dari 30 hari, 

agar bibit padi tidak tenggelam. Dan pada saat musim kemarau terkadang kondisi 

lahan juga kebanjiran, tetapi pada saat lahan tidak kebanjiran bibit padi 

dipindahkan ke lahan pada saat umur 20 sampai 25 hari. Tujuan dari petani 

melakukan hal tersebut agar tanaman padi dapat bertahan hidup dan tumbuh 

dengan baik serta cepat beranak atau meteng padinya. Sebenarnya dengan 

memindahkan bibit padi pada umur seperti itu justru jumlah anakan yang 

dihasilkan sedikit dan tanaman padi itu mudah rubuh pada saat terkena angin, 

sebab perakarannya kurang kuat. 

Cara tanam padi yang sering dilakukan oleh petani yaitu tidak 

menggunakan jarak tanam atau tidak dijidar. Sebab kondisi lahan yang tergenang 

air terus menerus sehingga pada musim penghujan petani dalam menanam 

tanaman padi tidak dilakukan dengan jarak tanam. Tetapi apabila pada saat musim 

kemarau penanaman padi dapat dilakukan dengan jidaran atau jarak tanam 20 cm 

x 20 cm. Berdasarkan hasil wawancara dengan petani responden bahwa jarak 

tanam ini sudah turun temurun dari nenek moyangnya terdahulu, yaitu dengan 

jarak tanam yang rapat-rapat (20 cm x 20 cm) ini nantinya dilahan dapat 

menanmpung/memuat banyak tanaman padi dan dapat memproduksi padi yang 

banyak. 

Kemudian kebiasaan bertani padi petani responden selanjutnya yaitu 

tentang jumlah bibit padi setiap lubang berisi 3 batang/lubang. Dengan alasan agar 

diperoleh hasil anakan yang lebih banyak, sebab apabila setiap lubang berisi 

banyak tanaman maka anakanya hanya sedikit dan pertumbuhannya juga kurang 

baik. Selain itu juga dengan setiap lubang berisi 3 batang/lubang maka dapat 

menghemat penggunaan jumlah bibitnya. Dan ada juga petani yang menanam padi 

untuk jumlah bibit yang ditanamnya tanpa dihitung, jadi sedapatnya waktu 
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diambil langsung ditanam tanpa dihitung, karena kelamaan apabila harus dihitung 

terlebih dahulu. 

Dalam proses pemupukan pada tanaman padi dilahan sawahnya, kebiasaan 

petani menggunakan pupuk kimia semua yaitu urea, SP-36 dan ZA. Dan didalam 

pemupukannya dilakukan sebanyak 2 kali yaitu pada saat tanaman padi berumur 

15 – 21 hari setelah tanam yaitu diberi pupuk urea dan SP-36, kemudian 

pemberian pupuk yang kedua pada saat tanaman padi berumur 36 – 38 hari yaitu 

dengan pupuk urea, SP-36 dan ZA. Untuk dosis yang diberikan pada tanaman 

padi yaitu 2 : 1 untuk pupuk yang pertama dan yang kedua perbandingan dosisnya 

2 : 3 antara pupuk urea dengan phonska. Serta untuk cara pemberian pupuknya 

pada tanaman padi dilahan sawahnya petani memberikan dengan cara disebarkan, 

karena dengan cara tersebut bisa merata dan efisien waktu yang digunakannya. 

Jadi didalam proses pemupukan ini petani masih belum menerapkan pupuk 

organik sebagai pupuk dasar dilahan sawahnya dan juga belum menerapkan 

pemupukan yang berimbang yaitu kombinasi antara penggunaan pupuk organik 

dengan pupuk anorganik yang dosisnya rendah, serta tepat jenis, tepat jumlah, 

dosis, waktu dan cara pemupukannya. 

Untuk pengairan pada lahan sawah tanaman padi yang dilakukan oleh 

petani di kelompok tani  Ngumpak tergantung dengan cuacanya, pada saat musim 

penguhujan seperti ini kondisi lahan yang selalu tergenang dengan air karena 

termasuk dalam tempat yang rendah sehingga selalu kebanjiran air dari lahan 

sawah lainnya. Dari hal tersebut mengakibatkan petani kesulitan untuk membuang 

air yang berada pada lahannya. Dan pemberian air dihentikan pada saat 10 hari 

sebelum dipanen, agar rendemen dari berasnya dapat tinggi. Sedangkan pada saat 

musim kemarau di kelompok tani Ngumpak terkadang mengalami kesulitan untuk 

memperoleh air, sehingga harus menggunakan pompa air untuk menyedot air dari 

aliran irigasi atau sungai yang berada di dekat lahan. Untuk pemberian air dilahan 

sawahnya petani melakukannya secara berjenjang yaitu setiap 15 hari diberikan 

air dilahan sampai pada saat 10 sebelum panen. Pada saat musim kemarau ini 

rendemen dari beras ini lebih tinggi dibandingkan pada saat musim penghujan. 

Kebiasaan bertani padi petani responden dalam melakukan penyiangan 

gulma yaitu dilakukan secara tradisional yaitu dengan menggunakan alat yang 
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terbuat dari yang diberi nama “Gasrok atau Landak”. Dengan menggunakan 

gasrok tersebut biasanya untuk menyiang gulma dilahan dilakukan setiap 2 

minggu sekali, dan biasanya selain menggunakan gasrok terkadang juga dilakukan 

dengan cara mencabuti langsung dengan menggunakan kedua tangan seta 

terkadang menggunakan obat kimia untuk jenis gulma yang sulit dibersihkan yaitu 

dengan disemprotkan pada gulma tersebut dengan menggunakan obat kimia yang 

bernama Eliaplus. 

Untuk melakukan pengendalian hama dan penyakit yang menyerang pada 

tanaman padi, kebiasaan bertani yang dilakukan oleh petani yaitu dengan 

menggunakan pestisida kimia dan racun tikus, karena dengan menggunakan obat 

kimia tersebut reaksinya sangat cepat. Hama yang sering menyerang pada 

tanaman padi yaitu ulat, tikus, wereng dll. Serta obat-obatan yang digunakan oleh 

petani untuk membasmi hama tersebut dengan menggunakan obat matador, 

pastab, lisotin, khorin, fertisilium, basa, aplot dll. Dan cara pengendalian hama 

dan penyakit yang dilakukan oleh petani dengan cara disemprotkan langsung 

obat-obatan kimia tersebut pada tanaman padi yang berada di lahan sawahnya. 

Kebiasaan bertani petani yang terakhir yaitu proses pemanenan yang 

dilakukan petani responden pada tanaman padi di lahan sawahnya. Tanaman padi 

yang sering ditanam oleh para petani yaitu varietas Ciherang, karena ciherang ini 

tahan terhadap serangan hama, tidak mudah rubuh, usia panennya cepat, dan 

produksinya cukup tinggi. Petani melakukan pemanenan pada tanaman padi 

varietas ciherang ini apabila pada musim penghujan tanaman padi dapat dipanen 

pada saat berumur 110 sampai 115 hari, sedangkan pada saat musim kemarau 

tanaman padi ini sudah dapat dipanen pada saat berumur 95 hari. Cara pemanenan 

yang dilakukan oleh petani yaitu dengan cara dipotong pada batang bagian tengah 

dengan menggunakan sabit, dan setelah itu baru diperontokkan dengan 

menggunakan mesin tresher. Biasanya petani untuk melakukan pemanenan ini 

terkadang dilakukan sendiri kemudian hasilnya dibawa pulang ke rumah dan 

terkadang juga tanaman padi itu ditebaskan kepada orang lain sehingga petani 

tidak kerepotan untuk mengurus pemanenan lagi jadi tinggal menerima hasil 

penjualannya saja. Tetapi menurut petani lebih baik padi itu dipanen sendiri dan 
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kemudian hasilnya tersebut disimpan dulu digudang sehingga pada saat harga 

gabah naik petani dapat menjual beras tersebut. 

6.1.7 Faktor Pendukung Sosial Ekonomi Petani 

Faktor pendukung sosial ekonomi dalam penelitian ini merupakan faktor 

yang berasal dari luar karakteristik sosial ekonomi petani atau faktor yang berasal 

dari luar diri petani. Dalam penelitian ini faktor pendukung sosial ekonomi petani 

meliputi dukungan kelompok tani, dukungan petugas penyuluh pertanian, dan 

dukungan dari kios pertanian. 

6.1.7.1 Dukungan Kelompok tani 

Kelompok tani merupakan kumpulan petani yang tumbuh berdasarkan 

keakraban dan keserasian serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan 

sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktifitas usaha tani 

dan kesejahteraan anggotanya. Arti lain dari kelompok tani adalah kumpulan para 

petani yang secara sosiologis terikat oleh rasa solidaritas berkat terjalinnya 

interaksi yang akrab dan non formal dalam rangka belajar melalui penyuluhan 

pertanian dan bekerjasama dalam kesatuan hamparan (wilayah kelompok).  

 Mosher (1987) menyatakan bahwa salah satu syarat pelancar 

pembangunan pertanian adalah adanya kegiatan kerjasama kelompok tani. 

Mengenai hasil atau kemanfaatan dibentuknya kelompok tani tersebut, salah satu 

temuan yang sangat menonjol adanya perbedaan nyata antara produktifitas yang 

dicapai kelompok tani insus dengan produktifitas non insus. Produktifitas yang 

diperoleh lebih besar pada kelompok tani insus dibandingkan dengan perolehan 

dari kelompok tani non insus. Dukungan dari kelompok tani yang dirasakan oleh 

petani responden dapat dilihat pada tabel 19 berikut: 

Tabel 19. Persentase Tanggapan Petani Peserta SL-PTT terhadap Dukungan 
Kelompok tani di Desa Ngrandu Lor, 2010 

No Dukungan Kelompok Tani Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 

1. Memberikan Dorongan/motivasi 15 100,00 

2. Jarang Memberikan Dorongan/motivasi   0      0,00 

3. Tidak memberikan dorongan/motivasi   0      0,00 

Total 15 100,00 

Sumber: Analisis Data Primer, 2011 
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 Berdasarkan tabel 19 diatas dapat diketahui bahwa kelompok tani disini 

memberikan dukungan atau motivasi kepada anggotanya untuk bergabung dan 

bekerjasama untuk memajukan pembangunan pertanian di Indonesia. Hal ini 

ditunjukkan dengan ketua kelompok tani dan beserta anggotanya untuk 

berpartisipasi penuh dalam melaksanakan kegiatan program pertanian yang 

berasal dari pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan seluruh petani mendapatkan 

dorongan atau motivasi dari kelompok tani atau sebesar 100% untuk berpartisipasi 

aktif dalam program SL-PTT Padi. Program SL-PTT Padi ini merupakan salah 

satu program dari pemerintah untuk meningkatkan produktifitas padi dan 

meningkatkan kesejahteraan petani, maka dari itu dukungan kelompok tani 

sangatlah dibutuhkan demi kesuksesan program pemerintah ini. 

Hal ini sudah ditunjukkan oleh anggota kelompok tani untuk berpartisipasi 

pada program SL-PTT Padi seperti ketua kelompok tani mengumpulkan 

anggotanya untuk berkumpul dan berpartisipasi dalam program SL-PTT Padi 

dengan tujuan agar tujuan dari program tersebut dapat tercapai. Serta selain itu 

juga memberikan sosialisasi tentang program tersebut, dan nantinya petani terlibat 

langsung di dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut  dengan tujuan agar dapat 

meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan merubah perilaku petani yang lebih 

baik lagi, memang dalam program SL-PTT Padi ini dapat meningkatkan 

pengetahuan dan ketrampilan petani secara bertahap. 

6.1.7.2 Dukungan Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) 

Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) dalam hal ini merupakan seseorang 

yang mempunyai peran hanya dibatasi pada kewajibannya untuk mendampingi 

dan menyampaikan inovasi dan mempengaruhi penerima manfaat atau petani 

melalui metoda dan teknik-teknik tertentu sampai mereka dengan kesadaran dan 

kemampuannya sendiri mengadopsi inovasi yang disampaikan. Pihak yang 

dipercaya untuk mengajar baik dari Dinas Pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian 

(BPP) dan dari petugas penyuluh setempat. Dalam hal ini penyuluh pertanian 

dalam proses pelaksanaan program SL-PTT Padi ini apakah memberikan motivasi 

atau dukungan kepada petani peserta untuk mengikuti program tersebut, apakah 

penyuluh membantu petani dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi selama 

mengikuti kegiatan program SL-PTT Padi dan apakah PPL disini didalam 
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memberikan materi kepada petani dengan jelas dan mudah untuk diterima oleh 

para petani peserta. Dukungan dari pihak petugas penyuluh lapang dapat dilihat 

pada tabel 20 berikut: 

Tabel 20.Persentase Tanggapan Petani Peserta SL-PTT terhadap Dukungan 
Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) di Desa Ngrandu Lor, 2010 

No Dukungan PPL Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 

1. PPL memberikan dorongan/motivasi   9   60,00 

2. PPL jarang memberikan motivasi   3   20,00 

3. PPL tidak memberikan motivasi   3   20,00 

Total 15 100,00 

Sumber: Analisis Data Primer, 2011 

 Berdasarkan tabel 20 dapat diketahui bahwa, jumlah petani responden 

yang mendapatkan dorongan atau motivasi dari petugas penyuluh pertanian 

sejumlah 9 jiwa atau 60%, sedangkan sisanya jarang mendapatkan dorongan atau 

bantuan dari petugas penyuluh lapang dan tidak pernah mendapatkan bantuan 

masing-masing sejumlah 3 jiwa atau 20%. Jadi dalam hal ini berkaitan dengan 

keseringan petani melakukan kontak dengan penyuluh pertanian, sebab petani 

yang sering melakukan kontak dengan penyuluh pertanian baik dalam bentuk 

pertemuan kelompok, rapat, pelatihan dan sekolah lapang maka mereka akan 

dengan cepat menerima inovasi baru dari penyuluh. Selain itu mereka juga dapat 

mengutarakan kendala-kendala yang dihadapi dilapang dan penyuluh akan 

memberikan solusi untuk mengatasi kendala tersebut sehingga kendala tersebut 

dapat segera teratasi.  Menurut Soekartawi (1988), yaitu semakin giat penyuluh 

pertanian melaksanakan promosi tentang adopsi inovasi, maka semakin cepat pula 

adopsi inovasi dilakukan oleh masyarakat tani. 

Dari kontak dengan penyuluh, kinerja dari penyuluh selama pelaksanaan 

program yang baik serta  seringnya petani kontak dengan penyuluh maka hal ini 

akan dapat mempengaruhi partisipasi seorang petani untuk mengikuti kegiatan 

dalam program SL-PTT Padi ini dengan penuh keseriusan. Sebab petani merasa 

terbantu di dalam mengatasi permasalahan pertanian yang dialaminya saat 

dilapang. 
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6.1.7.3 Dukungan Kios Pertanian 

Kios Pertanian merupakan salah satu sarana dan prasarana yang dimana 

dapat membantu para petani untuk berusahatani tanaman padi. Kios pertanian 

disini menyediakan berbagai macam jenis saprodi pertanian seperti benih padi, 

pupuk, obat-obatan, peralatan bertani dll. Peran dari kios pertanian di dalam 

kelompok tani ini yaitu untuk memperlancar kegiatan usahatani para petani di 

sekitar desa Ngrandu Lor. Di Kecamatan Peterongan ini setiap 1 desa hanya 

terdapat 1 kios pertanian resmi salah satunya di Desa Ngrandu Lor ini memiliki 1 

kios resmi pertanian, dimana tujuan dibentuknya hal ini agar para petani 

kebutuhan saprodinya dapat terpenuhi dengan mudah dan cepat. Kios pertanian itu 

hanya khusus menyediakan keperluan saprodi bagi para anggota kelompok tani 

yang berada di Desa Ngrandu Lor saja. Nama kios pertanian yang berada di Desa 

Ngrandu Lor “Murah Jaya” yang kios ini juga dikelola oleh orang yang tergabung 

dalam kelompok tani juga. 

Dukungan dari kios pertanian ini sangat dirasakan oleh para petani, 

sehingga petani tidak merasa kesulitan untuk mendapatkan saprodi untuk 

berusahatani padi lagi. Sebab dengan adanya kios resmi setiap desa 1 ini sangat 

memperlancar proses pelaksanaan usahatani padi dalam hal kebutuhan saprodi 

sangat tercukupi. Dan untuk persentase dukungan kios pertanian dapat dilihat 

pada tabel 21 berikut: 

Tabel 21. Persentase Tanggapan Petani Peserta SL-PTT Padi terhadap Dukungan 
Kios Pertanian di Desa Ngrandu Lor, 2010 

No Dukungan Kios Pertanian Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 

1. Memberikan kontribusi penuh  15 100,00 

2. Memberikan kontribusi hanya sebagian   0      0,00 

3. Tidak memberikan kontribusi   0      0,00 

Total 15 100,00 

Sumber: Analisis Data Primer, 2011 

Berdasarkan tabel 21 dapat diketahui bahwa kios pertanian ini 

memberikan kontribusi saprodi dengan baik dan dapat memperlancar didalam 

berusahatani padi, dari hal tersebut sejumlah 15 jiwa atau 100% menyatakan 

bahwa kios pertanian sangat membantu para petani dalam berusahatani dan selain 

itu juga dengan adanya kios resmi pertanian kebutuhan pupuk tidak kurang lagi 
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seperti tahun-tahun sebelumnya. Sekarang petani tidak jauh-jauh lagi untuk 

membeli kebutuhan saprodi, yang sebelumnya misal membutuhkan pupuk harus 

pergi ke desa yang lain yang mempunyai stok barang tersebut, tetapi dengan 

adanya kios resmi pertanian setiap desa satu ini petani sudah merasa terbantu 

dalam mencari kebutuhan saprodi. Karena stok yang disediakan oleh kios 

pertanian ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan saprodi dari petani yang berada 

di desa Ngrandu Lor tersebut. Di dalam proses pelaksanaan program SL-PTT Padi 

bagi petani peserta yang tidak mendapatkan bantuan pupuk organik (bokashi), 

maka petani peserta dapat membelinya sendiri di kios pertanian. Karena di kios 

pertanian tersebut sudah disediakan berbagai jenis pupuk untuk tanaman padi. 

Sebab yang mendapatkan bantuan pupuk organik (bokashi) dan pupuk phonska 

dari pemerintah itu hanya bagi petani peserta yang lahan sawahnya digunakan 

sebagai lahan laboratorium lapang (LL). 
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6.2 Partisipasi Petani Dalam Program SL-PTT Padi 

Partisipasi petani dalam program SL-PTT Padi adalah keikutsertaan petani 

dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan menikmati hasil pada kegiatan 

Program SL-PTT Padi ini. Dalam partisipasi terdapat beberapa tahapan, yaitu 

tahap perencanaan yang diartikan sebagai tahap dalam proses pembuatan 

keputusan mengenai apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya, 

sekaligus diajak turut membuat keputusan yang mencakup merumusan tujuan, 

maksud dan target. Kemudian tahap pelaksanaan yang dapat dilakukan melalui 

keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi baik berupa tenaga kerja, 

uang tunai, dan atau beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan 

manfaat yang akan diterima oleh warga yang bersangkutan guna menunjang 

pelaksanaan pembangunan. Pada tahap evaluasi sangat diperlukan agar tujuannya 

dapat dicapai seperti yang diharapkan dan untuk memperoleh umpan balik tentang 

masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan 

yang bersangkutan.  

Dalam hal ini, partisipasi masyarakat mengumpulkan informasi yang 

berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan 

sangat diperlukan. Yang terakhir tahap menikmati hasil yaitu keikutsertaan 

anggota dalam menikmati hasil dengan meningkatnya jumlah produksi padi dan 

pendapatan petani. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan 

unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab tujuan pembangunan adalah untuk 

memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil 

pembangunan merupakan tujuan utama. Di samping itu, pemanfaaatan hasil 

pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk 

selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang. 

(Mardikanto, 2001). 

Dalam penelitian ini, partisipasi dibahas pada 4 aspek yaitu partisipasi 

pada tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan menikmati hasil. Adapun 

partisipasi pada setiap tahapnya dapat dilihat pada tabel 22 berikut: 
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Tabel 22. Persentase Partisipasi Petani Dalam Program SL-PTT Padi di Desa 
Ngrandu Lor 

No. Indikator Skor 
Maksimal 

Skor Yang 
Dicapai 

Persentase 
Terhadap 

Skor 
Maksimal 

(%) 

Kategori 

1. Perencanaan 27  22,53 83,44 Tinggi 

2. Pelaksanaan 54  42,07 77,91 Sedang 

3. Evaluasi 36  30,20 86,28 Tinggi 

4. Menikmati Hasil   6    5,73 95,50 Tinggi 

Jumlah 123 100,53 82,52 Tinggi 

Sumber: Analisis Data Primer, 2011 

Keterangan: 

Kategori Partisipasi Petani: 

Tinggi   : 78,05% – 100% 

Sedang  : 55,28% – 77,23% 

Rendah : 32,52% - 54,47% 

Dari tabel 22 diatas dapat dilihat bahwa skor partisipasi terhadap Program 

SL-PTT Padi adalah 100,53 atau 82,52% dari skor maksimal 123 dan termasuk 

dalam kategori tinggi. Partisipasi yang dibahas dalam penelitian ini meliputi 

empat hal yaitu partisipasi tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan 

menikmati hasil.  Hal ini berarti bahwa, partisipasi petani yang tinggi dipengaruhi 

oleh keinginan petani untuk mengikuti program SL-PTT Padi yang muncul dari 

diri mereka sendiri dan juga selain itu juga muncul dari luar diri sendiri. Fakta dari 

partisipasi petani terhadap program SL-PTT Padi itu tinggi dibuktikan para petani 

peserta dengan cara aktif mengikuti kegiatan yang berada dalam program SL-PTT 

Padi seperti pertemuan rutin yang dilakukan setiap satu minggu sekali, jumlah 

keseluruhan pertemuan kelompok tani dalam program SL-PTT Padi ini berjumlah 

8 kali pertemuan. Selain itu petani peserta juga ikutserta dan aktif dalam kegiatan 

pembuatan pupuk bokashi, kompos, MOL dan pestisida nabati yang 

diselenggarakan oleh para petugas penyuluh lapang dalam program SL-PTT Padi 

dan menerapkan beberapa teknologi PTT yang diajarkan di lahan LL untuk 

diterapkan dilahan garapannya masing-masing. 
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Selain itu mereka juga merencanakan sendiri setiap kegiatan yang akan 

dilakukan dalam melakukan usahataninya.  Petani melaksanakan kegiatan dalam 

program SL-PTT Padi ini sudah sesuai dengan anjuran yang diberikan dari 

petugas penyuluh lapang. Serta petani juga diharapkan dapat menerapkan 

teknologi yang dianjurkan oleh penyuluh yang sesuai dengan teknologi yang 

berada dalam program tersebut. Dengan menerapkan teknologi baru itu petani 

akan dapat menikmati hasil yang diperolehnya dari berusahatani padi dengan 

meningkatnya produksi padi dan pendapatan petani. 

Untuk mengetahui lebih rinci mengenai uraian masing-masing idikator 

partisipasi petani terhadap program SL-PTT Padi dapat dilihat dari penjelasan 

dibawah ini: 

6.2.1 Partisipasi Petani Dalam Perencanaan Program SL-PTT Padi 

Partisipasi petani dalam perencanaan yang dibahas dalam peelitian ini 

meliputi perencanaan mengenai kegiatan usahatani yang akan dilakukan petani 

tersebut dalam program SL-PTT Padi. Pada tahap ini setiap petani peserta yang 

mengikuti program SL-PTT Padi mengetahui segala hal mengenai rencana 

pelaksanaan program ini. Beberapa indikator yang akan diidentifikasi dalam tahap 

perencanaan program SL-PTT Padi meliputi, keikutsertaan anggota dalam 

sosialisasi tentang program SL-PTT Padi, keikutsertaan dalam penentuan waktu 

dan lokasi belajar, keikutsertaan dalam penentuan kelompok tani, keikutsertaan 

dalam penentuan hamparan lahan seluas 15 ha yang digunakan untuk melakukan 

kegiatan, keikutsertaan dalam penentuan petani peserta program, keikutsertaan 

dalam persiapan pada lokasi LL saat mengikuti kegiatan, keikutsertaan dalam 

penentuan materi pelajaran program SL-PTT Padi tahun 2010. 

Partisipasi petani dalam perencanaan diidentifikasikan dari beberapa 

indikator, yang bertujuan untuk mengetahui gambaran seberapa besar partisipasi 

petani terhadap kegiatan program SL-PTT Padi melalui perhitungan skoring dapat 

dilihat dalam tabel 23 berikut: 
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Tabel 23. Indikator Partisipasi Petani Dalam Perencanaan Program SL-PTT Padi 
di Desa Ngrandu Lor 

No. Indikator Skor 
Maksimal 

Skor 
Yang 

Dicapai 

Persentase 
Terhadap 

Skor 
Maksimal 

(%) 

Kategori 

1. 
Keikutsertaan Dalam 
Sosialisasi program SL-PTT 
Padi 

   3  3,00 100,00 Tinggi 

2. Keikutsertaan Dalam 
Pemilihan Kelompok Tani    3  2,40   80,00 Tinggi 

3. 
Keikutsertaan Dalam 
Penentuan Hamparan lahan 
seluas 15 Ha 

   3  2,47   82,33 Tinggi 

4. Keikutsertaan Dalam 
Pemilihan Petani Peserta    3  2,40   80,00 Tinggi 

5. Keikutsertaan Dalam 
Penentuan Tempat Areal LL    3  2,40   80,00 Tinggi 

6. 
Keikutsertaan Dalam 
Penentuan Waktu 
Pelaksanaan SL 

   3   2,27   75,67 Sedang 

7. Keikutsertaan Dalam 
Penentuan Lokasi Belajar    3   2,27   75,67 Sedang 

8. Keikutsertaan Dalam 
Persiapan di Lokasi LL    3   2,47   82,33 Tinggi 

9. Keikutsertaan Dalam 
Penentuan Materi Pelajaran    3   2,47   82,33 Tinggi 

Jumlah 27 22,15   82,04 Tinggi 

Sumber: Analisis Data Primer, 2011 

Keterangan: 

Kategori Partisipasi Petani Dalam Perencanaan Program SL-PTT Padi: 

Rendah : 31,03% - 51,72% 

Sedang : 55,17% - 75,86% 

Tinggi : 79,31% - 100% 

Berdasarkan tabel 23 dapat diketahui bahwa, persentase total perencanaan 

petani dalam Program SL-PTT Padi di Kelompok Tani Ngumpak tergolong tinggi 

atau sebesar 82,04%. Hal ini berarti bahwa dalam tahap perencanaan program SL-

PTT Padi ini petani peserta sudah sepenuhnya diikutsertakan dalam merencanakan 

pelaksanaan program baru ini, mulai dari sosialisasi, pemilihan kelompok tani, 

penentuan hamparan lahan, lokasi LL, penentuan waktu pelaksanaan, lokasi 
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belajar dan penentuan materi pelajaran. Dengan diikutsertakan petani peserta 

dalam tahap perencanaan ini, maka akan dapat mendorong petani untuk dapat 

bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan program SL-PTT Padi tersebut, 

karena petani disini sudah mengetahui tanggung jawabnya sebagai petani peserta 

program tersebut.  Dan dalam tahap perencanaan ini dilaksanakan dua minggu 

sebelum pelaksanaan program SL-PTT Padi ini dimulai, yang bertujuan agar 

petani dapat mempersiapkan diri dan lahannya yang akan digunakan untuk lahan 

belajar dalam program SL-PTT Padi dan juga agar tidak terkesan terburu-buru 

dalam mempersiapkan berbagai kegiatan yang berada dalam program SL-PTT 

Padi di tahun 2010 ini. Untuk pelaksanaan perencanaan program SL-PTT Padi di 

Kelompok Tani Ngumpak ini pada tahun 2009 dan 2010 secara garis besar hampir 

sama pelaksanaannya. 

Indikator keikutsertaan petani dalam sosialisasi program SL-PTT Padi 

tahun 2010 ini termasuk kategori tinggi dengan persentase sebesar 100%. Hal ini 

berarti bahwa semua petani peserta sepenuhnya ikut berpartisipasi dalam 

sosialisasi di tingkat Kelompok Tani, kebanyakan yang mengikuti sosialisasi 

adalah pengurus kelompok tani. Walaupun demikian ada juga anggota petani yang 

mengikutinya, akan tetapi petani tidak memberikan pendapat, saran dan masukan. 

Karena dalam rapat ini petani diberikan penjelasan tentang isi dan paket teknologi 

program SL-PTT Padi yang akan diberikan dan diterapkan oleh petani peserta 

program SL-PTT Padi. Dengan seperti itu maka petani lebih banyak menyimak 

dan mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh penyuluh lapang, dalam hal ini 

petani telah diberikan kesempatan untuk menentukan keputusan ikut serta atau 

tidak dalam program SL-PTT Padi ini. Dengan diikutsertakan petani dalam 

musyawarah berarti petani telah diikutsertakan dalam pengambilan keputusan 

untuk ikut atau tidak dalam program SL-PTT Padi tahun 2010. 

Indikator dalam pemilihan kelompok tani pada program SL-PTT Padi 

tahun 2010 ini termasuk dalam kategori tinggi atau sebesar 80%. Hal ini berarti 

petani sudah ikutserta dalam pemilihan kelompok tani yang menjadi peserta 

program SL-PTT Padi, sebab dalam penentuan kelompok tani ini dihadiri oleh 

ketua kelompok tani dan pengurus-pengurusnya yang kemudian dari hasil rapat 

itu diinformasikan kepada anggotanya dengan cara melakukan pertemuan 
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kelompok tani. Dalam kegiatan pertemuan kelompok tani itu anggota kelompok 

tani tersebut hadir didalam acara pertemuan kelompok tani yang bertujuan untuk 

memberikan informasi bahwa kelompok taninya menjadi peserta program SL-

PTT Padi, pada saat acara pertemuan kelompok tani tersebut para anggota 

kelompok tani aktif di dalam memberikan saran dan masukan bagi ketua 

kelompok tani.  Di dalam program SL-PTT Padi tahun 2010 ini dipilih kelompok 

tani yang aktif di desa dan para anggota kelompok taninya mau menerima 

program SL-PTT Padi tersebut serta kelompok tani tersebut mempunyai luas 

lahan yang sesuai dengan persyaratan yang berada dalam program SL-PTT Padi. 

Dari berbagai persyaratan tersebut kelompok tani Ngumpak terpilih sebagai 

kelompok tani peserta dalam program SL-PTT Padi pada tahun 2009 dan 2010. 

Untuk persyaratan setiap kelompok tani berisikan anggota sebanyak 25 jiwa 

petani yang dimana sudah termasuk ketua kelompok tani dan pengurusnya. 

Indikator keikutsertaan petani dalam penentuan hamparan lahan seluas15 

ha pada program SL-PTT Padi tahun 2010 ini termasuk kategori tinggi atau 

sebesar 82,33%. Hal ini berarti petani peserta sudah mengikuti kegiatan 

pertemuan dalam pembahasan masalah penentuan luas lahan yang akan digunakan 

untuk kegiatan SL-PTT Padi. Dalam program SL-PTT Padi tahun 2010 ini 

memilih suatu dusun yang memiliki luas hamparan sawah sebesar 15 ha yang 

nantinya lahan tersebut digunakan sebagai tempat sekolah lapang dan tempat 

belajar bagi para petani untuk menerapkan teknologi yang dianjurkan oleh petugas 

penyuluh lapang. Dan dari luasan 15 ha tersebut akan diambil lahan seluas 1 ha 

yang akan digunakan sebagan Laboratorium Lapang atau LL, yang lahan tersebut 

merupakan lahan percontohan penerapan teknologi PTT yang nantinya dalam 

lahan tersebut petani dapat mencontoh teknologinya untuk diterapkan sendiri 

dilahan masing-masing. Dengan petani megetahui penentuan hamparan 15 ha itu, 

maka akan menimbulkan rasa tanggung jawab yang tinggi bagi petani peserta agar 

program tersebut berjalan sesuai dengan rencana. 

Indikator keikutsertaan petani dalam pemilihan petani peserta dalam 

kelompok tani yang ikut kegiatan program SL-PTT Padi tahun 2010 termasuk 

dalam kategori tinggi atau sebesar 80%. Hal ini berarti petani sudah mengikuti 

pertemuan kelompok tani untuk melakukan pemilihan petani peserta program 
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tersebut. Untuk petani yang menjadi petani peserta dalam program SL-PTT Padi 

harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh program dan untuk jumlah 

petani peserta sebanyak 25 orang petani dipilih oleh ketua kelompok tani beserta 

para anggotanya, yang dimana nanti dalam penentuan petani peserta program SL-

PTT Padi ini dilakukan rotasi antar anggota kelompok tani agar seluruh anggota 

kelompok tani merasakan menjadi petani peserta SL-PTT yang rotasi ini 

dilakukan setiap tahun. Ketua kelompok tani beserta anggotanya yang lain 

memilih anggota kelompok tani untuk menjadi petani peserta berdasarkan 

ketekunan petani dalam mengolah lahannya, luas lahan yang dimiliki oleh petani 

dan para petani yang mau menerima inovasi baru dari petugas penyuluh lapang. 

Dengan besarnya keikutsertaan petani dalam pemilihan petani peserta ini maka 

akan menimbulkan rasa tanggung jawab agar petani serius dalam menjalankan 

programnya dan agar program tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai yang 

telah direncanakan. 

Indikator penentuan area Laboratorium Lapang atau LL pada program SL-

PTT Padi tahun 2010 ini termasuk dalam kategori tinggi atau sebesar 80%. Hal ini 

berarti pada saat pertemuan membahas penentuan area lokasi LL petani sebesar 

80% dari 15 orang petani responden mengikuti pertemuan kelompok tani tersebut. 

Dari pertemuan kelompok tani ini diharapkan para petani peserta mengerti dan 

paham pentingnya penentuan area LL dalam program SL-PTT Padi ini. Dan untuk 

area LL dibutuhkan luas lahan sebesar 1 ha dari setiap 10 sampai 15 ha, penentuan 

lokasi LL ini diusahakan dipilih pada lokasi yang startegis maksudnya petani lain 

dapat dengan mudah untuk melihat dan mengunjungi lokasi tersebut. Fungsi dari 

area Laboratorium lapang atau LL ini yaitu sebagai lahan percontohan teknologi 

PTT bagi para petani peserta supaya para petani dengan mudah mencontoh dan 

menerapkan teknologi yang diterapkan di lokasi LL tersebut untuk diterapkan 

oleh petani di lahannya masing-masing. Dengan menerapkan teknologi PTT 

(Pengelolaan Tanaman Terpadu) yang berada di lokasi LL ini diharapkan petani 

sedikit demi sedikit mau merubah kebiasaan bertaninya untuk berusahatani yang 

lebih baik lagi. 

Indikator keikutsertaan petani dalam penentuan waktu pada program SL-

PTT Padi tahun 2010 ini termasuk dalam kategori sedang atau sebesar 75,67%. 
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Hal ini berarti belum semua petani peserta ikutserta dalam penentuan waktu 

pembelajaran pada program SL-PTT Padi. Dalam program SL-PTT Padi tahun 

2010 untuk masalah penentuan waktu proses belajar mengajarnya sangat fleksibel, 

disesuaikan dengan keadaan/kondisi petani. Sebab didalam program ini sasaranya 

petani sehingga untuk waktu pertemuannya sangat menyesuaikan petani, 

walaupun didalam pertemuan ini ditentukan jadwal pertemuan belajar mengajar 

dalam satu musim tanam padi ini dilakukan sebanyak 8 kali. Untuk waktunya 

dilakukan jam 8 pagi sampai jam 11.30 siang, dan jadwal ini fleksibel apabila 

petani pada saat itu tidak bisa waktunya dapat diganti sesuai kesepakatan petani 

peserta dan biasanya waktu pengganti pertemuan tersebut dilakukan pada saat 

malam hari setelah shalat Maghrib. Kemudian untuk hari pertemuan rutin 

kelompok tani dilakukan setiap hari selasa pagi setelah petani bekerja dari 

sawahnya. Dalam pertemuan tersebut membahas waktu pelaksanaan proses 

belajar petani peserta ini, dalam hal ini kebanyakan petani pasif dan tidak 

memberikan masukan dan pendapatnya sehingga penyuluh sedikit kebingungan 

dalam penentuan waktu belajar mengajarnya. Dengan keikutsertaan petani dalam 

penentuan waktu pelaksanaan kegiatan program SL-PTT Padi ini diharapkan 

dapat menimbulkan rasa tanggung jawab petani terhadap program tersebut. 

Indikator keikutsertaan petani dalam penentuan lokasi belajar pada 

program SL-PTT Padi termasuk dalam kategori sedang atau sebesar 75,67%. Hal 

ini berarti petani peserta sudah berpartisipasi dalam mengikuti serangkaian 

kegiatan yang berada dalam program SL-PTT Padi ini, tetapi di dalam 

pelaksanaannya banyak petani yang pasif pada saat penentuan lokasi belajar 

mengajar. Hal ini ditunjukkan dengan kehadirannya dalam pertemuan rutin 

kelompok tani dan petani hanya sebagai pendengar saja saat membahas lokasi 

atau tempat pelaksanaan proses belajar mengajar pada program SL-PTT Padi. 

Dari hasil musyawarah petugas penyuluh lapang dan para petani peserta, untuk 

tempat atau lokasi pelaksanaan proses belajar mengajarnya dilakukan di rumah 

Bapak Siken atau Ketua Kelompok Tani Ngumpak. Sebab dirumah bapak Siken 

atau Ketua Kelompok tani ini sangat startegis, tidak terlalu jauh untuk dikunjungi 

dan mempunyai teras rumah yang agak luas sehingga dapat memuat banyak 

orang. Untuk persiapan dilahan LLnya para petani memberikan pendapat untuk 
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pelaksanaan pengolahan tanahnya dilakukan dengan menggunakan traktor dengan 

alasan mengefisienkan waktu pengerjaan. Selain itu persiapan dilahan LL dengan 

mempersiapkan sarana dan prasarana untuk berusahatani dibagi-bagi kesemua 

anggota kelompok tani. Setiap petani peserta mempunyai tugas masing-masing 

utuk melakukan persiapan dilahan LL agar di dalam proses pengerjaannya dapat 

dilakukan dengan mudah dan cepat. Dari hal tersebut maka dalam tahap persiapan 

di lahan LL pada program SL-PTT Padi termasuk dalam kategori tinggi atau 

82,33%. 

Indikator keikutsertaan petani dalam penentuan materi pelajaran dalam 

Program SL-PTT Padi tahun 2010 ini termasuk dalam kategori tinggi atau sebesar 

82,33%. Hal ini berarti petani peserta mengikuti pertemuan kelompok tani yang 

diselenggarakan oleh petugas penyuluh lapang dan ketua kelompok tani Ngumpak 

ini. Didalam kegiatan pertemuan itu petani sangat aktif memberikan pendapat dan 

saran untuk masalah materi yang nantinya akan diberikan oleh penyuluh dalam 

proses belajar mengajar, agar sesuai dengan keinginan petani peserta. Untuk 

penentuan materi pelajaran dalam SL-PTT Padi memang disesuaikan dengan 

kebutuhan para petani sehingga para petani dengan semangat ikut serta dalam 

kegiatan proses belajar mengajar  tersebut. Adapun berbagai macam jenis materi 

yang akan diberikan dalam 8 kali pertemuan yang sudah disepakati bersama 

dengan para petani peserta. Materi pelajaran dalam program SL-PTT Padi ini 

diantaranya tentang; pertanian organik dan teknik budidaya tanaman padi yang 

benar, jarak tanam pada tanaman padi  dan pemupukan berimbang, mengenal dan 

mengendalikan hama atau penyakit tanaman, mengenal musuh alami, agen hayati 

dan pestisida nabati, teknik pengendalian hama atau penyakit, pendugaan hasil 

panen, penanganan panen dan pasca panen, dan analisa usahatani dan rencana 

tidak lanjut. 

Kegiatan perencanaan petani dalam program SL-PTT Padi termasuk 

partisipasi yang tinggi, dimana hal ini ditunjukkan dengan kehadiran petani 

peserta disetiap kegiatan pertemuan kelompok tani di rumah bapak Siken dan dari 

jumlah total petani responden 15 petani yang sering datang atau mengikuti acara 

kegiatan sebanyak 10 orang. Dan juga para petani disini sepenuhnya terlibat 

dalam seluruh kegiatan perencanaan program SL-PTT Padi ini, serta petani 
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dilibatkan dalam pengambilan keputusan kelompok yaitu dalam penerimaan 

program SL-PTT Padi, pemilihan kelompok tani, mengikuti sosialisasi, penentuan 

hamparan lahan seluas 15 ha, pemilihan petani peserta, penentuan lokasi LL, 

waktu pembelajaran, serta tempat belajar mengajar petani peserta dan petani 

dilibatkan dalam penentuan materi pembelajaran dalam program SL-PTT Padi. 

Selain itu, adanya keinginan petani yang timbul dari diri petani untuk mencoba 

inovasi baru yang diberikan pada Program SL-PTT Padi yaitu dengan menerapkan 

teknologi PTT pada tanaman padi yang nantinya berdampak pada peningkatan 

produktifitas padi, kesejahteraan petani/pendapatan petani. 

6.2.2 Partisipasi Petani Dalam Pelaksanaan Program SL-PTT Padi 

Partisipasi petani dalam pelaksanaan program SL-PTT Padi merupakan 

keikutsertaan anggota kelompok tani pada kegiatan pelaksanaan program SL-PTT 

Padi tahun 2010 meliputi pertemuan ditingkat kelompok tani, pertemuan dalam 

rangka mengidentifikasi masalah pertanian, mengikuti kegiatan pengolahan tanah 

di lahan sekolah lapang, mengikuti kegiatan pembuatan lokasi persemaian 

dilahan, melakukan perlakuan pada benih padi sebelum disemaikan, pertemuan 

tentang sistem tanam, cara tanam, umur bibit pindah tanam, mengikuti pertemuan 

tentang pemupukan pada tanaman padi, mengikuti pertemuan tentang teknik 

pengairan/pemberian air pada tanaman padi, mengikuti pertemuan pada fase 

anakan, primordia, dan bunting pada tanaman padi, mengikuti pertemuan tentang 

cara pengendalian hama dan penyakit pada tanaman padi, pengamatan pada 

kondisi lahan sekolah lapang, pengamatan pada lahan LL, menggambarkan 

keadaan agroekosistem di lahan, kegiatan diskusi kelompok, kegiatan temu lapang 

petani, dan pengamatan jumlah anakan dan tinggi tanaman padi dalam program 

SL-PTT Padi tahun 2010. Serta dalam tahap pelaksanaan ini merupakan tahap 

menerima inovasi dan mau terlibat dalam kegiatan SL-PTT Padi dengan 

melaksanakan inovasi tentang budidaya tanaman padi melalui pendekatan PTT. 

Skor dari indikator pelaksanaan petani dalam program SL-PTT Padi 

disajikan dalam tabel 24 berikut: 
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Tabel 24. Indikator Partisipasi Petani Dalam Pelaksanaan Program SL-PTT Padi 
di Desa Ngrandu Lor 

No. Indikator Skor 
Maksimal 

Skor 
Yang 

Dicapai 

Persentase 
Terhadap Skor 
Maksimal (%) 

Kategori 

1. Keikutsertaan Pertemuan Kelompok 
tani    3   2,67   89,00 Tinggi 

2. Keikutsertaan Dalam Identifikasi 
Masalah Pertanian    3   2,47   82,33 Tinggi 

3. Keikutsertaan Dalam Pengolahan 
tanah dilahan     3   2,47   82,33 Tinggi 

4. Keikutsertaan Dalam Pembuatan 
Persemaian di lahan     3   2,33   77,67 Sedang 

5. Keikutsertaan Dalam Melakukan 
Perlakuan benih sebelum disemaikan    3   2,07   69,00 Sedang 

6. 
Keikutsertaan Dalam Pertemuan 
Sistem Tanam, cara tanam, umur bibit 
pindah tanam 

   3   2,27   75,67 Sedang 

7. Keikutsertaan Dalam Pertemuan 
Pemupukan    3   2,40   80,00 Sedang 

8. Keikutsertaan Dalam Pertemuan 
Pengairan dilahan    3   2,40   80,00 Sedang 

9. 
Keikutsertaan Dalam Pertemuan saat 
fase anakan maksimum, primordia 
dan bunting 

   3   2,27   75,67 Sedang 

10. Keikutsertaan Dalam Pertemuan 
Pengendalian Gulma    3   2,40   80,00 Sedang 

11. Keikutsertaan Dalam Pertemuan 
Pengendalian OPT    3   2,33   77,67 Sedang 

12. Keikutsertaan Dalam Pengamatan 
Kondisi Lahan Sekolah Lapang    3   2,27   75,67 Sedang 

13. Keikutsertaan Dalam Pengamatan 
Petak Laboratorium Lapang (LL)    3   2,00   66,67 Sedang 

14. Keikutsertaan Dalam Pengamatan 
agroekosistem    3   2,13   71,00 Sedang 

15. Keikutsertaan Dalam Menggambarkan 
Keadaan Agroekosistem    3   2,00   66,67 Sedang 

16. 
Keikutsertaan Dalam Mengamati 
Jumlah anakan dan tinggi tanaman di 
LL 

   3   2,33   77,67 Sedang 

17. Keikutsertaan Dalam Diskusi 
Kelompok    3   2,13   71,00 Sedang 

18. Keikutsertaan Dalam Kegiatan Temu 
Lapang    3   3,00 100,00 Tinggi 

Jumlah 54 41,94   77,67 Sedang 

Sumber: Analisis Data Primer, 2011 
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Keterangan: 

Kategori Partisipasi Petani Dalam Pelaksanaan Program SL-PTT Padi 

Rendah : 33,33% - 55,55% 

Sedang : 57,41% - 79,63% 

Tinggi : 81,48% - 100% 

Partisipasi petani dalam tahap pelaksanaan tergolong dalam kategori 

sedang dengan persentase 77,67%. Hal ini berarti bahwa dalam tahap pelaksanaan 

program SL-PTT Padi petani peserta belum sepenuhnya ikutserta dalam kegiatan 

yang berada dalam program SL-PTT Padi. Sebab belum seluruhnya petani peserta 

mengikuti pelaksanaan kegiatan dalam program SL-PTT Padi, yang hal ini karena 

petani peserta ada yang merangkap sebagai perangkat desa, guru sekolah sehingga 

banyak petani yang tidak bisa mengikuti kegiatan yang dilaksanakan pada 

program SL-PTT Padi. Dengan praktek langsung petani peserta akan lebih mudah 

mengingat dan dapat  melihat secara nyata tentang teknik pelaksanaannya serta 

dengan itu petani dapat melihat langsung perbandingan produksi padi yang 

diperoleh antara kebiasaan bertani petani dengan teknologi PTT yang dianjurkan 

oleh penyuluh lapang. 

Partisipasi petani peserta dalam mengikuti pertemuan kelompok tani 

selama pelaksanaan kegiatan program SL-PTT Padi tahun 2010 termasuk dalam 

kategori tinggi dengan persentase 89%. Hal ini menunjukkan bahwa, petani sangat 

menginginkan untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman serta 

ketrampilannya melalui program SL-PTT Padi. Hampir seluruh petani mengikuti 

pertemuan kelompok tani yang dilaksanakan sebanyak 8 kali pertemuan/musim 

yang dilakukan setiap satu minggu sekali. Yang pertemuan kelompok tani ini 

bertempat di rumah ketua kelompok taninya, dan acara pertemuan kelompok tani 

ini dilakukan pada setiap hari selasa jam 8 pagi, tetapi untuk masalah waktu ini 

fleksibel bisa berubah-ubah sewaktu-waktu sesuai kesepakatan dari petani peserta. 

Di dalam kegiatan pertemuan itu terdapat dua sesi yaitu pertemuan untuk sekolah 

ruang dan sekolah lapang. Sekolah ruang yaitu proses belajar mengajar dilakukan 

didalam ruangan yang berisi tentang pemberian materi oleh penyuluh lapang. 

Sedangkan sekolah lapang ini dilakukan diluar ruangan atau langsung dilapang 

seperti kegiatan pengamatan langsung dilahan mengamati keadaan tanaman dan 
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agroekosistemnya serta praktek langsung pembuatan MOL, bokashi, kompos, dan 

Pestisida Nabati. 

Partisipasi petani dalam mengikuti pertemuan pengidentifikasian masalah 

pertanian yang berada di dusun Ngumpak ini termasuk dalam kategori tinggi 

dengan sebesar 82,33%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar petani 

peserta ikutserta dalam kegiatan pertemuan identifikasi masalah pertanian. 

Didalam kegiatan pengidentifikasian masalah ini petani ini didampingi oleh 

penyuluh lapang, dalam kegiatan pengidentifikasian masalah ini dicari 

masalahnya, melihat potensi yang ada di dlingkungan sekitar dan merumuskan 

solusi yang harus dilakukan oleh petani untuk mengatasi masalah tersebut. Hasil 

dari identifikasi masalah pertanian diperoleh hasil bahwa, masalah penting yang 

berada di kelompok tani Ngumpak yaitu kondisi lahan yang sering banjir sehingga 

lahan tidak bisa dijidar atau dijarak tanam serta bibit yang ditanam harus berumur 

lebih dari 30 hari.  

Masalah yang lain yaitu serangan hama tikus dan wereng. Potensi yang 

berada di sekitar lingkungan dusun Ngumpak bahwa terdapat banyak parit-parit 

dan banyak bambu yang tumbuh disekitar sungai. Solusi yang diberikan kepada 

petani peserta untuk lahan yang sering kebanjiran yang pertama membuat 

bendungan untuk menahan air agar tidak masuk ke lahan petani, yang kedua 

dengan cara membuang air ke parit-parit yang terdekat. Untuk mengatasi dari 

serangan hama tikus dan wereng, petani melakukan pembuatan pestisida nabati 

yang terbuat dari bahan organik sehingga pestisida ini ramah lingkungan dan 

aman bagi petani dan untuk mengatasi serangan tikus dilakukan gropyokan secara 

serentak atau bersama-sama serta menggunakan musuh alami dengan ular dan 

burung hantu. Dengan diadakannya kegiatan identifikasi ini maka petani peserta 

diharapkan dapat mengatasi permasalahan petani dengan mandiri dengan 

memanfaatkan potensi yang berada disekitar lingkungan petani sendiri, dengan 

hal ini diharapkan dapat mendorong partisipasi petani terhadap program SL-PTT 

Padi. 

Partisipasi petani dalam mengikuti pengolahan lahan pada program SL-

PTT Padi termasuk dalam kategori tinggi dengan persentase 82,33%. Hal ini 

berarti petani peserta diikutsertakan dalam proses pengolahan tanah atau lahan 
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yang berada dalam proses pelaksanaan program SL-PTT Padi. Sebab petani disini 

ingin mengetahui cara atau teknik pengolahan tanah yang baik dan benar, 

sehingga berpartisipasi untuk melakukan pengolahan tanah di lahan sekolah 

lapang ini. Didalam kegiatan pengolahan tanah itu petani sangat aktif untuk 

mengajukan beberapa pertanyaan kepada penyuluh lapang. Hasil yang diperoleh 

dari kegiatan ini yaitu bahwa untuk pengolahan tanah dilahan yang baik dan 

benar, tanah diolah dua minggu sebelum tanah ditanami padi. Pengolahan tanah 

ini dilakukan sebanyak 2 kali dengan interval olah I dan II berselang ± 20 hari dan 

tahapan setiap kali pengolahan tanah yaitu tanah dibajak terlebih dahulu dengan 

menggunakan traktor, selanjutnya tanah digaru baru kemudian tanah diratakan. 

Tujuan dari dilakukannya pengolahan tanah ini agar tekstur tanah menjadi 

gembur, untuk menjadikan rumput yang berada dilahan menjadi pupuk organik, 

agar tanah menjadi tambah subur dan mudah untuk ditanami padi. 

Partisipasi petani dalam pembuatan persemaian pada program SL-PTT 

Padi termasuk dalam kategori sedang dengan persentase 77,67%. Hal ini 

menunjukkan bahwa petani peserta yang ikutserta dalam kegiatan ini hanya 

sebagian saja yang mengikutinya (petani yang lain pasif). Karena dari jumlah total 

petani responden yang mengikuti kegiatan program SL-PTT Padi berjumlah 15 

orang dan yang hadir hanya 77,67% saja dari jumlah total. Penyebab tidak 

hadirnya beberapa petani dalam kegiatan persemaian bibit padi ini banyak hal, 

bisa saja pada saat itu petani sedang ada kegiatan lain sehingga tidak bisa 

mengikuti acara tersebut. Dalam persemaian bibit padi ini dilakukan di lahan yang 

akan dijadikan laboratorium lapang nantinya, dengan luasan 1 ha kemudian untuk 

persemaian digunakan luasan lahan 500m2. Untuk lokasi pembuatan persemaian 

dicari lokasi yang terbebas dari serangan hama tikus, pada area atau lahan yang 

luas dan lokasinya menjadi satu dengan lahan yang akan ditanami pada dengan 

tujuan agar lebih cepat dan mudah untuk memindahkan bibitnya. Teknik 

persemaian yang dilakukan yaitu dengan cara benih padi disebarkan dilahan yang 

sudah disiapkan kemudian setalah itu dipermukaan tanahnya ditutupi dengan 

jerami agar benih tidak dimakan oleh burung dan melindungi benih padi saat 

turun hujan agar benih tidak terpental atau terbuang keluar lahan. 
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Partisipasi petani dalam perlakuan benih sebelum ditanam pada program 

SL-PTT Padi termasuk dalam kategori sedang dengan persentase 69%. Hal ini 

menunjukkan bahwa beberapa petani peserta tidak ikutserta dalam kegiatan 

tersebut. Sebab dari jumlah total petani responden yang mengikuti kegiatan 

program SL-PTT Padi ini yang menghadiri pada kegiatan ini hanya 69% saja dari 

jumlah total.  Jadi dari hal ini banyak petani yang belum berpartisipasi dalam 

menerapkan teknologi yang sudah diajarkan oleh penyuluh lapang dilahanya 

masing-masing. Penyebab ketidakhadiran petani dalam kegiatan ini banyak 

penyebabnya seperti ada kegiatan lain diluar kegiatan tersebut, petani sedang sakit 

dll. Tetapi hal itu bisa dimaklumi kita tidak bisa memaksa kehendak orang lain. 

Hasil dari kegiatan pertemuan tentang perlakuan sebelum benih disemaikan yaitu 

benih pertama kali direndam atau dimasukkan dalam air garam dengan tujuan 

untuk memilih benih yang bagus dengan yang jelek, dilihat pada saat benih 

dimasukkan dalam air garam benih yang mengambang diatas permukaan air itu 

dibuang dan yang tenggelam itu dipakai untuk disemaikan. Setelah dipilih benih 

yang siap disemaikan benih direndam dengan air biasa selama satu hari satu 

malam dengan tujuan untuk memecah masa dormansi benih, kemudian ditiriskan 

benih tersebut selama satu hari satu malam juga baru benih padi siap disemaikan 

dilahan yang sudah disiapkan. 

Partisipasi petani dalam melakukan sistem tanam pada program SL-PTT 

Padi termasuk dalam kategori sedang dengan persentase 75,67%. Hal ini 

menunjukkan bahwa petani peserta yang mengikuti kegiatan ini hanya sebagian 

saja tidak semua petani berpartisipasi dalam kegiatan sistem tanam, cara tanam, 

dan umur bibit pindah tanam padi. Sebenarnya dalam kegiatan ini merupakan 

faktor yang terpenting dalam menentukan jumlah produktifitas padi yang akan 

diperolehnya. Hasil dari kegiatan ini untuk sistem tanamnya dianjurkan dengan 

mengguakan jarak tanam Jajar Legowo (40 cm x 20 cm x 10 cm), tetapi menurut 

penjelasan dari petani sistem tersebut masih baru dan terlalu sulit untuk diterapkan 

bagi para petani sehingga petani lebih memilih jarak tanam yang jarang-jarang 

atau 25 cm x 25 cm. Untuk cara tanamnya dianjurkan setiap lubang tanam berisi 

3batang/lubang, dengan hal itu maka akan didapatkan jumlah anakan yang lebih 

banyak dan juga dapat menghemat bibit padi yang digunakan. Untuk umur bibit 
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padi pindah tanam dianjurkan oleh penyuluh lapang tanam bibit padi pada usia 

muda yaitu berkisar umur kurang dari 18 hari, sebab dengan cara seperti itu bibit 

akan mempunyai perakaran yang lebih kuat dan bibit tidak mudah rubuh, serta 

dengan menanam bibit padi dengan usia muda maka akan diperoleh jumlah 

anakan yang lebih banyak lagi. Dari teknologi yang diajarkan dalam kegiatan 

sekolah lapang tersebut banyak petani yang menerapkan teknologi tersebut, dan 

banyak petani yang berpartisipasi dalam program SL-PTT Padi baik petani peserta 

maupun petani non peserta. 

Partisipasi petani dalam proses pemupukan pada program SL-PTT Padi 

termasuk dalam kategori sedang dengan persentase 80%. Jadi dari hal ini dapat 

diketahui bahwa partisipasi petani dalam proses pemupukan ini termasuk sedang, 

maksudnya petani disini masih memikirkan untuk menerapkan teknologi yang 

dianjurkan oleh penyuluh tersebut dengan kebiasaan yang sering dilakukannya. 

Sebab petani menggantungkan hidupnya dari hasil sawahnya ini, sehingga petani 

tidak mau mengambil resiko yang terburuk. Kemudian dari hasil kegiatan proses 

pemupukan dalam program SL-PTT Padi ini dianjurkan untuk melakukan 

pemupukan yang berimbang antara penggunaan pupuk organik dengan pupuk 

anorganik. Dengan hal itu maka kondisi lahan atau tanah tidak semakin rusak, 

apabila tanah diberikan pupuk anorganik terus menerus tanpa memperhatikan 

dosis yang diberikan maka tanah akan rusak dan tidak subur lagi. Pemberian 

pupuk yang berimbang itu yaitu pemberian pupuk yang tepat jenis, dosis, guna, 

dan tepat waktu pemberiannya. Selain itu juga dianjurkan melakukan pemupukan 

sebanyak 3 kali yaitu pemberian pupuk dasar, susulan I dan susulan II. Untuk 

pupuk dasar diberikan sebelum penanaman dilakukan dengan pupuk organik 

seperti bokashi, kompos, petroorganik dan MOL, susulan yang pertama pada saat 

tanaman padi berusia 15 – 21 hst dengan menggunakan pupuk phonska dan urea, 

kemudian untuk susulan yang kedua pada saat berumur 36 – 38 hst dengan pupuk 

urea, phonska dan ZA. Dengan demikian maka akan dapat diperoleh produksi 

padi yang meningkat dan ramah lingkungan. 

Partisipasi petani dalam proses pengairan pada program SL-PTT Padi 

termasuk dalam kategori sedang dengan persentase 80%. Dari tabel diatas maka 

dapat diketahui bahwa partisipasi petani dalam proses pengairan ini termasuk 
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kategori sedang, jadi disini petani peserta masih belum berpartisipasi penuh 

terhadap keikutsertaannya dalam kegiatan pengairan yang dilakukan di sekolah 

lapang yang dilaksanakan tepatnya di LL. Petani peserta yang tidak mengikuti 

kegiatan pengairan ini, karena sedang berhalangan untuk menghadiri kegiatan 

tersebut. Selain itu bisa saja petani merasa hal tersebut tidak begitu penting dan 

petani masih sibuk dengan pekerjaannya sendiri untuk menggarap lahan 

sawahnya. Hasil dari kegiatan pengairan ini yaitu untuk pengairan yang 

dianjurkan dari program SL-PTT Padi dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan 

kondisi lahan dan kebutuhan tanah, sehingga kondisi lahan tidak selalu tergenang 

air. Untuk pengairan pada tanaman padi dilakukan dengan menggunakan diesel 

dan saluran irigasi, untuk pengairannya dilakukan setiap 15 hari dan selain itu 

juga melihat kondisi tanahnya misal terlalu kering juga harus dilakukan pengairan. 

Proses pengairan diberhentikan pada saat 20 hari sebelum panen. 

Partisipasi petani dalam mengamati fase anakan maksimum, primordia dan 

bunting pada program SL-PTT Padi termasuk dalam kategori sedang dengan 

persentase 75,67%. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada proses 

pengamatan fase anakan maksimum pada tanaman padi di LL partisipasi petani 

masih tergolong sedang. Berarti disini petani peserta belum sepenuhnya mengikuti 

kegiatan pengamatan pada fase anakan maksimum dan masa primordia pada 

tanaman padi yang berada di lahan LL. Sebab pada saat kunjungan ke lapang 

petani peserta kebanyakan pasif dan tidak aktif bertannya sehingga pada saat 

ditanya petugas penyuluh lapang petani peserta kurang begitu mengerti. Hasil dari 

kegiatan pengamatan anakan padi tersebut bahwa terbukti dengan melakukan 

penanaman bibit umur muda, setiap lubang 3 batang dan jarak tanam yang arang-

arang dapat menghasilkan anakan padi yang sangat banyak. Dan pada saat 

primordia dan bunting tersebut dilakukan penyemprotan MOL buah dan pesnab 

dengan tujuan agar dapat merangsang pertumbuhan generatif dan mencegah dari 

serangan hama wereng. Dan untuk penyemprotan MOL dan Pesnab tersebut 

dilakukan setiap minggu sampai sebelum panen. Dan pada saat pengamatan di 

lahan LL jumlah butir/malai  yang dapat dihasilkan sebanyak 215 biji dan jumlah 

malai rata-rata 17 malai. Dari kegiatan pengamatan ini diharapkan dapat 
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mendorong partisipasi petani untuk menerapkan teknologi yang dianjurkan dari 

program SL-PTT Padi tahun 2010 ini. 

Partisipasi petani dalam pengendalian gulma pada kegiatan program SL-

PTT Padi termasuk dalam kategori sedang dengan persentase 80%. Dari peryataan 

tersebut dapat kita ketahui bahwa partisipasi petani peserta dalam tahap 

pelaksanaan pengendalian gulma masih sedang, jadi petani peserta belum 

sepenuhnya ikutserta dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil dari pertemuan 

kegiatan pengendalian gulma ini sebaiknya dilakukan dengan menggunakan 

gasrok atau landak. Sebab dengan menggunakan gasrok atau landak ini kerjanya 

lebih efektif dan efisien selain itu juga dengan menggunakan alat tersebut ramah 

lingkungan dan tidak mempunyai efek samping terhadap kondisi lahan. Dengan 

dilakukan secara manual tersebut maka gulma dapat dibersihkan secara bersama-

sama, sehingga dapat mempererat hubungan antat anggota kelompok tani. Serta 

dengan menggunakan alat tradisional yang terbuat dari bahan bambu ini dapat 

menghemat biaya pengeluaran petani untuk pemeliharaan tanaman padi. dan 

gulma yang sering ada dilahan petani yaitu semanggi, wewehan, dasdasan, rumput 

teki dll. Tetapi berdasarkan hasil wawancara petani masih belum menerapkan 

teknologi tersebut, petani selain dengan gasrok juga menggunakan obat kimia 

untuk membersihkan gulma. Karena apabila tidak dibantu dengan bahan kimia 

maka sulit untuk memberishkannya serta dengan menggunakan obat kimia (Eli 

Plus) ini kerjanya lebih cepat. 

Partisipasi petani dalam pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman 

(OPT) pada kegiatan program SL-PTT Padi termasuk dalam kategori sedang 

dengan persentase 77,67%. Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa 

petani peserta masih belum berpartisipasi penuh terhadap kegiatan program SL-

PTT Padi tahun 2010. Sebab didalam proses pelaksanaannya tidak semua petani 

mengikuti kegiatan dalam pengendalian OPT dilahan LL selain itu juga petani 

yang mengikuti kegiatan tersebut kurang aktif bertannya dan cenderung pasif saja. 

Dipeoleh dari penjelasan petani peserta dan penyuluh lapang setempat bahwa 

untuk melakukan pengendalian OPT tersebut langkah pertama yang harus 

dilakukan yaitu melakukan pengamatan terlebih dahulu pada tanaman padi 

terserang jenis hama apa, baru setelah itu dilakukan pengendalian. Untuk 
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pengendalian OPT dilakukan dengan mengacu pada Pengendalian Hama Terpadu 

(PHT) yaitu dengan cara menggunakan bahan organik yang ramah lingkungan dan 

menggunakan musuh alami sehingga tidak memutus rantai ekosistem lingkungan 

yang berada di lahan tersebut. Pada kegiatan ini petani peserta diberikan 

keterampilan untuk membuat pestisida nabati sendiri dengan menggunakan 

bahan-bahan dasar yang berada disekitar lingkungan petani sehingga bahan 

mudah didapatkan. Bahan-bahan yang digunakan diantaranya seperti daun sirsak, 

tembakau, gadung, daun nimba dan baru dicampur dengan sabun colek diaduk 

menjadi satu kemudian didiamkan selama 1 minggu baru pesnab tersebut dapat 

digunakan. Pada saat proses pembuatan pesnab tersebut petani peserta sangat 

antusias melaksanakan pembuatan pestisida nabati tersebut. 

Partisipasi petani dalam pengamatan kondisi lahan sekolah lapang pada 

kegiatan program SL-PTT Padi termasuk dalam kategori sedang dengan 

persentase 75,67%. Hal ini menunjukkan bahwa petani peserta belum sepenuhnya 

berpartisipasi terhadap proses pelaksanaan program SL-PTT Padi. Sebab petani 

peserta yang melakukan pengamatan pada lahan sekolah lapang hanya beberapa 

saja dan juga petani yang mengikuti pengamatan ke lahan sekolah lapang pasif 

saja kurang aktif untuk bertanya kepada penyuluh lapang. Kegiatan yang 

dilakukan di lahan sekolah lapang yaitu mengamati pertumbuhan dan 

perkembangan dari tanaman padi serta mengamati serangan hama dan penyakit 

pada tanaman padi. Yang nantinya setelah dilakukan pengamatan akan dilakukan 

disikusi bersama penyuluh lapang untuk membahas permasalahan-permasalahan 

yang dihadapi oleh para petani. 

Partisipasi petani dalam pengamatan petak Laboratorium Lapang (LL) 

pada kegiatan program SL-PTT Padi tahun 2010 termasuk dalam kategori sedang 

dengan persentase 66,67%. Hal ini menunjukkan bahwa belum sepenuhnya petani 

peserta berpartisipasi dalam proses pelaksanaan program SL-PTT padi, karena 

dari jumlah total petani responden 15 petani hanya 66,67% saja yang mengikuti 

kegiatan pengamatan di petak LL.  Kegiatan yang dilakukan di petak LL yaitu 

mengamati pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman padi, yang kegiatan 

pengamatan ini dilakukan setiap 2 minggu sekali. Pengamatan yang dilakukan 

meliputi pengamatan jumlah anakan, tinggi tanaman, jumlah malai, dan jumlah 
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butir/malai, serta mengamati agroekosistem yang berada dilahan LL seperti 

serangan hama, musuh alami dll. Dalam melakukan pengamatan ini dilakukan 

langsung oleh para petani dan didampingi oleh penyuluh lapang, dan terdapat 

salah satu petani yang mencatat setiap hasil pengamatan yang dilakukan dilahan 

LL. Setelah itu hasil dari pengamatan di diskusikan bersama dengan penyuluh 

lapang setempat. Pada saat diskusi petani pasif untuk memberikan pendapat dan 

mengajukan berbagai macam pertannyaan kepada penyuluh pertanian. Karena 

petani agak takut untuk menanyakan sesuatu yang belum dimengertinya kepada 

petugas penyuluh lapang. 

Partisipasi petani dalam mengikuti pengamatan keadaan agroekosistem 

pada kegiatan program SL-PTT Padi termasuk dalam kategori sedang dengan 

persentase 71%.  Hal ini menunjukkan bahwa petani belum sepenuhnya ikutserta 

dalam kegiatan yang berada dalam program SL-PTT Padi. Sebab petani disini 

pada saat pengamatan itu hanya diam saja tidak memberikan pendapat dan saran 

kepada penyuluh sehingga terkesan kurang begitu aktif dalam kegiatannya. Di 

dalam kegiatan pengamatan agroekosistem yang berada dilahan SL-PTT Padi 

yaitu mengamati keadaan tanaman padi, musuh alami, dan serangan –serangan 

hama dan penyakit yang menterang pada tanaman padi. Dari hasil pengamatan 

tersebut kemudian digambarkan pada kertas yang sudah disediakan oleh penyuluh 

pertanian, setelah digambarkan perwakilan dari salah satu petani untuk 

mempresentasikan hasil pengamatan dilahan LL tersebut. Setelah 

mempresentasikan hasil pengamatan penyuluh lapang menanggapi presentasi dari 

petani, pada saat itu petani sangat aktif mengajukan pertanyaan tentang masalah 

pertanian seperti teknik pemupukan yang benar, budidaya padi yang benar dll. 

Partisipasi petani dalam keikutsertaan menggambarkan hasil pengamatan 

dan diskusi kelompok pada kegiatan program SL-PTT Padi termasuk dalam 

kategori sedang dengan persentase 71%. Dari peryataan diatas menunjukkan 

bahwa petani belum sepenuhnya berpartisipasi pada proses pelaksanaan program 

SL-PTT Padi. Karena  dalam pelaksanaan pengamatan dan diskusi kelompok 

banyak petani yang pasif tidak mau memberikan pendapat dan mengajukan 

pertannyaan kepada penyuluh lapang. Dari hal itu menunjukkan bahwa petani 

peserta hanya hadir saja dalam kegiatan dan diam saja pada saat acara kegiatan 
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dilaksanakan. Dalam proses pengamatan pada jumlah anakan dan tinggi tanaman 

padi dilahan LL dilakukan lansung oleh petani peserta dengan didampingi oleh 

penyuluh lapang. Dari hasil pengamatan di lahan LL diperoleh hasil jumlah 

anakan rata-rata 30 batang dan tinggi tanaman 30 cm. dari hasil pengamatan 

dilahan LL kemudian digambarkan oleh beberapa petani di kertas A3 yang sudah 

disediakan oleh petugas penyuluh lapang mulai dari keadaan ekosistem dilahan 

dan keadaan tanaman padi itu sendiri. Setelah selesai menggambarkan keadaan 

agroekosistem di lahan LL perwakilan dari salah satu petani peserta untuk 

mempresentasikan di depan petani peserta lain dan petugas penyuluh lapang.  

Kemudian setelah selesai dipresentasikan petugas penyuluh lapang 

menanggapi hasil pengamatan dan dilakukan diskusi kelompok dengan petani 

peserta. Melihat beberapa masalah yang terdapat dilahan LL dan kemudian 

memecahkan permasalahan tersebut/mencari solusi yang akan dilakukan. Dalam 

proses diskusi kelompok ini ada beberapa petani yang aktif bertanya dan 

memberikan pendapat, selain itu petani peserta yang lain hanya sebagai pendengar 

saja. Diharapkan dari kegiatan diskusi kelompok ini dapat mendorong petani 

untuk menerapkan teknologi yang diajarkan oleh petugas penyuluh serta dapat 

mendorong partisipasi petani terhadap program SL-PTT Padi tahun 2010. 

Partisipasi petani dalam kegiatan temu lapang pada program SL-PTT Padi 

termasuk dalam kategori tinggi dengan persentase 100%. Hal ini menunjukkan 

bahwa pada kegiatan temu lapang ini petani sudah berpartisipasi untuk mengikuti 

kegiatan pelaksanaan program SL-PTT Padi tersebut. Kegiatan yang dilakukan 

dalam temu lapang kali ini yaitu kegiatan yang dilakukan sebelum proses 

pemanenan dilakukan, biasanya acara temu lapag ini mengundang Kepala Dinas 

Pertanian setempat, Kecamatan setempat dan kepala desa setempat tidak 

terkecuali seluruh petani yang berada di Dusun Ngumpak. Tujuan dari kegiatan 

temu lapang ini yaitu sebagai media komunikasi antara petani dengan aparat dari 

Dinas terkait, peneliti dan petani non peserta SL-PTT Padi dan masyarakat tani 

pada umumnya. Acara ini diperlukan dalam upaya memperkenalkan teknologi 

PTT dan alih teknologi kepada masyarakat di sekitar SL-PTT Padi 

diselenggarakan. Pada saat temu lapang, petani peserta sekolah lapang 

menampilkan proses SL-PTT, hasil kajian, analisis agroekosistem dan diskusi 
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dilapang pada saat tanaman padi akan dipanen dengan bapak Kepala Dinas 

Pertanian setempat. Dari acara temu lapang ini diharapkan dapat mendorong 

petani untuk berpartisipasi dan mau menerapkan teknologi PTT dalam Program 

SL-PTT Padi ini sehingga dapat meningkatkan produktifitas padi dan 

meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. 

Dengan demikian secara keseluruhan bahwa partisipasi petani terhadap 

proses pelaksanaan program SL-PTT Padi termasuk dalam kategori sedang 

dengan persentase 77,67%. Jadi dalam hal ini petani peserta belum sepenuhnya 

berpartisipasi terhadap kegiatan proses pelaksanaan program SL-PTT mulai dari 

kegiatan pertemuan kelompok tani, pertemuan dalam rangka mengidentifikasi 

masalah pertanian, mengikuti kegiatan pengolahan tanah di lahan sekolah lapang, 

mengikuti kegiatan pembuatan lokasi persemaian dilahan, melakukan perlakuan 

pada benih padi sebelum disemaikan, pertemuan tentang sistem tanam, cara 

tanam, umur bibit pindah tanam, mengikuti pertemuan tentang pemupukan pada 

tanaman padi, mengikuti pertemuan tentang teknik pengairan/pemberian air pada 

tanaman padi, mengikuti pertemuan pada fase anakan, primordia, dan bunting 

pada tanaman padi, mengikuti pertemuan tentang cara pengendalian hama dan 

penyakit pada tanaman padi, pengamatan pada kondisi lahan sekolah lapang, 

pengamatan pada lahan LL, menggambarkan keadaan agroekosistem di lahan, 

kegiatan diskusi kelompok, kegiatan temu lapang petani, dan pengamatan jumlah 

anakan dan tinggi tanaman padi dalam program SL-PTT Padi tahun 2010. Dengan 

diadakannya berbagai kegiatan dalam proses pelaksanaan ini diharapkan petani 

terdorong untuk berpatisipasi dan menerapkan teknologi-teknologi yang sudah 

diajarkan oleh petugas penyuluh lapang sehingga dapat meningkatkan 

produktifitas padi dan pendapatan petani. 

6.2.3 Partisipasi Petani Dalam Evaluasi Program SL-PTT Padi 

Partisipasi petani dalam evaluasi program SL-PTT Padi ini merupakan 

keikutsertaan dan penerapan teknologi PTT yang diajarkan oleh petugas penyuluh 

lapang ke petani peserta agar dapat diterapkan pada lahannya dengan tujuan agar 

dapat meningkatkan produktifitas padi dan pendapatan petani, evaluasi program 

SL-PTT Padi hal ini meliputi keikutsertaan atau menerapkan teknologi PTT 

seperti penggunaan varietas unggul baru, benih bermutu, jumlah bibit 1-3 
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batang/lubang, bibit muda < 21 hari, penggunaan sistem jarak tanam jajar legowo, 

pemupukan berimbang, penggunaan bahan organik, pengairan, pengendalian 

hama dan penyakit secara terpadu (PHT), pengendalian gulma secara terpadu, dan 

penanganan panen dan pasca panen. Dengan diadakannya evaluasi ini maka akan 

dapat diketahui berapa persen petani yang menerapkan teknologi dan petani yang 

tidak menerapkan teknologi PTT ini. Dalam kegiatan evaluasi ini diharapkan 

petani peserta dan petani non peserta yang lainnya menerima dan menerapkan 

teknologi PTT ini, sebab kebiasaan bertani petani masih kurang maksimal maka 

dengan adanya teknologi ini dapat memaksimalkan produksi padi dan pendapatan 

petani. Untuk mengetahui skor yang didapat petani peserta lebih jelasnya akan 

disajikan dalam tabel 25 berikut: 
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Tabel 25. Indikator Partisipasi Petani Dalam Evaluasi Program SL-PTT Padi di 
Desa Ngrandu Lor 

No. Indikator Skor 
Maksimal 

Skor 
Yang 

Dicapai 

Persentase 
Terhadap 

Skor 
Maksimal 

(%) 

Kategori 

1. Penggunaan Varietas 
Unggul Baru (VUB)    3   3,00 100,00 Tinggi 

2. Penggunaan Benih Yang 
Bermutu    3   3,00 100,00 Tinggi 

3. Umur bibit padi yang 
ditanam     3   2,00    66,67 Sedang 

4. Jumlah Bibit padi yang 
ditanam     3   3,00 100,00 Tinggi 

5. Penggunaan Sistem Tanam    3   1,40    46,67 Rendah 

6. Pemupukan     3   2,40    80,00 Sedang 

7. Penggunaan Pupuk Organik    3   2,33    77,67 Sedang 

8.  Pengairan    3   2,67    89,00 Tinggi 

9. Pengendalian Hama dan 
Penyakit scr Terpadu    3   1,33    44,33 Rendah 

10. Pengendalian Gulma    3   3,00 100,00 Tinggi 

11. Penanganan Panen dan 
Pasca Panen    3   3,00 100,00 Tinggi 

12. Manfaat Mengikuti Program 
SL-PTT Padi    3   3,00 100,00 Tinggi 

Jumlah 36 30,13    83,69 Tinggi 

Sumber: Analisis Data Primer, 2011 

Keterangan: 

Kategori Partisipasi Petani Dalam Evaluasi Program SL-PTT Padi 

Rendah : 33,33% - 55,55% 

Sedang : 58,33% - 80,55% 

Tinggi : 83,33% - 100% 

Partisipasi petani dalam tahap evaluasi program SL-PTT Padi tahun 2010 

tergolong dalam kategori tinggi dengan persentase 83,69%. Partisipasi petani 

dalam tahap evaluasi tinggi, karena hampir semua petani ikut aktif melaksanakan 
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budidaya padi sesuai anjuran dan menerapkan beberapa teknologi PTT yang 

dianjurkan oleh penyuluh dari program SL-PTT Padi. Dengan praktek langsung 

petani akan lebih mudah untuk mengingat dan dapat melihat secara langsung dan 

nyata perbandingan hasilnya dengan menerapkan teknologi PTT dengan yang 

tidak menerapkan teknologi PTT. Dari seluruh petani peserta yang mengikuti 

program SL-PTT hanya ada 83,69% petani saja yang menerapkan teknologi PTT 

dan yang lainnya masih tetap dengan menggunakan kebiasaan bertaninya selama 

ini. 

Partisipasi petani dalam penggunaan varietas unggul baru (VUB) pada 

program SL-PTT Padi termasuk dalam kategori tinggi dengan persentase 100%. 

Hal ini menunjukkan bahwa petani peserta berpartisipasi penuh dan menerapkan 

teknologi yang dianjurkan dari program tersebut. Varietas padi yang digunakan 

oleh petani yaitu varietas non hibrida jenis Ciherang, sebab jenis ciherang ini 

tahan terhadap serangan hama dan tidak mudah rubuh. Berbeda dengan jenis padi 

hibrida yaitu Sembada B9 dimana jenis ini justru disenangi oleh hama dan mudah 

rubuh pada saat terkena angin dan hujan. Petani banyak menanam varietas padi 

jenis ciherang ini karena harganya dipasaran tinggi, cepat lakunya dan rendemen 

berasnya tinggi sehingga sangat disenangi oleh penjual dan pembeli. Berbeda 

dengan varietas padi Hibrida yaitu Sembada B9 karena petani masih merasa baru 

dengan kemunculan padi hibrida ini, dan petani kurang senang dengan berasnya 

karena pedagang tidak senang dengan jenis beras tersebut sebab mudah hancur, 

serta beras hibrida ini harganya dibawah harga beras lokal (harga gabah kering 

mencapai Rp 2500,-/kg) serta lakunya beras hibrida ini relatif lebih lama, 

menunggu beras lokal habis terlebih dahulu baru beras hibrida laku terjual. 

Dengan melihat berbagai masalah pada varietas padi hibrida ini maka petani lebih 

suka memilih menanam varietas padi non hibrida yaitu Ciherang. 

Partisipasi petani dalam penggunaan benih padi yang bermutu pada 

kegiatan program SL-PTT Padi termasuk dalam kategori tinggi dengan sebesar 

100%. Hal ini menunjukkan bahwa petani peserta sudah menggunakan benih 

unggul, bermutu dan berlabel sesuai dengan anjuran dari petugas penyuluh 

lapang. Petani tidak mengalami kesulitan lagi dalam penggunanan benih padi 

yang baik untuk ditanam dilahannya. Karena salah satu varietas padi yang sudah 
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pernah dipakai atau dicoba oleh petani dan produksi padi yang diperoleh juga 

maksimal. Pada program ini mereka menggunakan benih padi Ciherang, karena 

termasuk benih yang tahan terhadap serangan hama dan penyakit serta dapat 

tumbuh maksimal sehingga produksi padi yang didapat meningkat dan mutunya 

lebih berkualitas. Petani juga menerapkan hal ini setelah program SL-PTT Padi ini 

selesai, sebab dengan menerapkan teknologi yang dianjurkan oleh penyuluh pada 

program SL-PTT Padi ini petani merasa mendapatkan pendapatan yang lebih dan 

produksi padi yang diperoleh juga selalu meningkat dari biasanya. 

Partisipasi petani dalam penggunaan bibit umur muda pada program SL-

PTT Padi termasuk dalam kategori sedang dengan persentase 66,67%. Hal ini 

menunjukkan bahwa petani peserta yang menerapkan teknologi ini belum 

seluruhnya menerapkannya. Dari hasil wawancara dengan petani peserta, pada 

saat musim penghujan kondisi lahan di lahan kami Dusun Ngumpak ini selalu 

kebanjiran, sebab kondisi lahan di dusun kami termasuk pada kondisi yang 

rendah. Karena kondisi lahan yang selalu banjir ini maka petani melakukan 

pemindahan bibit padi ke lahan sawah pada saat berumur 25 – 30 hari setelah 

tanam, sebab apabila bibit ditanam pada saat  umur dibawah 21 hari setelah tanam 

maka bibit padi akan tenggelam sehingga bibit padi dapat mati. Oleh sebab itu 

maka pada saat musim penghujan petani menanam bibit padi dilahan pada saat 

berumur 25 – 30 hst, agar bibit padi tidak tenggelam oleh air yang menggenangi 

lahan sawahnya.  

Kemudian apabila pada saat musim kemarau petani peserta dapat 

menerapkan teknologi yang dianjurkan oleh petugas penyuluh lapang yaitu 

dengan memindahkan bibit padi ke lahan sawahnya pada saat berumur < 21 hst, 

karena dengan menanam pada umur seperti itu jumlah anakan akan semakin 

banyak dan akar tanaman bisa lebih kuat lagi dibandingkan dengan bibit padi 

yang dipindahkan ke lahan pada umur > 30 hst. Dengan menerapkan teknologi 

PTT itu petani merasakan manfaatnya dengan jumlah anakan yang dihasilkan 

banyak sehingga dapat mempengaruhi produksi padi yang akan diperolehnya. 

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa petani peserta tetap 

menerapkan teknologi yang dianjurkan dari program SL-PTT Padi setelah 

program SL-PTT Padi ini sudah selesai. 
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Partisipasi petani dalam penggunaan jumlah bibit padi yang ditanam 1 – 3 

batang/lubang pada program SL-PTT Padi ini termasuk dalam kategori tinggi 

dengan persentase 100%. Hal ini menunjukkan bahwa petani peserta sudah 

melaksanakan sesuai dengan anjuran dari penyuluh yaitu menanam bibit padi 1-3 

batang/lubang, dan petani peserta menyadari bahwa jika terlalu banyak bibit 

dalam 1 lubang justru tumbuhnya kurang bagus, karena nanti jumlah anakannya 

kurang banyak dan terjadi persaingan untuk memperoleh unsur hara yang berada 

di dalam tanah. Selain itu juga dengan jumlah bibit yang digunakan 1-3 

batang/lubang ini dapat menghemat penggunaan bibit padi dan dapat mengurangi 

biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani. Petani peserta ini juga sudah 

menerapkan ini setelah kegiatan SL-PTT Padi selesai, dan juga petani 

menginformasikan hal ini kepada petani non peserta lainnya yang tergabung 

dalam satu kelompok tani. Dengan menerapkan teknologi ini petani merasa lebih 

hemat dalam biaya produksi dan produksi padi yang diperoleh juga meningkat. 

Partisipasi petani dalam menggunakan sistem tanam pada program SL-

PTT Padi termasuk dalam kategori rendah dengan persentase 46,67%. Hal ini 

menunjukkan bahwa petani peserta belum sepenuhnya menerapkan teknologi 

yang dianjurkan oleh penyuluh pada kegiatan program SL-PTT Padi. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan petani peserta, didalam menanam padi dengan 

menggunakan sistem tanam Jajar Legowo yang dianjurkan oleh petugas penyuluh 

lapang ini petani merasa kerepotan dan memakan waktu yang lama. Selain itu 

dengan membutuhkan waktu yang lama akan berpengaruh terhadap biaya tenaga 

kerja yang akan membengkak. Daripada beresiko buruk, petani lebih sering 

menggunakan jarak tanam 20 cm x 20 cm atau 25 cm x 25 cm. Karena dengan 

menggunakan jarak tanam seperti itu dapat memuat banyak tanaman padi dalam 

suatu lahan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan produksi padi yang 

meningkat. Sebenarnya dengan menggunakan jarak tanam jajar legowo ini akan 

lebih menguntungkan petani karena jumlah populasi tanaman padi dapat lebih 

optimal dan pupuk yang diberikan dapat lebih diserap oleh tanaman dengan 

maksimal. Karena pupuk-pupuk tersebut diletakkan pada jajar tanaman yang 

berjarak 10 cm itu. Selain itu dengan adanya lorong yang lebih lebar ke satu arah 

sehingga dalam melakukan proses penyiangan lebih mudah, baik secara manual 
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ataupun dengan menggunakan herbisida. Tanaman padi lebih terbuka dan sinar 

matahari bisa langsung masuk ke permukaan tanah sehingga dapat mengurangi 

seranagn penyakit batang yang disebabkan oleh jamur, dan dapat mempengaruhi 

jumlah produksi padi yang akan dihasilkan. Dari uraian diatas maka dapat 

diketahui bahwa petani peserta masih belum menerapkan teknologi PTT yang 

dianjurkan oleh petugas penyuluh lapang setelah program SL-PTT Padi ini selesai 

petani tidak menerapkan sietm tanam jajar legowo tersebut, tetapi lebih memilih 

untuk menggunakan sistem tanam yang sudah biasa mereka gunakan yaitu sistem 

tanam 20 cm x 20 cm atau 25 cm x 25 cm. 

Partisipasi petani dalam melakukan pemupukan pada program SL-PTT 

Padi termasuk dalam kategori sedang dengan persentase 80%. Jadi dari hasil 

pengamatan diatas diketahui bahwa belum seluruhnya petani peserta menerapkan 

teknologi PTT yang diajarkan oleh petugas penyuluh lapang. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan petani peserta SL-PTT Padi di dalam proses pemupukan pada 

tanaman padi dilahannya ada beberapa petani yang menerapkan teknologi PTT 

yaitu dengan menggunakan kaidah pemupukan yang berimbang dan ada juga 

beberapa petani yang tidak menerapkan teknologi PTT itu, petani tersebut lebih 

memilih teknik pemupukan yang sudah mereka lakukan berpuluh-puluh tahun 

lamanya yaitu dengan menggunakan pupuk anorganik saja didalam memupuk 

tanaman padinya.  

Didalam proses pemupukan yang berimbang itu dengan menggunakan 

pupuk organik dan anorganik, serta juga harus memperhatikan jumlah pupuk yang 

diberikan, macam/jenis pupuk, dosis pupuk yang diberikan, waktu serta cara 

pemupukan yang dilakukan oleh petani harus tepat. Kebiasaan pemupukan petani 

yang dilakukan yaitu dengan menggunakan pupuk anorganik saja dengan 

perbandingan 2 : 1 dengan jenis pupuk urea dan SP-36 dan pupuk ini diberikan 

sebanyak 2 kali pemupukan. Pemupukan itu diberikan pada saat tanaman padi 

berumur 15 – 21 hari dan susulan kedua pada saat berumur 36 – 38 hari. Apabila 

berdasarkan dengan teknologi yang dianjurkan bahwa pemupukan itu dilakukan 

sebanyak 3 kali, pertama pemupukan dasar dengan menggunakan pupuk organik 

yang diberikan sebelum penanaman padi dilakukan, susulan I menggunakan 

pupuk urea dan phonska pada saat tanaman berumur 15 – 21 hst dan pemupukan 
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sususlan II menggunakan pupuk Urea, Phonska dan ZA serta ditambahkan MOL 

dan Pesnab pada saat berumur 36 – 38 hst. Untuk dosis yang diberikan pada 

pemupukan yang berimbang untuk pupuk phonska sebanyak 300kg/ha, urea 

150kg/ha, ZA 100kg/ha dan pupuk organik 1500kg/ha. Meskipun penggunaan 

pupuk organik dapat menghasilkan pertumbuhan tanaman yang baik, serta juga 

dapat menekan biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani akan tetapi belum 

semua petani memanfaatkannya.  

Karena persediaan pupuk organik terbatas, dimana proses pembuatan 

pupuk organik membutuhkan waktu yang cukup lama, dan tidak semua petani 

memiliki dan memlihara hewan ternak sapi/kerbau yang diperlukan kotorannya 

sebagai bahan dasar pembuatan pupuk organik. Oleh sebab itu maka masih 

banyak petani yang tidak menggunakan pupuk organik. Berdasarkan uraian diatas 

maka dapat diketahui bahwa petani peserta yang sudah menerapkan teknologi 

PTT setelah pelaksanaan program SL-PTT Padi selasai hanya sebagian saja, 

belum semua petani peserta menerapkan teknologi PTT ini. Sebab di kelompok 

tani Ngumpak yang memiliki hewan ternak sangat sedikit dan petani malas untuk 

membuat sendiri pupuk organik, padahal pada saat pelaksanaan program SL-PTT 

Padi petani peserta diajarkan untuk membuat pupuk organik sendiri. 

Partisipasi petani dalam penggunaan pupuk organik pada program SL-PTT 

Padi termasuk dalam kategori sedang dengan persentase 77,67%.  Hal ini 

menunjukkan bahwa belum seluruhnya petani peserta menggunakan pupuk 

organik sebagai pupuk dasar didalam melakukan usahatani padinya. Dari hal 

tersebut maka dapat diketahui partisipasi petani pada tahap evaluasi program SL-

PTT Padi masih tergolong sedang dalam hal penggunaan pupuk organik 

dilahannya setelah kegiatan program SL-PTT Padi ini selesai. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan petani peserta yang menerapkan teknologi PTT penggunaan 

pupuk organik sebagai pupuk dasar rata-rata petani yang memiliki hewan ternak, 

selain petani yang tidak memiliki hewan ternak hanya beberapa saja yang 

menerapkan penggunaan pupuk organik dengan menggunakan pupuk organik 

jenis petroorganik. Sebenarnya pada saat kegiatan SL-PTT Padi dilaksanakan 

petani peserta diberikan pelatihan atau ketrampilan untuk membuat pupuk organik 

sendiri yang berbahan dasar dari kotoran hewan ternak yaitu pupuk bokashi dan 
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juga pembuatan pupuk kompos, tetapi petani tidak lagi menerapkan hal tersebut 

setelah program SL-PTT Padi ini selesai. Karena petani malas untuk membuat 

pupuk organik sendiri, ada salah satu petani saja yang masih membuat bokashi 

sendiri, terkadang ada beberapa petani yang membelinya dari petani yang 

membuat pupuk bokashi tersebut. Sebenarnya dengan menggunakan pupuk 

organik dapat menghasilkan pertumbuhan tanaman yang baik, serta juga dapat 

menekan biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani akan tetapi belum semua 

petani memanfaatkannya. Dari uraian diatas maka dapat diketahui bahwa petani 

peserta belum semuanya menerapkan penggunaan pupuk organik didalam 

melakukan berusahatani padi, yang hal ini disebabkan karena petani malas untuk 

membuat sendiri pupuk organik yang sudah diajarkan oleh petugas penyuluh 

lapang dan petani merasa kinerja atau reaksi dari pupuk organik kurang begitu 

cepat berbeda dengan menggunakan pupuk anorganik yang reaksinya langsung 

kelihatan. 

Partisipasi petani dalam sistem pengairan pada program SL-PTT Padi 

termasuk dalam kategori tinggi dengan persentase 89%. Berarti disini seluruh 

petani peserta telah mengetahui dan menerapkan sistem pengairan yang telah 

diajarkan oleh penyuluh pertanian pada saat pelaksanaan program SL-PTT Padi. 

Karena petani telah menerapkan pengairan terhadap tanaman padi sesuai dengan 

anjuran petugas penyuluh lapang yaitu dengan pengairan yang berjenjang sesuai 

dengan kondisi lahan/tanah dan kebutuhan tanaman. Pengairan ini dilakukan pada 

pagi dan sore hari, pengairan diberikan secara macak-macak pada saat padi 

berumur 20 hari setelah tanam, karena pada masa ini dibutuhkan untuk 

pertumbuhan dan pembentukan bulir.  

Pengairan tersebut dilakukan setiap 15 hari sekali sampai menjelang 20 

hari sebelum panen pemberian air diberhentikan. Dengan tujuan agar rendemen 

berasnya dapat tinggi serta apabila pengairan terlalu banyak maka juga kurang 

baik untuk tanaman padi. pengairan yang digunakan dalam mengairi sawahnya 

pada saat musim penghujan petani terkadang kelebihan air sehingga pada saat itu 

petani harus melakukan pembuangan air, tetapi apabila pada waktu musim 

kemarau petani kekurangan air untuk mengairi sawahnya dan petani harus 

menyewa diesel untuk memompa air dari saluran irigasi atau sungai terdekat 
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utnuk mengairi sawahnya. Disini rata-rata petani telah menerapkan pengelolaan 

air sesuai dengan anjuran penyuluh lapang dan dilakuka dengan teratur, didukug 

juga oleh adanya sarana pengairan irigasi yang sudah baik. Dari urian diatas dapat 

diketahui bahwa petani peserta di Kelompok tani Ngumpak ini sudah menerapkan 

teknologi PTT yang diajarkan oleh petugas penyuluh lapang tentang masalah 

pengairan yang dilakukan secara berjenjang dan sesuai kodisi lahan serta 

kebutuhan tanaman di lahan sawahnya. 

Partisipasi petani dalam pengendalian hama dan penyakit pada program 

SL-PTT Padi termasuk dalam kategori rendah dengan persentase 44,33%. Hal ini 

berarti petani peserta belum menerapkan teknologi yang dianjurkan dari program 

SL-PTT Padi untuk menerapkan teknologi pengendalian hama dan penyakit 

secara terpadu yaitu dengan menggunakan kaidah PHT (Pengendalian Hama 

Terpadu) dengan menghindari penggunaan pestisida kimia tetapi dengan 

menggunakan pestisida nabati dan menggunakan musuh alami. Jadi pada tahap ini 

dari jumlah total petani sampel pada program SL-PTT Padi hanya 44,33% saja 

petani yang menerapkan teknologi itu. Karena sebagian besar petani peserta dalam 

berusahatani setelah program SL-PTT Padi selesai belum sepenuhnya mau 

menerapkan dan mengikuti anjuran dari petugas penyuluh lapang yaitu 

mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman padi dengan menggunakan 

kaidah Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang menggunakan musuh alami dan 

agensia hayati atau pestisida nabati yang sudah diajarkan kepada petani peserta 

bagaimana cara pembuatannya sendiri.  

Petani peserta lebih memilih menggunakan pestisida kimia untuk 

memberantas serangan hama dan penyakit pada tanaman padi, sebab petani 

memikirkan resiko kegagalan saat padi hampir dipanen. Karena menurut pendapat 

petani bahwa dengan menerapkan kaidah PHT itu kinerja dari musuh alami dan 

pestisida nabati itu kurang begitu cepat sehingga petani takutnya tanaman padi 

habis diserang oleh hama dan penyakit, maka dari itu petani lebih memilih dengan 

menggunakan pestisida kimia untuk memberantas serangan hama dan penyakit 

pada tanaman padinya. Dalam PHT untuk penggunaan pestisida kimia diusahakan 

seminim mungkin, karena di dalam PHT ini akan mengarah ke pertanian yang 

organik sehingga lebih memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar. Pestisida 
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kimia itu digunakan apabila telah ditemukan populasi hama dan penyakit yang 

telah melampaui batas baru digunakan. Dari hal tersebut maka dengan 

menerapkan kaidah PHT dapat mengurangi biaya untuk pembelian pestisida 

kimia, sehingga biaya produksi yang dikeluarkan tidak akan dapat membengkak. 

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa petani peserta setalah program 

SL-PTT Padi ini selesai petani tidak menerapkan teknologi PTT tentang 

pengendalian hama dan penyakit secara terpadu. 

Partisipasi petani dalam pengendalian gulma pada program SL-PTT Padi 

termasuk dalam kategori tinggi dengan persentase 100%. Jadi hal ini 

menunjukkan bahwa petani peserta telah menerapkan teknologi PTT yang 

diajarkan oleh petugas penyuluh lapang dengan mengendalikan gulma dengan 

menggunakan Gasrok atau landak sehingga tidak lagi menggunakan obat-obatan 

kimia lagi. Untuk pengendalian gulma ini dianjurkan dengan menggunakan alat 

yang tidak merusak lingkungan sekitar seperti penggunaan obat-obat kimia seperti 

Eli Plus dll. Dari hasil wawancara dengan petani peserta bahwa petani telah 

menggunakan gasrok atau landak dalam membersihkan gulma di lahan sawahnya, 

sehingga dengan menggunakan gasrok tersebut pembersihan gulma ini dapat 

dikerjakan dengan cepat dan hasilnya pun juga sangat bersih. Hasil dari gasrokan 

itu dapat digunakan sebagai pupuk organik yang rumput-rumput tersebut 

dibenamkan dalam tanah. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa 

petani peserta sudah menerapkan teknologi PTT ini untuk diterapkan dilahan 

sawahnya, walaupun kegiatan SL-PTT Padi ini sudah selesai dilaksanakan. 

Partisipasi petani dalam penanganan panen dan pasca panen pada program 

SL-PTT Padi termasuk dalam kategori tinggi dengan persentase 100%.  Hal ini 

menunjukkan bahwa petani peserta sudah seluruhnya menerapkan teknologi PTT 

yang dianjarkan oleh petugas penyuluh lapang, karena sebagian besar petani telah 

memanfaatkan peralatan yang diberikan oleh penyuluh dan yang telah ada 

dikelompok tani seperti sabit bergerigi, mesin perontok atau tresher. Panen 

tanaman padi yang baik dan sesuai anjuran dari penyuluh akan dapat menekan 

angka kehilangan petani terhadap padi yang dipanennya yang dapat berpengaruh 

pada jumlah produksi yang diperoleh.  Begitu juga dengan waktu pemanenan 

harus tepat waktu juga yaitu pada saat bulir padi sudah menguning semua untuk 
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jenis Ciherang apabila pada saat musim penghujan padi dapat dipanen pada umur 

105 hst dan apabila saat musim kemarau pada umur 97 hst padi sudah dapat 

dipanen. Untuk persyaratan yang lain yang perlu diperhatikan lagi yaitu masalah 

cara pemotongan batang padi dipotong pada bagian tengah atau bawah agar 

nantinya memudahkan dalam proses pengangkutan dan sisa dari batangnya itu 

bisa digunakan lagi untuk pembuatan pupuk kompos. Syarat yang terakhir yaitu 

sebaiknya gabah atau hasil panen padiya diperontokkan dengan menggunakan 

mesin perontok tresher agar diperoleh hasil yang maksimal dibandingkan 

dilakukan secara manual. Dari uraian diatas maka dapat diketahui bahwa petani 

peserta telah menerapkan teknologi PTT yang sudah diajarkan oleh petugas 

penyuluh lapang pada saat program SL-PTT Padi diselenggarakan. 

Partisipasi petani dalam manfaat mengikuti program SL-PTT Padi 

termasuk dalam kategori tinggi dengan persentase 100%. Hal ini menunjukka 

bahwa petani peserta mendapatkan banyak manfaat yang diperoleh dari mengikuti 

kegiatan program SL-PTT Padi ini. Manfaat yang diperoleh petani setelah 

mengikuti kegiatan Program SL-PTT Padi ini diantaranya petani mendapatkan 

pengetahuan yang baru tentang teknik budidaya padi yang baik dan ramah 

lingkungan, menambah pengalaman berusahatani padi dengan teknik yang baru, 

dan manfaat yang lain yaitu dengan menrapkan teknologi PTT dalam program SL-

PTT Padi ini dapat meningkatkan produksi padi dan pendapatan petani.  

Dengan demikian bahwa partisipasi petani dalam evaluasi program SL-

PTT Padi termasuk dalam kategori tinggi, tetapi masih terdapat beberapa 

komponen teknologi PTT yang masih belum diterapkan oleh petani peserta seperti 

penggunaan varietas unggul baru yaitu varietas hibrida, penggunaan jarak tanam 

jajar legowo, penggunaan pupuk organik sebagai pupuk dasar, dan pengendalian 

hama dan penyakit secara terpadu. Tetapi sudah cukup bagus petani dapat 

merubah kebiasaan bertaninya sedikit demi sedikit, karena tidak bisa untuk 

merubah kebiasaan bertani petani dalam waktu singkat, memang utuk merubah 

kebiasaan petani itu dibutuhkan waktu yang cukup lama. Sudah sebagian besar 

petani telah mengetahui dan mengerti akan pentingnya partisipasi dalam tahap 

evaluasi ini. Petani telah memahami dan menerapkan teknologi PTT budidaya 

padi yang diberikan pada petani dan hasil yang mereka peroleh sesuai dengan 
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keinginan petani seperti meningkatnya produksi padi dan pendapatan petani 

bertambah. 

6.2.4 Partisipasi Petani Dalam Menikmati Hasil Program SL-PTT Padi 

Partisipasi petani dalam menikmati hasil pada program SL-PTT Padi 

meliputi peningkatan produktifitas padi dan pendapatan petani. Partisipasi petani 

dalam menikmati hasil merupakan keikutsertaan anggota kelompok tani atau 

petani peserta untuk mendapatkan peningkatan produktifitas padi dan 

penambahan pendapatan petani dari kegiatan program SL-PTT Padi tahun 2010. 

Indikator menikmati hasil dalam program SL-PTT Padi dapat dilihat pada tabel 26 

berikut: 

Tabel 26. Indikator Partisipasi Petani Dalam Menikmati Hasil Program SL-PTT 
Padi di Desa Ngrandu Lor 

No. Indikator Skor 
Maksimal 

Skor 
Yang 

Dicapai 

Persentase 
Terhadap 

Skor 
Maksimal 

(%) 

Kategori 

1. Peningkatan Produksi Padi 3 2,87 95,67 Tinggi 

2. Peningkatan Pendapatan 3 2,87 95,67 Tinggi 

Jumlah 6 5,74 95,67 Tinggi 

Sumber: Analisis Data Primer, 2011 

Keterangan: 

Kategori partisipasi petani dalam menikmati hasil program SL-PTT Padi 

Rendah : 33,33% - 55,55% 

Sedang : 55,66% - 77,83% 

Tinggi : 78,00% - 100% 

Berdasarkan tabel 26 diatas dapat diketahui bahwa skor yang dicapai pada 

indikator menikmati hasil adalah 5,74 atau 95,67% dari skor maksimal 6. Skor ini 

termasuk kategori tinggi, karena sebagian besar petani memperoleh produksi padi 

dan pendapatan petani yang diperoleh mengalami peningkatan. Dari pendapatan 

yang meningkat maka petani dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya  

sehari-hari. 
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Partisipasi dalam menikmati hasil berdasarkan besarnya produksi padi 

termasuk kategori tinggi atau 95,67%. Walaupun pada awal penerapan teknologi 

PTT ini petani banyak mengalami kendala. Namun dengan adanya peningkatan 

produksi padi ini, maka banyak petani yang tertarik untuk menerapkan teknologi 

PTT di lahanya masig-masing. Teknologi ini meminimalkan penggunaan bahan-

bahan kimia dan menekankan pada penggunaan bahan-bahan organik atau alami. 

Selain itu ditunjang dengan penerapan teknologi penanaman bibit padi umur muda 

(< 21 hst), penanaman bibit padi 1-3 batang/lubang dan penggunaan jarak tanam 

yang arang-arang atau jarang-jarang sehingga produksi padi yang didapatkan dari 

yang semula hasil panen pada saat program SL-PTT Padi tahun 2009 sebesar 3,75 

ton/ha, setelah menerapkan teknologi PTT tersebut ditahun 2010 hasil panennya 

menjadi sebesar 4,55 ton/ha. 

Partisipasi petani dalam menikmati hasil berdasarkan besarnya pendapatan 

petani termasuk kategori tinggi atau 95,67%. Hal ini, karena pada tahap awal 

penggunaan teknologi ini petani akan lebih banyak mengeluarkan biaya daripada 

sistem usahatani yang dilaksanakan sebelumnya. Karena petani harus lebih 

banyak memberikan pupuk organik untuk memenuhi kebutuhan tanaman agar 

dapat tumbuh optimal. Sedangkan petani yang sudah menggunakan teknologi PTT 

ini dalam waktu yang lama, sudah dapat merasakan peningkatan pendapatan, 

karena biaya yang dikeluarkan untuk usahatani dengan teknologi ini lebih rendah 

dari sebelumnya. Petani dapat mengurangi penggunaan pupuk, dengan kombinasi 

antara pupuk anorganik dengan pupuk organik dan juga memanfaatkan bahan-

bahan alami yang lain yang berada disekitar lingkungan petani untuk dijadikan 

pupuk organik sendiri seperti pembuatan pupuk bokashi dan kompos. Hal ini 

karena unsur hara dari pupuk anorganik tersebut telah terganti dari bahan-bahan 

organik/alami yang mampu menyediakan unsur hara sendiri. Sehingga pendapatan 

petani sebelum Program SL-PTT Padi sebesar Rp 4.074.000,-/ha dan setelah 

menerapkan teknologi pada program SL-PTT Padi sebesar Rp 5.041.333,-/ha 

sehingga terjadi peningkatan pendapatan petani sebesar Rp 967.333,-/ha atau 

sebesar 23,74%. 

Dengan adanya keberhasilan program SL-PTT Padi ini maka diharapkan 

petani mau menerapkan teknologi PTT yang sudah diberikan oleh penyuluh. 
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Sebagian besar anggota kelompok tani menganggap anjuran teknologi yang petani 

terima sangat bermanfaat bagi peningkatan produksi dan pendapatan petani 

peserta. Selain itu dengan menerapkan teknologi tersebut maka petani dapat 

menekan biaya untuk usahataninya, seperti jumlah bibit yang ditanam, 

pemupukan yang berimbang. Berikut komentar salah satu responden mengenai 

keuntungan menerapkan teknologi PTT yang dianjurkan oleh petugas penyuluh 

lapang : 

“ Memang program SL-PTT Padi niki saged nguntungaken kula sebagai 

petani cilek soale bibit ingkang digenakake kirang terus lan pupukke inggih 

kirang, soale kula urangi pupuk kimia lan kula campuraken antara pupuk organik 

kalihan pupuk kimia. Supados kula saged untung mas. Anjuran saking teknologi 

PTT menika saged kathah manfaatipun, dados para anggota kelompok tani 

klintunipun seneng kalihan program niki, sebabipun nggih niku program SL-PTT 

Padi niki saged ningkataken produksi padi lan pendapatan kula terutama para 

anggota.” 

 Berdasarkan dari penjelasan petani diatas dapat disimpulkan bahwa 

partisipasi petani peserta dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi 

dan menikmati hasil terhadap program SL-PTT Padi ini termasuk dalam kategori 

tinggi. Hal ini disebabkan petani peserta telah mengetahui manfaat yang akan 

diperoleh dari mengikuti program SL-PTT Padi tersebut, sehingga dalam setiap 

pelaksanaan program SL-PTT Padi kesadaran petani untuk berpartisipasi cukup 

tinggi. 

Secara umum meskipun produksi dapat ditingkatkan, namun bila luas 

lahan garapan sempit apalagi dengan harga gabah yang merosot pada waktu 

panen, maka pendapatan dari usahatani padi belum dapat diandalkan untuk 

menunjang ekonomi keluarga. Para petani mengeluh dengan tidak seimbangnya 

antara harga gabah dengan harga sarana produksi (pupuk dan obat-obatan). 

6.2.5 Penerapan Teknologi Anjuran 

Setelah diadakannya program SL-PTT Padi pada Kelompok Tani 

Ngumpak, maka keputusan penerapan teknologi anjuran melalui pendekatan PTT 

yang diterapkan pada lahan Laboratorium Lapang (LL) sebagian besar 

menyesuaikan dengan kondisi ekonomi petani. Akan tetapi setelah melihat 
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perubahan yang sangat besar maka petani cenderung akan menerapkan teknologi 

tersebut, walaupun mereka hanya menerapkan sebagian dari komponen teknologi 

PTT yang dianjurkan mengingat kondisi tanahatau lahan juga harus diperhatikan. 

Untuk pelaksanaan program SL-PTT Padi di Dusun Ngumpak ini sudah berjalan 

selama dua tahun yaitu pada tahun 2009 dan 2010. Untuk perlakukan terhadap 

penerapan teknologi PTT yang dilakukan pada lahan LL secara garis besar hampir 

sama perlakuaanya hanya berbeda di varietas yang digunakan saja, untuk tahun 

2009 menggunakan vaietas non hibrida yaitu Ciherang dan pada saat itu diperoleh 

produktifitas padi 7,5 ton/ha. Untuk pelaksanaan program SL-PTT Padi tahun 

2010 menggunakan varietas padi hibrida yaitu Sembada B9 dan pada saat itu 

diperoleh produktifitas padi 6,5 ton/ha, yang pada saat itu seharusnya 

produktifitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan non hibrida, tetapi karena 

pengaruh cuaca yang tidak mendukung pada saat itu akhirnya hanya diperoleh 

produktifitas padi hanya sebesar 6,5 ton/ha saja. 

Untuk perlakuan yang dilakukan di lahan LL pada tahun 2009 dan 2010 

dapat dijelaskan sebagai berikut, untuk pertemuan peserta SL-PTT Padi dilakukan 

sebanyak 8 kali dan bertempat di rumah Ketua Kelompok tani Ngumpak yaitu 

Bapak Siken. Kegiatan yang dilakukan di LL yaitu melakukan pengamatan ke 

lapang untuk mengamati pertumbuhan tanaman padi, keadaan agroekosistem, 

mengamati serangan hama dan penyakit yang menyerang tanaman padi. Selain itu 

kegiatan yang dilakukan pada kegiatan SL-PTT Padi yaitu pembuatan atau 

pelatihan pembuatan pupuk organik sendiri yaitu membuat pupuk bokashi, pupuk 

kompos, Mikro organisme Lokal (MOL) dan pestisida nabati yang semuanya 

terbuat dari bahan organik atau alami. Untuk pelaksanaan program SL-PTT Padi 

jumlah lokasi LL pada tahun 2009 sebanyak 2 LL yaitu pada lahan Bapak Siken 

(1ha) dan Bapak Sudarminto (0,57ha) serta Bapak Soman (0,57 ha). Dan untuk 

jumlah LL pada tahun 2010 sejumlah 1 yaitu di lahan Bapak Siken (1ha). 

Beberapa perlakuan teknologi PTT yang dilakukan di lahan LL, sebagi 

berikut untuk pengolahan tanahnya dilakukan dua minggu sebelum mulai 

ditanami padi, dan tanah dibajak dengan traktor kemudian setelah itu lahan 

diberikan pupuk dasar terlebih dahulu dengan menggunakan pupuk bokashi, 

petroorganik dan MOL. Untuk pembuatan lokasi persemaian menjadi satu lahan 
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dengan lahan yang akan ditanami padi, agar lebih mudah dan cepat didalam 

memindahkan bibit padinya. Umur bibit dipindahkan ke lahan sawah pada saat 

bibit berumur < 21 hst, dengan jumlah bibit yang ditanam dalam satu lubang 

berisi 1-3 batang/lubang. Jarak tanam yang digunakan dilahan LL yaitu dengan 

jarak tanam sistem Jajar Legowo dengan ukuran 40 cm x 20 cm x 10 cm. Untuk 

melakukan penyiangan gulma di lahan LL dengan menggunakan alat gasrok atau 

landak yang dilakukan setiap 2 minggu sekali.  

Perlakuan selanjutnya yaitu penggunaan bahan organik yang diberikan 

pada tanaman padi dengan menggunakan jenis bahan organik seperti bokashi, 

kompos, petroorganik, MOL buah dan MOL sayur-sayuran, bonggol pisang dll. 

Kemudian untuk pemupukan dilahan LL diberikan secara berimbang antara pupuk 

organik dengan anorganik jenis pupuknya seperti urea, phonska( SP-36), ZA, 

bokashi, kompos dan petroorganik. Untuk pengairan yang diterapkan dilahan LL 

ini dilakukan dengan sistem berjenjang dan pemberian air ini dilakukan setiap 15 

hari sekali dan pemberian air diberhentikan pada saat 20 hari sebelum panen 

dilakukan. Untuk pengendalian terhadap hama dan penyakit tanaman (OPT) 

dilakukan sesuai kaidah PHT atau dilakukan secara terpadu dengan menggunakan 

pestisida nabati dan menggunakan musuh alami dan sedikit menggunakan 

pestisida kimia karena pada saat itu banyak serangan wereng sehingga apabila 

hanya menggunakan pesnab kurang bisa mengatasi. Selanjutnya untuk perlakuan 

yang terakhir pada saat panen padi dilakukan pada saat bulir padi sudah 

menguning 95%, alat panen menggunakan sabit dan dipotong pada bagian batang 

bawah atau tengan pada padi, setelah itu baru hasil panennya diperontokkan 

dengan menggunakan mesin perontok atau tresher. Dalam pelaksanaan program 

SL-PTT Padi ini untuk proses pemanenan dilakukan secara sistem ubinan. 

Dalam penelitian ini akan diamati pada penerapan teknologi PTT yang 

diterapkan di lahan  LL tersebut, setelah program SL-PTT Padi itu selesai petani 

peserta maupun non peserta mau menerapkan teknologi PTT tersebut atau tidak 

menerapkan teknologi tersebut. Untuk penjelasan mengenai penerapan teknologi 

anjuran akan dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Penggunaan Varietas Unggul Baru (VUB) 

Untuk seluruh petani peserta maupun non peserta menerapkan teknologi 

ajuran tersebut, tetapi menggunakan varietas padi yang non hibrida yaitu 

varietas Ciherang. Karena petani lebih senang menggunakan varietas Ciherang 

yang tahan terhadap serangan hama dan penyakit, tidak mudah rubuh, tahan 

kekurangan air dan juga dapat menhasilkan produksi padi yang maksimal. 

Berbeda dengan varietas padi hibrida yang dimana varietas hibrida itu masih 

baru bagi petani, selain itu juga padi hibrida yaitu Sembada B9 sangat 

disenangi oleh hama khusunya hama wereng, ulat dan tikus, serta berasnya 

tidak disenangi oleh petani karena mudah hancur, laku beras hibrida ini sangat 

lama menunggu beras lokal habis terlebih dahulu baru beras hibrida ini laku 

terjual dan harga dari beras hbrida ini lebih rendah dibandingkan dengan harga 

beras lokal. Sehingga dari hal tersebut petani lebih memilih menggunakan 

varietas padi Ciherang daripada Sembada B9.  

Karena varietas benih yang sudah digunakan tersebut tidak jauh berbeda 

dengan yang dianjurkan penyuluh tetapi dalam pelaksanaan program SL-PTT 

Padi pada area LL ditanam juga varietas Ciherang dengan hasil yang 

didapatkan juga maksimal. Sebelum dan sesudah mengikuti program SL-PTT 

Padi ini produksi padi milik petani mengalami peningkatan dan kualitas serta 

rendemennya meningkat juga. Dari pengamatan dan hasil wawancara setelah 

berakhirnya program terdapat kecenderungan petani akan menerapkan 

teknologi yang telah dianjurkan penyuluh, dengan alasan antara sebelum dan 

sesudah adanya program produksi petani mengalami peningkatan. Walaupun 

varietas benih padi yang petani tanam tidak jauh berbeda namun dengan 

perlakuan yang berbeda maka akan dapat menghasilkan produksi dan mutu 

padi yang memuaskan. 

2. Pengolahan Tanah Sempurna 

Seluruh petani peserta telah paham tentang cara pengolahan tanah yang 

sempurna yaitu terdiri dari 3 tahapan mulai dari membajak, membalik tanah 

dan penggaruan untuk menghancurkan bongkahan tanah. Sebelum adanya 

program SL-PTT Padi ini pengolahan tanah yang dilakukan oleh petani tidak 
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jauh erbeda dengan teknologi yang sudah dianjurkan oleh petugas penyuluh 

lapang. 

Berdasarkan keadaan dilapang mayoritas petani mengolah lahan dengan 

traktor hanya sebagian kecil petani yang mengolah lahanya dengan 

menggunakan cangkul, terutama petani yang lahanya sempit dan masih dan 

masih mampu mengerjakan sendiri yang umumnya petani yang masih muda. 

Dapat disimpulkan bahwa tahapan pengolahan yang dianjurkan program 

SL-PTT Padi ini diterapkan oleh petani peserta maupun oleh petani non 

peserta yang berlahan sempit maupun luas, perbedaan hanya terletak pada cara 

pengolahan yang disesuaikan dengan modal yang dimiliki oleh petani. Petani 

yang tidak mempunyai modal ternyata harus bekerja lebih keras dan tentunya 

hasil/pendapatannya yang diperoleh akan lebih kecil dari petani yang lebih 

mampu. Informasi ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh petani bahwa 

teknologi pengolahan lahan bukan merupakan kebutuhan lagi. Karena petani 

sudah melakukan pengolahan lahan yang seperti itu, hanya yang berbeda pada 

alat yang digunakan saja. 

3. Perbaikan Budidaya Tanaman 

Anjuran dari petugas penyuluh lapang dalam budidaya tanaman padi 

adalah dengan cara pemakaian jumlah bibit 1-3 batang/lubang. Sebelum 

mengikuti program SL-PTT Padi petani peserta maupun petani non peserta 

didalam menanam bibit padi memakai jumlah bibit 4 – 5 batang/lubang karena 

petani khawatir bibit padi tidak tumbuh, sehingga setelah adanya anjuran 

teknologi PTT pada program SL-PTT Padi oleh petugas penyuluh lapang ini 

mengenai jumlah bibit sebanyak 1-3 batang/lubang petani kemudian 

menyadari bahwa jika terlalu banyak bibit pada lubang tanam maka bibit padi 

tumbuhna tidak bagus karena tanaman tersebut akan mengalami perebutan 

akan unsur hara sehingga unusur hara yang diserap oleh tanaman tidak 

maksimal, serta dengan penanaman bibit padi 1-3 batang/lubang maka jumlah 

anakan yang akan dihasilkan akan lebih banyak. Jumlah bibit yang ditanam 

akan dapat mempengaruhi produksi padi yang diperoleh baik secara kualitas 

dan kuantitasnya. 
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Selain itu anjuran dari petugas penyuluh lapang dalam budidaya tanaman 

padi adalah pemindahan bibit padi ke lahan pada umur muda atau < 21 hst. 

Sebelum meengikuti program SL-PTT Padi petani peserta maupun petani non 

peserta didalam memidahkan bibit padi ke lahan pada saat berumur 25 – 30 

hst, karena anggapan petani dengan memindahkan bibit padi pada umur segitu 

bibit padi akan cepat bunting dan agar dapat bertahan hidup pada saat 

dipindahkan ke lahan. Setelah adanya anjuran tentang teknologi PTT pada 

program SL-PTT Padi ini petani peserta mau menerapkan teknologi ini 

dilahannya, karena dengan memindahkan bibit padi pada umur  < 21 hst maka 

perakaran padi akan lebih kuat sehingga tanaman padi tidak akan mudah 

rubuh dan manfaat lainya jumlah anakan yang akan dihasilkan juga akan lebih 

banyak lagi rata-rata dapat mencapai 30 jumlah anakan. Sedangkan untuk 

petani non peserta sebagian besar masih enggan untuk menerapkan teknologi 

ini, dan petani non peserta sering menerapkan pemindahan bibit padi pada saat 

berumur 25-28 hst. Karena petani non peserta tidak mau mengambil resiko 

apabila terjadi kematian pada bibit padi yang disebabkan bibit padi belum bisa 

beradaptasi dengan lingkungan barunya. 

Selanjutnya perbaikan budidaya tanaman padi dengan menggunakan jarak 

tanam jajar legowo. Berdasarkan hasil wawancara dengan petani peserta 

maupun petani non peserta, kalau didalam menanam padi dengan 

menggunakan sistem jarak tanam Jajar Legowo yang dianjurkan oleh petugas 

penyuluh lapang ini petani merasa kerepotan dan memakan waktu yang lama. 

Selain itu dengan membutuhkan waktu yang lama akan berpengaruh terhadap 

biaya tenaga kerja yang akan membengkak. Sehingga daripada menambah 

biaya yang dikeluarkan oleh petani, maka petani lebih sering menggunakan 

jarak tanam 20 cm x 20 cm atau 25 cm x 25 cm. Karena dengan menggunakan 

jarak tanam seperti itu dapat memuat banyak tanaman padi dalam suatu lahan, 

sehingga diharapkan dapat menghasilkan produksi padi yang meningkat.  

Sebenarnya dengan menggunakan jarak tanam jajar legowo ini akan lebih 

menguntungkan petani karena jumlah populasi tanaman padi dapat lebih 

optimal dan pupuk yang diberikan dapat lebih diserap oleh tanaman dengan 

maksimal. Karena pupuk-pupuk tersebut diletakkan pada jajar tanaman yang 
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berjarak 10 cm itu. Selain itu dengan adanya lorong yang lebih lebar ke satu 

arah sehingga dalam melakukan proses penyiangan lebih mudah, baik secara 

manual ataupun dengn menggunakan herbisida. Tanaman padi lebih terbuka 

dan sinar matahari bisa langsung masuk ke permukaan tanah sehingga dapat 

mengurangi seranagn penyakit batang yang disebabkan oleh jamur, dan dapat 

mempengaruhi jumlah produksi padi yang akan dihasilkan. Dari uraian diatas 

maka dapat diketahui bahwa petani peserta maupun petani non peserta tidak 

menerapkan teknologi PTT yang dianjurkan oleh petugas penyuluh lapang 

setelah program SL-PTT Padi ini selesai petani tidak menerapkan jarak tanam 

jajar legowo tersebut, tetapi lebih memilih untuk menggunakan jarak tanam 

yang sudah biasa mereka gunakan yaitu jarak tanam 20 cm x 20 cm atau 25cm 

x 25cm. 

Maka dapat disimpulkan bahwa petani peserta dan petani non peserta 

menerapkan teknologi anjuran dalam perbaikan budidaya tanaman padi 

khusunya pada komponen teknologi penanam bibit padi 1-3 batang/lubang dan 

penanaman bibit padi pada usia muda (< 21 hst), tetapi petani peserta maupun 

petani non peserta belum menerapkan komponen teknologi PTT dengan 

penggunaan jaraj tanam jajar legowo, tetapi para petani lebih sering 

menggunakan jarak tanam 20cm x 20cm atau 25cm x 25cm. 

4. Pemupukan Berimbang 

Mayoritas petani peserta maupun petani non peserta sebelum adanya 

program SL-PTT Padi ini hanya menggunakan pupuk urea, SP-36 dan ZA saja 

tanpa menggunakan pupuk organik. Tetapi setelah adanya program SL-PTT 

Padi ini yang menganjurkan teknologi pemupukan yang berimbang antara 

pupuk organik dan anorganik serta dosis yang perlu diperhatikan dalam 

memberikannya pada tanaman padi. Dengan menggunakan pupuk berimbang 

antara lain pupuk organik (bokashi, kompos, MOL, dan petroorganik), pupuk 

urea, ZA dan phonska maka produksi padi yang diperoleh akan lebih tinggi 

dari sebelum mengikuti program SL-PTT Padi. 

Dari hasil wawancara dengan petani peserta maupun petani non peserta 

belum semua petani menerapkan teknologi ini, baru hanya beberapa petani 

saja yang mau menerapkan teknologi PTT ini dilahan sawahnya. Tetapi dalam 
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hal ini kondisi dari petani itu dapat berpengaruh dalam penerapan teknologi 

ini. Seperti kondisi harga pupuk yang relatif tinggi dibandingkan dengan hasil 

yang diperoleh dari panen (harga padi) sehingga memaksa petani untuk 

memberikan pupuk lebih rendah dari dosis yang dianjurkan. Petani 

berpendapat jika harga pupuk setengah harga gabah atau harga pupuk : harga 

gabah 1 : 2 maka petani baru mampu menerapkan dosis pupuk anjuran. Tetapi 

kalau harga pupuk dan gabah 2 : 1 maka sulit bagi petani untuk menerapkan 

anjuran walaupun petani menyadari jika dosis pupuk kurang maka produksi 

juga akan lebih rendah. Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa petani 

peserta maupun petani non peserta belum sepenuhnya menerapkan teknologi 

PTT ini setelah program SL-PTT Padi telah selesai. 

5. Pengendalian Hama dan Penyakit  

Sebelum adanya program SL-PTT Padi petani peserta dan petani non 

peserta lebih banyak menggunakan obat-obatan kimia (pestisida) untuk 

memberantas serangan hama dan penyakit yang menyerang tanaman padi. 

Karena petani tidak mau mengalami kegagalan panen setelah mengalokasikan 

dana yang cukup banyak. Setelah Program SL-PTT Padi dilaksanakan 

sebagian besar petani peserta dan petani non peserta dalam berusahatani 

setelah program SL-PTT Padi selesai belum sepenuhnya mau menerapkan dan 

mengikuti anjuran dari petugas penyuluh lapang yaitu mengendalikan hama 

dan penyakit pada tanaman padi dengan menggunakan kaidah Pengendalian 

Hama Terpadu (PHT) yang menggunakan musuh alami dan agensia hayati 

atau pestisida nabati yang sudah diajarkan kepada petani peserta bagaimana 

cara pembuatannya sendiri. Petani peserta lebih memilih menggunakan 

pestisida kimia untuk memberantas serangan hama dan penyakit pada tanaman 

padi, sebab petani memikirkan resiko kegagalan saat padi hampir dipanen.  

Karena menurut pendapat petani bahwa dengan menerapkan kaidah PHT 

itu kinerja dari musuh alami dan pestisida nabati itu kurang begitu cepat 

sehingga petani takutnya tanaman padi habis diserang oleh hama dan penyakit, 

maka dari itu petani lebih memilih dengan menggunakan pestisida kimia 

untuk memberantas serangan hama dan penyakit pada tanaman padinya. 

Dalam PHT untuk penggunaan pestisida kimia diusahakan seminim mungkin, 
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karena di dalam PHT ini akan mengarah ke pertanian yang organik sehingga 

lebih memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar. Dan pestisida kimia itu 

digunakan apabila telah ditemukan populasi hama dan penyakit yang telah 

melampaui batas baru digunakan. Dari hal tersebut maka dengan menerapkan 

kaidah PHT dapat mengurangi biaya untuk pembelian pestisida kimia, 

sehingga biaya produksi yang dikeluarkan tidak akan dapat membengkak. 

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa petani peserta maupun 

petani non peserta setalah program SL-PTT Padi ini selesai petani tidak 

menerapkan teknologi PTT tentang pengendalian hama dan penyakit secara 

terpadu. 

6. Pengendalian Gulma  

Sebelum adanya program SL-PTT Padi petani peserta dan petani non 

peserta di dalam melakukan penyiangan gulma terkadang masih menggunakan 

bahan-bahan kimia dan terkadang juga dengan menggunakan alat manual serta 

dengan menggunakan gasrok atau landak. Dan setelah adanya program SL-

PTT Padi bahwa petani peserta maupun petani non peserta telah menerapkan 

teknologi PTT yang diajarkan oleh petugas penyuluh lapang dengan 

mengendalikan gulma dengan menggunakan Gasrok atau landak sehingga 

tidak lagi menggunakan obat-obatan kimia lagi. Untuk pengendalian gulma ini 

dianjurkan dengan menggunakan alat yang tidak merusak lingkungan sekitar 

seperti penggunaan obat-obat kimia seperti Eli Plus dll.  

Dari hasil wawancara dengan petani peserta bahwa petani telah 

menggunakan gasrok atau landak dalam membersihkan gulma di lahan 

sawahnya, sehingga dengan menggunakan gasrok tersebut pembersihan gulma 

ini dapat dikerjakan dengan cepat dan hasilnya pun juga sangat bersih. Dan 

hasil dari gasrokan itu dapat digunakan sebagai pupuk organik yang rumput-

rumput tersebut dibenamkan dalam tanah. Dengan demikian maka dapat 

disimpulkan bahwa petani peserta maupun petani non peserta sudah 

menerapkan teknologi PTT ini untuk diterapkan dilahan sawahnya, walaupun 

kegiatan SL-PTT Padi ini sudah selesai dilaksanakan. 
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7. Pengairan Secara Efisien 

Untuk anjuran teknologi pengairan ke lahan sawah tanaman padi ini petani 

peserta maupun petani non peserta dalam pelaksanaannya tidak ada perbedaan 

sebelum dan sesudah dilaksanakannya program SL-PTT Padi. Karena petani telah 

menerapkan pengairan terhadap tanaman padi sesuai dengan anjuran petugas 

penyuluh lapang yaitu dengan pengairan yang berjenjang sesuai dengan kondisi 

lahan/tanah dan kebutuhan tanaman. Pengairan ini dilakukan pada pagi dan sore 

hari, pengairan diberikan secara macak-macak pada saat padi berumur 20 hari 

setelah tanam, karena pada masa ini dibutuhkan untuk pertumbuhan dan 

pembentukan bulir. Dan pengairan tersebut dilakukan setiap 15 hari sekali sampai 

menjelang 20 hari sebelum panen pemberian air diberhentikan. Dengan tujuan 

agar rendemen berasnya dapat tinggi serta apabila pengairan terlalu banyak maka 

juga kurang baik untuk tanaman padi.  

Pengairan yang digunakan dalam mengairi sawahnya pada saat musim 

penghujan petani terkadang kelebihan air sehingga pada saat itu petani harus 

melakukan pembuangan air, tetapi apabila pada waktu musim kemarau petani 

kekurangan air untuk mengairi sawahnya dan petani harus menyewa diesel untuk 

memompa air dari saluran irigasi atau sungai terdekat utnuk mengairi sawahnya. 

Disini rata-rata petani telah menerapkan pengelolaan air sesuai dengan anjuran 

penyuluh lapang dan dilakuka dengan teratur, didukug juga oleh adanya sarana 

pengairan irigasi yang sudah baik. Dari urian diatas dapat diketahui bahwa petani 

peserta maupun petani non peserta di Kelompok tani Ngumpak ini sudah 

menerapkan teknologi PTT yang diajarkan oleh petugas penyuluh lapang tentang 

masalah pengairan yang dilakukan secara berjenjang dan sesuai kodisi lahan serta 

kebutuhan tanaman di lahan sawahnya. 

8. Panen dan Pasca Panen 

Sebelum adanya program SL-PTT Padi petani peserta maupun petani non 

peserta memanen tanaman padinya dengan menggunakan alat panen sesuai 

dengan yang tersedia di desa mereka. Tetapi setelah adanya program SL-PTT Padi 

petani panen menggunakan sabit bergerigi dan menggunakan alat perontok/mesin 

tresher untuk mengurangi kehilangan hasil yang didapatnya. Berarti hal ini 

menunjukkan bahwa petani peserta maupun non peserta sudah seluruhnya 
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menerapkan teknologi PTT yang dianjarkan oleh petugas penyuluh lapang, karena 

sebagian besar petani telah memanfaatkan peralatan yang diberikan oleh penyuluh 

dan yang telah ada dikelompok tani seperti sabit bergerigi, mesin perontok atau 

tresher.  

Panen tanaman padi yang baik dan sesuai anjuran dari penyuluh akan dapat 

menekan angka kehilangan petani terhadap padi yang dipanennya yang dapat 

berpengaruh pada jumlah produksi yang diperoleh.  Begitu juga dengan waktu 

pemanenan harus tepat waktu juga yaitu pada saat bulir padi sudah menguning 

semua untuk jenis Ciherang apabila pada saat musim penghujan padi dapat 

dipanen pada umur 105 hst dan apabila saat musim kemarau pada umur 97 hst 

padi sudah dapat dipanen. Untuk persyaratan yang lain yang perlu diperhatikan 

lagi yaitu masalah cara pemotongan batang padi dipotong pada bagian tengah atau 

bawah agar nantinya memudahkan dalam proses pengangkutan dan sisa dari 

batangnya itu bisa digunakan lagi untuk pembuatan pupuk kompos. Dan yang 

terakhir gabah atau hasil panen padiya diperontokkan dengan menggunakan mesin 

perontok tresher agar diperoleh hasil yang maksimal dibandingkan dilakukan 

secara manual. Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa petani peserta 

telah menerapkan teknologi PTT yang sudah diajarkan oleh petugas penyuluh 

lapang pada saat program SL-PTT Padi diselenggarakan. 

Sebagian petani dalam panen tanaman padinya menebaskan hasil panennya 

disawah, hal ini dilakukan karena beberapa alasan biaya panen sangat tinggi. 

Penjualan sulit karena pada saat musim panen raya banyak padi sehingga sulit 

menjual dan pada musim hujan produksi padi kurang bagus jadi harganya sangat 

rendah. Sehingga apabila menjual pada musim hujan rugi, karena harga sangat 

ditentukan oleh tengkulak serta petani memerlukan uang kontan untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga dan modal memulai usahatani pada musim berikutnya. 

Namun setelah adanya program SL-PTT Padi ini pemasaran hasil tetap 

menggunakan cara lama karena tidak adanya ikatan dari Dinas Pertanian, hal ini 

menyebabkan harga gabah yang tidak stabil dan akan merugikan petani. 

Kesimpulan yang didapatkan secara keseluruhan adalah petani peserta 

maupun petani non peserta telah menerapkan teknologi yang sudah dianjurkan 

oleh penyuluh seperti varietas benih yang digunakan, jumlah bibit yang ditanam, 
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tanam bibit padi ke lahan sawah pada umur muda (< 18 hst), benih yang bermutu 

yang digunakan petani, pengairan yang efisien, pengendalian gulma serta 

penanganan panen dan pasca panen. Tetapi dari beberapa komponen teknologi 

PTT tersebut ada yang masih belum diterapkan oleh petani peserta maupun petani 

non peserta seperti menggunakan sistem jarak tanam jajar legowo, pemupukan 

yang berimbang, penggunaan bahan organik, dan pengendalian hama dan penyakit 

secara terpadu. Karena disini kondisi ekonomi dari petani juga berpengaruh 

terhadap penerapan teknologi ini, seperti meningkatnya harga pupuk dengan 

perbandingan 2:1 antara harga pupuk dengan harga gabah. Sehingga 

memungkinkan petani untuk tidak menerapkan pemupukan yang berimbang. 

Selain itu pemasaran hasil juga berpengaruh pada pendapatan petani, sehingga 

diharapkan adanya kerjasama dengan Dinas Pertanian atau bulog agar padi 

mereka ditampung apapun keadaanya dengan harga yang diberikan tidak 

merugikan petani. Selain itu diharapkan pemerintah memberikan kebijakan atas 

harga dasar gabah yang stabil sehingga petani tidak mengalami kerugiaan saan 

panen raya tiba. 
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6.3 Hubungan Antara Faktor Sosial Ekonomi Petani Dengan Partisipasi 

Petani Dalam Program SL-PTT Padi  

Faktor sosial ekonomi petani adalah suatu kondisi atau keadaan petani 

mengenai keadaan sosial maupun ekonomi yang dapat mendukung kegiatan 

usahatani yang berasal dari lingkungan petani sendiri. Keadaan sosial ekonomi ini 

berasal dari karakteristik sosial ekonomi petani baik dari dalam diri petani 

maupun dari luar diri petani, sehingga keadaan sosial ekonomi masing-masing 

petani sangat beragam. 

Partisipasi petani adalah peran serta atau keikutsertaan seseorang atau 

sekelompok orang untuk mengambil bagian dalam kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi dan menikmati hasil sebagai upaya mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan yaitu untuk meningkatkan produksi, meningkatkan pendapatan 

serta meningkatkan penerapan teknologi dan mengenalkan teknologi baru bagi 

petani, sehingga petani akan terus menerapkan teknologi tersebut. Perencanaan 

petani mengenai program SL-PTT Padi adalah perencanaan mengenai teknologi 

budidaya padi yang baik dan benar untuk dilaksanakan dalam kegiatan usahatani. 

Pelaksanaan petani mengenai program SL-PTT Padi adalah keseriusan petani 

dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang berada dalam program SL-PTT Padi 

ini. Evaluasi petani mengenai program SL-PTT Padi adalah mengevaluasi tentang 

penerapan teknologi yang dianjurkan oleh program SL-PTT Padi di lahannya, 

serta seberapa jauh petani sudah menerapkan teknologi PTT yang berada dalam 

program SL-PTT Padi. Untuk menikmati hasil dari program SL-PTT Padi bagi 

petani adalah meningkatnya produksi padi dan pendapatan petani yang diperoleh 

dari berusahatani padi. 

Apakah kondisi faktor sosial ekonomi petani berhubungan dengan 

partisipasi petani dalam program SL-PTT Padi. Untuk mengetahui hubungan 

antara faktor sosial ekonomi dengan partisipasi petani terhadap program SL-PTT 

Padi, maka digunakan alat Analisis Korelasi Rank Spearman (rs). Indikator dari 

partisipasi adalah perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan menikmati hasil. 

Masing-masing indikator ini akan dihubungkan dengan faktor-faktor sosial 

ekonomi seperti tingkat pendidikan, persepsi petani, luas lahan, kelompok tani, 

petugas penyuluh lapang, kios pertanian, jenis pekerjaan, kepemilikan hewan 
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ternak, kebiasaan bertani petani, sehingga dapat diketahui indikator yang memiliki 

hubungan paling besar berarti faktor sosial tersebut mempunyai hubungan dengan 

partisipasi petani dalam program SL-PTT Padi.  

Hasil perhitungan hubungan antara faktor sosial ekonomi petani dengan 

partisipasi petani dapat dilihat pada tabel 27 berikut ini: 

Tabel 27. Hubungan Antara Faktor Sosial Ekonomi Petani Dengan Partisipasi 
Petani terhadap Program SL-PTT Padi di Desa Ngrandu Lor 

No 

Faktor Sosial Ekonomi 

Petani 

(X) 

Partisipasi Petani Total 

Partisipasi 

Petani (Y) 

Perencanaan  

(Y1) 

Pelaksanaan  

(Y2) 

Evaluasi  

(Y3) 

Menikmati Hasil 

(Y4) 

    rs thit rs thit rs thit rs thit rs thit 

1 
Tingkat Pendidikan 

Petani (X1) 
0,718 3,725* 0,403 1,607 0,111 0,402 0,274 1,027 0,423 1,476 

2 Persepsi Petani (X2) -0,193 -0,709 0,300 1,134 0,569 2,495* 0,082 0,297 0,152 0,554 

3 
Kepemilikan Luas Lahan 

Sawah (X3) 
0,066 0,238 -0,049 -0,177 -0,216 -0,798 -0,139 -0,506 -0,016 -0,058 

4 Jenis Pekerjaan (X4) -0,529 -2,248 -0,252 -0,939 -0,075 -0,271 -0,195 -0,717 -0,351 -1,351 

5 
Kepemilikan Hewan 

Ternak (X5) 
-0,199 -0,732 0,181 0,664 0,166 0,607 0,277 1,039 0,066 0,238 

6 Kebiasaan Bertani(X6) -0,144 -0,525 0,496 2,059 0,699 3,524* 0,511 2,143 0,379 1,477 

7 Kelompok Tani (X7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 
Penyuluh Pertanian 

Lapang (X8) 
-0,254 -0,947 0,374 1,454 0,495 2,054 0 0 0,227 0,840 

9 Kios Pertanian (X9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Total Faktor Sosial 

Ekonomi Petani (X) 
- - - - - - - - 0,294 1,109 

Sumber: Analisis Data Primer, 2011 

Keterangan: 

* Terdapat hubungan pada tingkat signifikansi 95% (� 0,05) 

t0,05(13) = 2,160 

6.3.1   Tingkat Pendidikan Petani (X1) 

Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang sangat berpengaruh 

terhadap keberhasilan dari suatu program dan penyebaran inovasi baru. 

Pendidikan yang pernah diterima dari pendidikan formal yang pernah petani 

miliki merupakan sarana belajar untuk menambah pengetahuan. Dengan 

pendidikan ini diharapkan akan mempengaruhi ketajaman pola pikir petani dalam 
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memperoleh pengetahuan baru, mudah mengikuti perkembangan jaman, dan cepat 

menerima suatu inovasi baru. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara tingkat pendidikan dengan 

partisipasi petani dalam perencanaan program SL-PTT Padi diperoleh rs = 0,718 

dan thit = 3,725 yang dibandingkan dengan ttabel = 2,160 (� 0,05) sehingga thit > ttab. 

Hal ini menunjukkan bahwa menolak Ho, yang artinya terdapat hubungan antara 

tingkat pendidikan dengan partisipasi petani dalam perencanaan program SL-PTT 

Padi. Sebab pengetahuan petani yang masih kurang akan teknologi baru sehingga 

mendorong petani untuk ikutserta dalam pengenalan program SL-PTT Padi yang 

termasuk dalam tahap perencanaan ini. Faktanya bahwa petani peserta rata-rata 

memiliki tingkat pendidikan hanya pada tingkat Sekolah Dasar atau SD, sehingga 

petani peserta antusias untuk berpartisipasi dalam perencanaan program SL-PTT 

Padi dengan tujuan agar mengetahui tentang program SL-PTT Padi tersebut.  

Sedangkan pada tahap pelaksanaan program SL-PTT Padi diperoleh hasil 

rs = 0,403 dan thit = 1,607 yang dibandingkan dengan ttabel = 2,160 (� 0,05) 

sehingga thit < ttab berarti bahwa menerima Ho yang artinya tidak terdapat 

hubungan antara tingkat pendidikan petani dengan partisipasi petani dalam tahap 

pelaksanaan program SL-PTT Padi. Karena dengan mengikuti kegiatan 

pelaksanaan program SL-PTT Padi maka petani akan dapat meningkatkan 

pengetahuan, pengalaman dan ketrampilannya mengenai budidaya tanaman padi 

yang baik dan benar. Petani sebelumnya hanya mengandalkan dari pengalaman 

yang didapatnya selama berusahatani dan mengikuti program SL-PTT Padi. Hal 

ini dibuktikan pada saat pelaksanaan program SL-PTT Padi ini dilaksanakan 

bahwa seluruh petani peserta baik yang memiliki tingkat pendidikan SD, SLTA, 

dan SLTA semuanya berpartisipasi dalam kegiatan program tersebut.  

Selanjutnya pada tahap evaluasi dalam program SL-PTT Padi diperoleh 

hasil rs = 0,111 dan thit = 0,402 yang dibandingkan dengan ttabel = 2,160 (� 0,05) 

sehingga thit < ttab yang berarti bahwa menerima Ho yang artinya tidak terdapat 

hubungan antara tingkat pendidikan petani terhadap partisipasi petani dalam 

evaluasi program SL-PTT Padi. Sebab didalam tahap evaluasi ini petani ingin 

menerapkan teknologi yang dianjurkan oleh petugas penyuluh lapang, yang 

nantinya hasil yang diperoleh akan dibandingkan dengan kebiasaan berusahatani 
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petani yang lakukan. Sebab disini baik petani yang latar belakang pendidikannya 

lulusan SD dengan lulusan SLTP atau SLTA pun didalam menerima inovasi baru 

tersebut sama-sama cepat menangkapnya atau menerima inovasi tersebut dengan 

baik dan petani menerapkan teknologi tersebut di lahan garapannya. Dan ternyata 

hasil yang diperoleh dari teknologi PTT ini lebih banyak, sehingga sekarang 

petani peserta maupun non peserta menerapkan sebagian dari komponen teknologi 

PTT yang dianjurkan dari program SL-PTT Padi.  

Sedangkan pada tahap menikmati hasil pada program SL-PTT Padi 

diperoleh hasil rs = 0,274 dan thit = 1,027 yang dibandingkan dengan ttabel = 2,160 

(� 0,05) sehingga thit < ttab berarti bahwa menerima Ho yang artinya tidak terdapat 

hubungan antara tingkat pendidikan petani dengan partisipasi petani dalam 

menikmati hasil dari program SL-PTT Padi. Sebab pengetahuan petani yang 

semakin bertambah atau meningkat dengan mengikuti program SL-PTT Padi 

sehingga berdampak juga pada tahap menikmati hasil yang dilihat dari 

meningkatnya produksi padi dan meningkatnya pendapatan petani yang mencapai 

23,74%. 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara tingkat pendidikan 

dengan partisipasi petani dalam program SL-PTT Padi diperoleh hasil rs = 0,423 

dan thit = 1,476 yang dibandingkan dengan ttabel = 2,160 (� 0,05). Karena thit < ttab 

maka menerima Ho yang berarti tidak terdapat hubungan antara tingkat 

pendidikan petani dengan partisipasi petani dalam program SL-PTT Padi. 

Memang berdasarkan teori bahwa tingkat pendidikan adalah faktor penting yang 

berpengaruh dalam peningkatan kualitas kerja. Petani yang berpendidikan lebih 

tinggi akan terbuka kemungkinan untuk lebih bertindak kritis dalam pengambilan 

keputusan dibandingkan dengan petani yang tingkat pendidikannya lebih rendah. 

Tetapi kondisi di lapangan menunjukkan hal yang berbeda bahwa tingkat 

pendidikan petani tidak terdapat hubungan dengan partisipasi petani dalam 

program SL-PTT Padi. Sebab dalam hal ini tingkat pendidikan yang dimiliki oleh 

petani peserta sebagian besar rendah (menempuh tingkat pendidikan sampai SD) 

sehingga menyebabkan pola pikir yang berbeda antara petani yang berpendidikan 

rendah dan petani yang berpendidikan tinggi. Namun didalam pelaksanaan 

program SL-PTT Padi di Dusun Ngumpak seluruh petani peserta baik yang 
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berpendidikan rendah dengan yang berpendidikan tinggi (menenmpuh tingkat 

pendidikan sampai SLTP,SLTA/D3) sama-sama berpartisipasi aktif didalam 

setiap kegiatan yang berada dalam program tersebut. Selain itu juga petani yang 

mempunyai tingkat pendidikan rendah tersebut mempunyai kemampuan untuk 

menerima inovasi baru tentang teknologi berusahatani padi hampir sama dengan 

petani yang berpendidikan lebih tinggi, selain itu ada juga faktor pengalaman 

berusahatani yang sudah petani alami dengan itu membuat petani lebih baik dalam 

melakukan usahataninya. Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa tingkat 

pendidikan petani hanya berhubungan pada tahap perencanaan program SL-PTT 

Padi saja dan pada tahap pelaksanaan, evaluasi dan menikmati hasil program SL-

PTT Padi tidak terdapat hubungan dengan partisipasi petani dalam program SL-

PTT Padi. Secara keseluruhan bahwa tingkat pendidikan tidak mempengaruhi 

partisipasi petani dalam mengikuti program SL-PTT Padi. 

6.3.2   Persepsi Petani terhadap Program SL-PTT (X2) 

Persepsi petani adalah pandangan seseorang terhadap suatu hal yang baru 

dalam hal ini persepsi petani terhadap teknologi yang berada dalam Program SL-

PTT Padi yang nantinya akan melatarbelakangi petani dalam berusahatani padi. 

Persepsi yang baik terhadap suatu program tersebut nantinya akan 

memotivasi/mendorong petani untuk berpartisipasi terhadap suatu program 

sehingga dapat merubah perilaku petani.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara persepsi petani dengan 

partisipasi petani dalam perencanaan program SL-PTT Padi diperoleh hasil rs = -

0,193 dan thit = -0,709 yang dibandingkan dengan ttabel = 2,160 (� 0,05) sehingga 

thit < ttab. Hal ini berarti bahwa menerima Ho yang artinya tidak terdapat hubungan 

antara persepsi petani dengan partisipasi petani dalam perencanaan program SL-

PTT Padi. Hal ini karena pada perencanaan program SL-PTT Padi petani 

dilibatkan langsung didalam pengambilan keputusan sehingga akan menimbulkan 

rasa kesadaran dan tanggung jawab dari dalam diri petani. Pada tahap pelaksanaan 

dalam program SL-PTT Padi diperoleh hasil rs = 0,300 dan thit = 1,134 yang 

dibandingkan dengan ttabel = 2,160 (� 0,05) sehingga thit < ttab. Hal ini berarti 

bahwa menerima Ho yang artinya tidak terdapat hubungan antara persepsi petani 

dengan partisipasi petani dalam pelaksanaan program SL-PTT Padi. Karena petani 
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yang mengikuti kegiatan pelaksanaan dalam program tersebut, agar mendapatkan 

pengetahuan dan pengalaman dalam berbudidaya tanaman padi. dan juga dalam 

pelaksanaannya petani peserta mengikuti anjuran dari petugas penyuluh lapang 

dalam berusahatani padi.  

Selanjutnya pada evaluasi dalam program SL-PTT Padi diperoleh hasil rs 

= 0,569 dan thit = 2,495 yang dibandingkan dengan ttabel = 2,160 (� 0,05) sehingga 

thit > ttab.. Hal ini berarti bahwa menolak Ho yang artinya terdapat hubungan antara 

persepsi petani terhadap partisipasi petani dalam evaluasi program SL-PTT Padi. 

Karena persepsi petani untuk mengikuti kegiatan pelaksanaan program SL-PTT 

Padi ini, agar meningkatkan pengetahuan berusahataninya sehingga dengan itu 

dapat meningkatkan produksi padi dan pendapatan petani yang diperolehnya dari 

berusahatani padi. Untuk mendapatkan semua keinginannya tersebut petani harus 

berpartisipasi terhadap program SL-PTT Padi tersebut agar dapat menerapkan 

teknologi yang diajarkan oleh petugas penyuluh lapang. Maka dari itu terdapat 

hubungan antara persepsi petani terhadap partisipasi petani dalam evaluasi 

program SL-PTT Padi.  

Kemudian untuk tahap menikmati hasil program SL-PTT Padi diperoleh 

hasil rs = 0,082 dan thit = 0,297 yang dibandingkan dengan ttabel = 2,160 (� 0,05) 

sehingga thit < ttab. Hal ini berarti bahwa menerima Ho yang artinya tidak terdapat 

hubungan antara persepsi petani dengan partisipasi petani dalam menikmati hasil 

program SL-PTT Padi. Karena petani yang memiliki persepsi yang positif pada 

program tersebut maka akan muncul rasa kesadaran dalam diri dan tanggung 

jawab akan dapat meningkatkan produksi padi dan pendapatan petani yang petani 

inginkan selama mengikuti kegiatan program SL-PTT Padi. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa antara persepsi petani dengan 

partisipasi petani dalam program SL-PTT Padi diperoleh hasil rs = 0,152 dan thit = 

0,554 yang dibandingkan dengan ttabel = 2,160 (� 0,05) sehingga thit < ttab. Hal ini 

berarti bahwa menerima Ho yang artinya tidak terdapat hubungan antara persepsi 

petani dengan partisipasi petani dalam program SL-PTT Padi. Berdasarkan teori 

bahwa persepsi seseorang yang baik terhadap suatu program maka nantinya akan 

memotivasi atau mendorong petani untuk berpartisipasi terhadap suatu program 

sehingga dapat merubah dari perilaku petani tersebut. 
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Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa persepsi petani baik terhadap 

program SL-PTT Padi ini. Sebab petani menganggap bahwa program SL-PTT 

Padi baik untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani. Tetapi petani 

hanya berpartisipasi penuh dalam tahap evaluasi program SL-PTT Padi saja, 

karena pada tahap evaluasi tersebut para petani menginginkan produksi dan 

pendapatannya meningkat sehingga petani harus menerapkan teknologi yang 

dianjurkan oleh petugas penyuluh lapang. Pada tahap yang lain para petani peserta 

kurang berpartisipasi karena kebanyakan petani tidak mengetahui mengenai 

program SL-PTT Padi yang akan diadakan pada kelompok tani mereka, sehingga 

keinginan untuk mengikuti program SL-PTT Padi hanya untuk mencoba 

menerapkan teknologi/inovasi baru yang diajarkan oleh penyuluh dalam program 

SL-PTT Padi.  

Tetapi keinginan dari petani untuk mengetahui tentang program SL-PTT 

Padi ini sangatlah besar. Oleh karena itu, maka petani mau ikutserta dalam rapat 

pengenalan program SL-PTT Padi tersebut dengan harapan petani dapat ikutserta 

dalam Program SL-PTT Padi dan mendapatkan pengalaman berusahatani yang 

baru. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa persepsi petani terdapat hubungan 

dengan partisipasi petani pada tahap evaluasi program SL-PTT Padi dan tidak 

terdapat hubungan dengan partisipasi petani pada tahap perencanaan, pelaksanaan 

dan menikmati hasil. Jadi secara keseluruhan tidak terdapat hubungan antara 

persepsi petani dengan partisipasi petani dalam program SL-PTT Padi. 

6.3.3   Kepemilikan Luas Lahan Sawah (X3) 

Luas lahan garapan adalah luas tanah yang digarap atau diusahakan oleh 

petani, baik itu milik sendiri, sewa, maupun bagi hasil. Luas lahan garapan 

menentukan petani untuk berpartisipasi dalam program SL-PTT Padi, dimana 

petani yang memiliki lahan garapan yang luas akan lebih memungkinkan 

menerima inovasi baru dari program SL-PTT Padi yang diperkenalkan pada 

kelompok tani untuk diterapkan di lahan garapannya. Selain itu luas lahan juga 

akan berhubungan dengan pendapatan yang diperoleh petani, semakin kecil 

pendapatan yang biasanya diperoleh petani, maka petani akan lebih berhati-hati 

dalam berusahatani terutama dalam mencoba sesuatu yang baru (inovasi). 

Pendapatan petani akan lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan 
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hidup sehari-hari daripada untuk mencoba sebuah inovasi yang belum tentu akan 

memberikan hasil yang lebih baik. Demikian pula sebaliknya, petani yang 

mempunyai pendapatan besar akan lebih berani berspekulasi mencoba sebuah 

inovasi dengan pertimbangan tidak akan mempengaruhi pengeluaran untuk 

kebutuhan hidup. Disamping itu, mereka berani mengambil resiko dengan harapan 

akan mendapatkan hasil yang lebih baik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara luas lahan dengan partisipasi 

petani dalam perencanaan diperoleh hasil rs = 0,066 dan thit = 0,238 yang 

dibandingkan dengan ttabel = 2,160 (� 0,05) sehingga thit < ttab. Hal ini berarti 

bahwa menerima Ho yang artinya tidak terdapat hubungan antara luas lahan 

dengan partisipasi petani dalam perencanaan program SL-PTT Padi. Hal ini  

karena pada tahap perencanaan petani lebih memikirkan resiko kegagalannya, jadi 

bila lahan petani itu luas maka petani tidak begitu memikirkan resiko 

kegagalanya. Begitupun sebaliknya untuk petani yang memiliki lahan yang tidak 

begitu luas sangat memikirkan untuk menerapkan teknologi tersebut dilahannya, 

sebab petani juga memikirkan resiko kegagalanya. Karena pada tahap 

perencanaan ini merupakan tahap pengambilan keputusan seorang petani untuk 

menentukan untuk mengambik keputusan tersebut. Berdasarkan hasil di lapangan 

bahwa petani yang memiliki luas lahan yang luas dengan petani yang memiliki 

luas lahan yang sempit semuanya mengambil keputusan untuk berpartisipasi di 

dalam program SL-PTT Padi tersebut.  

Pada tahap pelaksanaan program SL-PTT Padi diperoleh hasil rs = -

0,049dan thit = -0,177 yang dibandingkan dengan ttabel = 2,160 (� 0,05) sehingga 

thit < ttab. Hal ini berarti bahwa menerima Ho yang artinya tidak terdapat hubungan 

antara luas lahan dengan partisipasi petani dalam pelaksanaan program SL-PTT 

Padi. Hal ini karena pada tahap pelaksanaan petani mengikuti seluruh rangkaian 

kegiatan yang dianjurkan dari petugas penyuluh lapang untuk menghindari 

kegagalan dalam berusahatani padi. Jadi petani itu melaksanakan kegiatan 

tersebut atas dasar dari keinginan meraka sendiri agar dapat memperoleh hasil 

berusahatani yang memuaskan. Selanjutnya pada tahap evaluasi program SL-PTT 

Padi diperoleh hasil rs = -0,216 dan thit = -0,798 yang dibandingkan dengan ttabel = 

2,160 (� 0,05) sehingga thit < ttab. Hal ini berarti bahwa menerima Ho yang artinya 
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tidak terdapat hubungan antara luas lahan dengan partisipasi petani dalam evaluasi 

program SL-PTT Padi. Karena didalam tahap evaluasi program SL-PTT Padi ini 

melihat dari penerapan teknologi PTT ini yang dilakukan oleh petani. Baik pada 

petani yang memiliki lahan yang luas walaupun pada petani yang memiliki lahan 

yang sempit semuanya mau menerapkan teknologi PTT tersebut. Petani peserta 

program SL-PTT Padi telah menerapkan sebagian dari komponen teknologi yang 

telah diajarkan oleh penyuluh, karena petani melakukan hal tersebut  untuk 

kebutuhan dirinya sendiri bukan untuk kepentingan dari program dalam mencoba 

teknologi tersebut dilahannya.  

Kemudian untuk tahap menikmati hasil program SL-PTT Padi diperoleh 

hasil rs = -0,139 dan thit = -0,506 yang dibandingkan dengan ttabel = 2,160 (� 0,05) 

sehingga thit < ttab. Hal ini berarti bahwa menerima Ho yang artinya tidak terdapat 

hubungan antara luas lahan dengan partisipasi petani dalam menikmati hasil 

program SL-PTT Padi. Hal ini karena petani yang telah menerapkan teknologi 

PTT yang dianjurkan oleh petugas penyuluh lapang telah dapat meningkatkan 

produksi padi yang sesuai dengan luas lahan yang digarap oleh petani. Serta pada 

tahap menikmati hasil ini petani peserta tinggal merasakan atau menikmati hasil 

dari penerapan teknologi PTT yang telah diajarkan oleh petugas penyuluh lapang. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara luas lahan dengan 

partisipasi petani dalam program SL-PTT Padi diperoleh hasil rs = -0,016 dan thit 

= -0,058 yang dibandingkan dengan ttabel = 2,160 (� 0,05) sehingga thit < ttab. Hal 

ini berarti bahwa menerima Ho yang artinya tidak terdapat hubungan antara luas 

lahan dengan partisipasi petani dalam program SL-PTT Padi. Memang 

berdasarkan dengan teori bahwa luas lahan garapan akan menentukan partisipasi 

petani dalam suatu program, dimana petani yang memiliki lahan garapan yang 

luas akan lebih memungkinkan menerima inovasi baru. Selain itu luas lahan juga 

akan berhubungan dengan pendapatan yang diperoleh petani, semakin kecil 

pendapatan yang biasanya diperoleh petani, maka petani akan lebih berhati-hati 

dalam berusahatani terutama dalam mencoba sesuatu yang baru (inovasi). 

Tetapi kondisi di lapangan menunjukkan bahwa petani yang memiliki 

lahan garapan yang luas dengan petani yang memiliki lahan garapan yang sedang 

atau sempit berani untuk mencoba menerapkan inovasi baru dengan cara 
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berpartisipasi dalam program SL-PTT Padi. Hal ini karena luas lahan yang 

digarap atau dimiliki oleh petani berbeda-beda, namun petani bersedia 

berpartisipasi atau mengikuti serangkaian kegiatan yang berada pada program SL-

PTT Padi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan menikmati 

hasil dari program tersebut. Petani bersedia mengikuti program SL-PTT Padi 

karena petani ingin menguasai dan mengetahui teknologi baru yang dianjurkan 

oleh penyuluh yang nantinya hasil dari pembelajaran tersebut akan diterapkan 

pada lahan yang mereka garap atau usahakan. Selain itu, petani merasa senang 

dengan diadakannya program SL-PTT Padi ini di dusun Ngumpak ini. Karena 

bisa mendapatkan pengetahuan baru tentang budidaya tanaman padi dari program 

SL-PTT Padi ini dan juga dari program ini petani mendapatkan benih padi dan 

pupuk bokashi (organik) yang gratis dari pihak pemerintah. Sehingga dari hal 

tersebut petani akan mengetahui bagaimana cara berusahatani yang tepat dan 

dapat meningkatkan produksi padi serta pendapatan petani. Dari uraian diatas 

maka secara keseluruhan tidak terdapat hubungan antara luas lahan dengan 

partisipasi petani dalam program SL-PTT Padi yang dilaksanakan di kelompok 

tani Ngumpak, Desa Ngrandu Lor. 

6.3.4   Jenis Pekerjaan Petani (X4) 

Jenis pekerjaan disini adalah jenis mata pencaharian utama yang ditekuni 

petani responden yakni sebagai petani, wiraswasta, pedagang dan pegawai. 

Dimana sasaran dari program SL-PTT Padi ialah petani yang diharapkan 

mempunyai kesediaan waktu yang lebih banyak dan mampu berpartisipasi aktif 

dalam mengikuti kegiatan pada program SL-PTT Padi. Dalam hal ini jenis 

pekerjaan petani dilihat dari waktu yang diluangkan oleh petani dalam mengikuti 

kegiatan program SL-PTT Padi tahun 2010. Hal  tersebut juga dapat dilihat dari 

tingkat kehadiran petani dalam setiap kegiatan yang berada dalam kegiatan 

program SL-PTT Padi ini.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara jenis pekerjaan dengan 

partisipasi petani dalam perencanaan program SL-PTT Padi diperoleh hasil rs = -

0,529 dan thit = -2,248 yang dibandingkan dengan ttabel = 2,160 (� 0,05) sehingga 

thit < ttab. Hal ini berarti bahwa menerima Ho yang artinya tidak terdapat hubungan 

antara jenis pekerjaan dengan partisipasi petani dalam perencanaan program SL-
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PTT Padi. Hal ini karena petani yang memiliki jenis pekerjaan utama sebagai 

petani, wiraswasta dan pegawai masing-masing meluangkan waktu untuk 

mengikuti kegiatan perencanaan program SL-PTT Padi yang berbeda-beda. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani untuk petani yang memiliki jenis 

pekerjaan sebagai pegawai pada saat perencanaan waktu yang diluangkan untuk 

mengikuti kegiatan hanya sebentar tidak sampai kegiatan tersebut selesai, berbeda 

dengan petani yang mengikuti acara tersebut sampai dengan selesai. Dari hal ini 

maka dapat diketahui bahwa tidak terdapat hubungan antara jenis pekerjaan 

dengan partisipasi petani dalam perencanaan kegiatan program SL-PTT Padi. Hal 

ini ditunjukkan bahwa petani yang memiliki jenis pekerjaan utama sebagai petani 

maupun pegawai mengikuti kegiatan sampai selesai dan rutin hadir disetiap 

pertemuan dalam perencanaan program SL-PTT Padi.  

Tahap pelaksanaan dalam program SL-PTT Padi diperoleh hasil rs = -

0,252 dan thit = -0,939 yang dibandingkan dengan ttabel = 2,160 (� 0,05) sehingga 

thit < ttab. Hal ini berarti bahwa menerima Ho yang artinya tidak terdapat hubungan 

antara jenis pekerjaan dengan partisipasi petani dalam pelaksanaan program SL-

PTT Padi. Hal ini karena dalam pelaksanaan program SL-PTT Padi terdapat 

beberapa kegiatan seperti sekolah ruang, sekolah lapang, pembuatan pupuk 

bokashi, kompos, MOL dan pesnab yang bertujuan agar petani dapat membuat 

sendiri pupuk organik tersebut sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Dalam 

pelaksanaanya petani peserta baik yang memiliki jenis pekerjaan utama sebagai 

petani, wiraswasta maupun pegawai dapat meluangkan waktunya untuk mengikuti 

kegiatan dan selalu hadir dalam pertemuan penyuluhan yang diadakan dalam 

program SL-PTT Padi. Sebab berdasarkan hasil wawancara petani peserta alasan 

mengikuti kegiatan program SL-PTT Padi ini karena ingin menambah 

pengetahuan dan pengalaman berusahatani padi, baik petani yang memiliki jenis 

pekerjaan utama petani maupun pegawai. Jadi dari uraian tersebut dapat diketahui 

bahwa tidak terdapat hubungan antara jenis pekerjaan dengan partisipasi petani 

dalam pelaksanaan program SL-PTT Padi.  

Selanjutnya untuk tahap evaluasi dalam program Sl-PTT Padi diperoleh 

hasil rs = -0,075 dan thit = -0,271 yang dibandingkan dengan ttabel = 2,160 (� 0,05) 

sehingga thit < ttab. Hal ini berarti bahwa menerima Ho yang artinya tidak terdapat 
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hubungan antara jenis pekerjaan petani dengan partisipasi petani dalam evaluasi 

program SL-PTT Padi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam evaluasi program SL-

PTT Padi petani beberapa petani peserta baik yang memiliki jenis pekerjaan 

utama sebagai petani, wiraswasta maupun pegawai mau menerapkan sebagian 

komponen teknologi yang dianjurkan oleh petugas penyuluh lapang. Dan alasan 

petani untuk menerapkan beberapa teknologi PTT tersebut, karena menurut petani 

bisa lebih menghemat biaya produksi untuk berusahatani padi serta dapat 

meningkatkan produksi padi dan pendapatan petani. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat hubungan antara jenis pekerjaan dengan partisipasi petani 

dalam evaluasi program SL-PTT Padi.  

Kemudian pada tahap menikmati hasil dalam program SL-PTT Padi 

diperoleh hasil rs = -0,195 dan thit = -0,717 yang dibandingkan dengan ttabel = 

2,160 (� 0,05) sehingga thit < ttab. Hal ini berarti bahwa menerima Ho yang artinya 

tidak terdapat hubungan antara jenis pekerjaan dengan partisipasi petani dalam 

menikmati hasil program SL-PTT Padi. Hal ini karena dalam tahap menikmati 

hasil petani peserta tinggal melakukan proses pemanenan saja, dan dengan 

menerapkan beberapa teknologi dari SL-PTT Padi tersebut petani yang memiliki 

jenis pekerjaan utama sebagai petani maupun pegawai atau wiraswasta masing-

masing dapat memperoleh produksi padi yang meningkat begitu juga dengan 

pendapatan petani yang diperolehnya meningkat mencapai 23,71%. Dari hal 

tersebut maka dapat diketahui bahwa tidak terdapat hubungan antara jenis 

pekerjaan dengan partisipasi petani dalam menikmati hasil program SL-PTT Padi. 

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa jenis pekerjaan dengan 

partisipasi petani dalam program SL-PTT Padi diperoleh hasil rs = -0,351 dan thit 

= -1,351 yang dibandingkan dengan ttabel = 2,160 (� 0,05) sehingga thit < ttab. Hal 

ini berarti bahwa menerima Ho yang artinya tidak terdapat hubungan antara jenis 

pekerjaan dengan partisipasi petani dalam program SL-PTT Padi. Berdasarkan 

kondisi di lapang menunjukkan bahwa petani responden yang memiliki jenis 

pekerjaan utama sebagai petani, wiraswasta maupun pegawai dapat berpartisipasi 

dalam kegiatan pelaksanaan program SL-PTT Padi. Jadi dapat diketahui bahwa 

petani responden yang memiliki jenis pekerjaan sebagai petani, wiraswasta dan 

pegawai dapat meluangkan waktunya untuk ikutserta atau berpartisipasi di dalam 
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kegiatan program SL-PTT Padi. Sebab didalam pelaksanaan program SL-PTT 

Padi baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan menikmati hasil, 

petani peserta yang memiliki jenis pekerjaan utama sebagai petani, wiraswasta, 

dan pegawai semuanya aktif dan dapat meluangkan waktunya untuk menghadiri 

kegiatan yang ada dalam program SL-PTT Padi seperti pengamatan di LL, 

pembuatan pupuk bokashi, kompos, MOL, dan pesnab. Serta petani peserta 

mengikuti atau berpartisipasi dalam program SL-PTT Padi itu karena keinginan 

petani itu sendiri untuk merubah kebiasaan bertaninya agar mendapatkan produksi 

padi yang meningkat dan pendapatannya juga meningkat. Jadi dapat diketahui 

bahwa secara keseluruhan tidak terdapat hubungan antara jenis pekerjaan dengan 

partisipasi petani dalam program SL-PTT Padi. 

6.3.5 Kepemilikan Hewan Ternak (X5) 

Kepemilikan hewan ternak adalah hewan ternak yang dimiliki oleh petani 

peserta yang dihitung berdasarkan jumlah hewan yang dipelihara selama petani 

tersebut mengikuti program SL-PTT Padi tahun 2010. Yang maksud dari 

kepemilikan hewan ternak ini akan membantu petani dalam hal pembuatan pupuk 

organik seperti pupuk bokashi, kompos dan kandang yang nantinya dapat 

digunakan dilahan sawahnya. Di daerah penelitian ini jenis ternak yang dimiliki 

oleh para petani responden yaitu hewan ternak sapi dan kambing. Sebab dengan 

memelihara hewan ternak ini petani dapat menambah penghasilannya selain dari 

bertani padi. 

Hal ini karena dalam kegiatan program SL-PTT Padi terdapat suatu 

kegiatan penggunaan bahan organik salah satunya pembuatan bokashi, dimana 

pupuk bokashi tersebut bahan bakunya berasal dari kotoran hewan ternak. Dari 

pernyataan tersebut apakah kepemilikan hewan ternak ini akan mempengaruhi 

partisipasi petani untuk mengikuti kegiatan program SL-PTT Padi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara kepemilikan hewan ternak 

dengan partisipasi petani dalam perencanaan program SL-PTT Padi diperoleh 

hasil rs = -0,199 dan thit = -0,732 yang dibandingkan dengan ttabel = 2,160 (� 0,05) 

sehingga thit < ttab. Hal ini berarti bahwa menerima Ho yang artinya tidak terdapat 

hubungan antara kepemilikan hewan ternak dengan partisipasi petani dalam 

perencanaan program SL-PTT Padi. Hal ini menunjukkan bahwa petani yang 
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memiliki hewan ternak dan yang tidak memiliki hewan ternak mengikuti kegiatan 

pertemuan dalam tahap perencanaan program SL-PTT Padi salah satunya yaitu 

mengikuti sosialisasi tentang program SL-PTT Padi tersebut. Dan petani 

mengikuti program SL-PTT Padi tersebut karena dari keinginan petani itu sendiri 

tanpa ada dorongan dari pihak lain, yang salah satu keinginan dari petani peserta 

tersebut yaitu dapat memperoleh produksi padi yang meningkat dan pendapatan 

juga meningkat. Dari hal tersebut jelas bahwa tidak terdapat hubungan antara 

kepemilikan hewan ternak dengan partisipasi petani dalam perencanaan program 

SL-PTT Padi.  

Pada tahap pelaksanaan program SL-PTT Padi diperoleh hasil rs = 0,181 

dan thit = 0,664 yang dibandingkan dengan ttabel = 2,160 (� 0,05) sehingga thit < ttab. 

Hal ini berarti bahwa menerima Ho yang artinya tidak terdapat hubungan antara 

kepemilikan hewan ternak dengan partisipasi petani dalam pelaksanaan program 

SL-PTT Padi. Sebab dalam tahap pelaksanaan ini kegiatan yang dilakukan oleh 

petani peserta yaitu melaksanakan kegiatan yang dianjurkan oleh petugas 

penyuluh lapang seperti melakukan pengamatan di lahan LL, mengikuti diskusi 

kelompok dll. Didalam pelaksanaan kegiatan tersebut petani peserta baik yang 

memiliki hewan ternak dan yang tidak memiliki hewan ternak sangat antusias 

untuk mengikuti kegiatan dalam tahap pelaksanaan tersebut. Maka dari itu dapat 

diketahui bahwa tidak terdapat hubungan antara kepemilikan hewan ternak 

dengan partisipasi petani dalam pelaksanaan program SL-PTT Padi. Hal ini 

ditunjukkan pada saat pelatihan pembuatan pupuk bokashi disalah satu petani 

peserta yang memiliki hewan ternak, pada saat itu petani peserta yang lain yang 

tidak memiliki hewan ternak juga aktif dalam pelatihan pembuatan pupuk bokashi 

tersebut, dan hadir juga disetiap melakukan kegiatan pengamatan pada pupuk 

bokashi tersebut.  

Selanjutnya pada tahap evaluasi dalam program SL-PTT Padi diperoleh 

hasil rs = 0,166 dan thit = 0,607 yang dibandingkan dengan ttabel = 2,160 (� 0,05) 

sehingga thit < ttab. Hal ini berarti bahwa menerima Ho yang artinya tidak terdapat 

hubungan antara kepemilikan hewan ternak dengan partisipasi petani dalam 

evaluasi program SL-PTT Padi. Hal ini menunjukkan bahwa petani peserta baik 

yang memiliki hewan ternak maupun yang tidak memiliki hewan ternak tetap aktif 
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mengikuti kegiatan program SL-PTT Padi dan menerapkan sebagian dari 

komponen teknologi PTT yang diajarkan oleh petugas penyuluh lapang pada saat 

kegiatan program SL-PTT Padi tersebut dilaksankan. Setelah selesai program SL-

PTT Padi tersebut petani masih tetap menerapkan teknologi PTT tersebut 

sehingga dengan menerapkan teknologi tersebut petani memperoleh produksi padi 

dan pendapatan yang meningkat. Jadi dari uraian diatas dapat diketahui bahwa 

tidak terdapat hubungan antara kepemilikan hewan ternak dengan partisipasi 

petani dalam evaluasi program SL-PTT Padi.  

Kemudian pada tahap menikmati hasil dalam program SL-PTT Padi 

diperoleh hasil rs = 0,277 dan thit = 1,039 yang dibandingkan dengan ttabel = 2,160 

(� 0,05) sehingga thit < ttab. Hal ini berarti bahwa menerima Ho yang artinya tidak 

terdapat hubungan antara kepemilikan hewan ternak dengan partisipasi petani 

dalam menikmati hasil program SL-PTT Padi. Karena dalam tahap menikmati 

hasil petani tinggal melakukan proses pemanenan saja, dan dengan menerapkan 

teknologi PTT yang diajarkan oleh petugas penyuluh pertanian dalam program 

SL-PTT Padi baik petani yang memiliki hewan ternak dengan petani yang tidak 

memiliki hewan ternak mendapatkan peningkatan produksi padi dan pendapatan 

petani. Hal ini juga disebabkan dalam proses pelaksanaan budidaya tanaman padi 

menggunakan pupuk organik yang salah satunya berasal dari kotoran hewan 

ternak tersebut. 

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa antara kepemilikan 

hewan ternak dengan partisipasi petani dalam program SL-PTT Padi diperoleh 

hasil rs = 0,066 dan thit = 0,238 yang dibandingkan dengan ttabel = 2,160 (� 0,05) 

sehingga thit < ttab. Hal ini berarti bahwa menerima Ho yang artinya tidak terdapat 

hubungan antara kepemilikan hewan ternak dengan partisipasi petani dalam 

program SL-PTT Padi. Hal ini menunjukkan bahwa petani peserta yang mengikuti 

program SL-PTT Padi ini dari petani yang memiliki hewan ternak dan petani yang 

tidak memiliki hewan ternak. Faktanya di lapangan bahwa petani yang tidak 

memiliki hewan ternak dan petani yang memiliki hewan ternak semuanya 

berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatan program SL-PTT Padi baik mulai pada 

tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan menikmati hasil. Khususnya pada 

saat tahap pelaksanaan program SL-PTT Padi yaitu pada saat pelatihan pembuatan 
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pupuk bokashi, dimana baik petani yang memiliki hewan ternak dengan petani 

yang tidak memiliki hewan ternak aktif di dalam kegiatan tersebut. Serta pada 

tahap evaluasi petani yang tidak memiliki hewan ternak juga mau menerapkan 

teknologi yang diajarkan oleh petugas penyuluh lapang untuk menggunakan 

pupuk dasar dari pupuk organik yang berbahan dasar dari kotoran hewan. Dari 

masing-masing petani tersebut semuanya aktif dan selalu hadir dalam setiap 

kegiatan pertemuan dalam program SL-PTT Padi baik pada tahap perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi dan menikmati hasil dari program SL-PTT Padi tersebut. 

Petani peserta berpartisipasi dalam program SL-PTT Padi ini didasari dari 

keinginan petani sendiri untuk mengikuti program SL-PTT Padi agar dapat 

meningkatkan produksi dan pendapatannya, dan hal tersebut dapat tercapai 

dengan menerapkan beberapa teknologi PTT yang sudah diajarkan oleh petugas 

penyuluh lapang. Dari uraian diatas maka dapat diketahui bahwa secara 

keseluruhan tidak terdapat hubungan antara kepemilikan hewan ternak dengan 

partisipasi petani dalam program SL-PTT Padi. 

6.3.6 Kebiasaan Bertani Petani (X6) 

Kebiasaan bertani petani adalah kebiasaan berusahatani padi yang sering 

dilakukan oleh petani (mulai dari pengolahan tanah, persemaian, cara tanam, 

pemupukan, pengairan, pengendalian hama dan penyakit sampai panen) sebelum 

petani tersebut mengikuti kegiatan program SL-PTT Padi tahun 2010. Dengan 

adanya program SL-PTT Padi ini diharapkan para petani dapat menerapkan 

teknologi PTT yang diajarkan oleh petugas penyuluh lapang dalam program SL-

PTT Padi dan petani dapat merubah sikap atau perilakunya sedikit demi sedikit 

untuk berubah ke pertanian organik. Kebiasaan petani dalam berusahatani sangat 

mempengaruhi partisipasi petani terhadap suatu inovasi baru atau suatu program 

baru. Sebab suatu kebiasaan seseorang tersebut sangatlah sulit untuk dirubah, 

karena kebiasaan tersebut sudah melekat pada diri seseorang, bisa berubah tetapi  

membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu, petani cukup sulit untuk 

diajak merubah kebiasaanya yang masih meyakini kebiasaan nenek moyang 

terdahulu sehingga sulit untuk diajak berubah ke teknologi yang lebih baru. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara kebiasaan bertani petani 

dengan partisipasi petani dalam perencanaan program SL-PTT Padi diperoleh 
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hasil rs = -0,144 dan thit = -0,525 yang dibandingkan dengan ttabel = 2,160 (� 0,05) 

sehingga thit < ttab. Hal ini berarti bahwa menerima Ho yang artinya tidak terdapat 

hubungan antara kebiasaan bertani petani dengan partisipasi petani dalam 

perencanaan program SL-PTT Padi. Sebab dalam tahap perencanaan ini masih 

pada tahap pengenalan program SL-PTT Padi terhadap para petani peserta, setelah 

itu pemberian sosialisasi tentang program tersebut, baru melakukan 

pengidentifikasian masalah pertanian yang ada di dusun Ngumpak tersebut. 

Kemudian baru dicari solusi pemecahannya secara musayawarah yang didampingi 

oleh petugas penyuluh lapang. Dari hal tersebut keikutsertaan petani dalam 

mengikuti kegiatan pada program SL-PTT Padi tidak ada hubunganya dengan 

kebiasaan bertani petani. Hasil dari wawancara dengan petani, bahwa alasan 

petani mengikuti program SL-PTT Padi itu untuk memperbaiki cara berusahatani 

padi yang baik dan benar sehingga akan diperoleh produksi padi dan pendapatan 

yang meningkat. Jadi dari uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa tidak 

terdapat hubungan antara kebiasaan bertani petani dengan partisipasi petani dalam 

perencanaan program SL-PTT Padi.  

Pada tahap pelaksanaan program SL-PTT Padi diperoleh hasil rs = 0,496 

dan thit = 2,059 yang dibandingkan dengan ttabel = 2,160 (� 0,05) sehingga thit < ttab. 

Hal ini berarti bahwa menerima Ho yang artinya tidak terdapat hubungan antara 

kebiasaan bertani petani dengan partisipasi petani dalam pelaksanaan program SL-

PTT Padi. Dalam hal ini menunjukkan bahwa petani peserta dalam melaksanakan 

kegiatan pada tahap pelaksanaan ini berdasarkan hasil wawancara, bahwa hampir 

seluruh petani peserta aktif dan hadir dalam setiap kegiatan pertemuan yang 

berada dalam program SL-PTT Padi seperti mengikuti pengamatan di lahan LL, 

mengikuti diskusi kelompok, mengikuti pelatihan pembuatan pupuk bokashi, 

kompos, MOL, dan pestisida nabati dll. Dari berbagai jenis kegiatan yang berada 

dalam tahap pelaksanaan program SL-PTT Padi ini berdasarkan hasil perhitungan 

korelasi Rank Spearman menunjukkan bahwa pada tahap pelaksanaan ini tidak 

terdapat hubungan antara kebiasaan bertani petani dengan partisipasi petani dalam 

pelaksanaan program SL-PTT Padi. Walaupun kebiasaan bertani yang dilakukan 

oleh setiap petani peserta berbeda, tetapi didalam kegiatan program SL-PTT Padi 
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ini seluruh petani peserta antusias untuk mengikuti serangkaian kegiatan yang 

berada dalam program tersebut.  

Selanjutnya pada tahap evaluasi dalam program SL-PTT Padi diperoleh 

hasil rs = 0,699 dan thit = 3,524 yang dibandingkan dengan ttabel = 2,160 (� 0,05) 

sehingga thit > ttab. Hal ini berarti bahwa menolak Ho yang artinya terdapat 

hubungan antara kebiasaan bertani petani dengan partisipasi petani dalam evaluasi 

program SL-PTT Padi. Jadi dalam hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan bertani 

petani peserta mempengaruhi petani untuk menerapkan teknologi PTT yang 

diajarkan oleh petugas penyuluh lapang, karena petani ingin memperoleh 

peningkatan produksi dan pendapatan maka petani harus mau tidak mau untuk 

mencoba menerapkan teknologi PTT yang sudah diajarkan petugas penyuluh ke 

petani. Dan hasil yang didapat petani setelah menerapkan teknologi PTT tersebut 

petani mendapatkan produksi padi dan pendapatan yang meningkat, sehingga dari 

hal tersebut petani terus menerapkan beberapa teknologi PTT yang sudah 

diajarkan petugas penyuluh lapang selama mengikuti kegiatan program SL-PTT 

Padi dan setelah program SL-PTT Padi itu selesai petani masih tetap menerapkan 

teknologi tersebut. Jadi dari hal tersebut dapat diketahui bahwa terdapat hubungan 

antara kebiasaan bertani petani dengan partisipasi petani dalam evaluasi program 

SL-PTT Padi.  

Pada tahap menikmati hasil program SL-PTT Padi diperoleh hasil rs = 

0,511 dan thit = 2,143 yang dibandingkan dengan ttabel = 2,160 (� 0,05) sehingga 

thit < ttab. Hal ini berarti bahwa menerima Ho yang artinya tidak terdapat hubungan 

antara kebiasaan bertani petani dengan partisipasi petani dalam menikmati hasil 

program SL-PTT Padi. Karena dalam tahap menikmati hasil ini petani tinggal 

melakukan proses pemanenan saja, dan dalam berusahataninya tersebut petani 

menggunakan teknologi PTT yang diajarkan oleh petugas penyuluh lapang 

sehingga diperoleh produksi panen padi yang meningkat dan itu juga berpengaruh 

terhadap pendapatan petani juga ikut meningkat. Dari hal tersebut maka dapat 

diketahui bahwa tidak terdapat hubungan antara kebiasaan bertani petani dengan 

partisipasi menikmati hasil dalam program SL-PTT Padi. Karena apabila 

menggunakan kebiasaan bertaninya tersebut tidak pernah mendapatkan produksi 
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yang meningkat tetapi setelah menerapkan teknologi PTT dari program SL-PTT 

Padi ini produksi padi dapat meningkat. 

Dari uraian diata maka dapat disimpulkan bahwa antara kebiasaan bertani 

petani dengan partisipasi petani dalam program SL-PTT Padi diperoleh hasil rs = 

0,379 dan thit = 1,477 yang dibandingkan dengan ttabel = 2,160 (� 0,05) sehingga 

thit < ttab. Hal ini berarti bahwa menerima Ho yang artinya tidak terdapat hubungan 

antara kebiasaan bertani petani dengan partisipasi petani dalam program SL-PTT 

Padi. Karena dalam proses pelaksanaan program SL-PTT Padi ini belum 

seluruhnya petani berpartisipasi dan dapat menghadiri disetiap kegiatan 

pertemuan dalam program SL-PTT Padi. Sehingga petani yang menerapkan 

teknologi PTT yang sudah diajarkan oleh petugas penyuluh lapang belum 

seluruhnya diterapkan oleh petani peserta.  

Masih ada beberapa petani peserta yang tetap menggunakan kebiasaannya 

dalam berusahatani padi, karena menurut beberapa petani tersebut dengan 

menerapkan teknologi yang diajarkan oleh petugas penyuluh lapang tersebut 

terlalu rumit dan memakan biaya usahatani yang lebih banyak dari pada dengan 

kebiasaan yang petani lakukan dan itupun juga berlaku pada beberapa petani lain 

yang mau menerapkan teknologi PTT tersebut, tetapi petaninya tersebut jarang 

mengikuti kegiatan SL-PTT Padi dan petani itu hanya meminta informasi dari 

petani peserta lainnya yang mengikuti program SL-PTT Padi tersebut. Faktanya 

bahwa setelah mengikuti program SL-PTT Padi itu petani peserta mengalami 

peningkatan produksi dan pendapatan petani, karena petani mau menerapkan 

beberapa teknologi yang dirasa oleh petani cocok untuk diterapkan di lahan 

garapannya. Dari pernyataan berikut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan antara kebiasaan bertani petani dengan partisipasi petani dalam tahap 

evaluasi program dan tidak terdapat hubungan antara kebiasaan bertani petani 

dengan partisipasi petani dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan menikmati 

hasil program SL-PTT Padi. Jadi secara keseluruhan dapat diketahui bahwa tidak 

terdapat hubungan antara kebiasaan bertani petani dengan partisipasi petani dalam 

program SL-PTT Padi. 
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6.3.7  Dukungan Kelompok Tani (X7) 

Kelompok tani merupakan kumpulan petani yang tumbuh berdasarkan 

keakraban dan kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya 

pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktifitas usaha tani dan 

kesejahteraan anggotanya. Mosher (1987) menyatakan bahwa salah satu syarat 

pelancar pembangunan pertanian adalah adanya kegiatan kerjasama kelompok 

tani. Mengenai hasil atau kemanfaatan dibentuknya kelompok tani tersebut, salah 

satu temuan yang sangat menonjol adanya perbedaan nyata antara produktifitas 

yang dicapai kelompok tani insus dengan produktifitas non insus. Dalam kegiatan 

program SL-PTT Padi ini dipilih suatu desa yang terdapat kelompok tani yang 

masih aktif, sehingga dari peryataan berikut sasaran utama dari program SL-PTT 

Padi yaitu kelompok tani. Maka dari itu dalam penelitian ini melihat apakah 

kelompok tani dapat memberikan dorongan atau motivasi kepada para anggotanya 

untuk berpartisipasi dalam program SL-PTT Padi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara dukungan kelompok tani 

dengan partisipasi petani dalam perencanaan program SL-PTT Padi diperoleh 

hasil rs = 0. Hal ini berarti bahwa menerima Ho yang artinya tidak terdapat 

hubungan antara dukungan kelompok tani dengan partisipasi petani dalam 

perencanaan program SL-PTT Padi. Hal ini karena anggota kelompok tani yang 

ingin sendiri mengikuti kegiatan program SL-PTT Padi tanpa ada paksaan atau 

dorongan dari pihak lain. Dan memang kelompok tani disini sebagai sasaran dari 

kegiatan program SL-PTT Padi, tetapi untuk keputusan mengikuti kegiatan dalam 

program ini itu diserahkan sepenuhnya kepada petani itu sendiri. Tahap 

pelaksanaan ddalam program SL-PTT Padi diperoleh hasil rs = 0. Hal ini berarti 

bahwa menerima Ho yang artinya tidak terdapat hubungan antara dukungan 

kelompok tani dengan partisipasi petani dalam pelaksanaan program SL-PTT 

Padi. Hal ini karena pada tahap pelaksanaan petani ingin menambah 

pengetahuannya melalui kegiatan SL-PTT Padi untuk meningkatkan produksi 

padi dan pendapatannya, sehingga motivasi untuk ikutserta dalam program SL-

PTT Padi itu muncul dari dalam diri sendiri petani.  

Selanjutnya untuk tahap evaluasi dalam program SL-PTT Padi diperoleh 

hasil rs = 0. Hal ini berarti bahwa menerima Ho yang artinya tidak terdapat 
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hubungan antara dukungan kelompok tani dengan partisipasi petani dalam 

evaluasi program SL-PTT Padi. Hal ini karena di dalam tahap evaluasi program 

ini lebih menekankan pada penerapan teknologi PTT yang sudah diajarkan oleh 

petugas penyuluh lapang kepada petani peserta, sehingga dalam hal ini tidak ada 

kaitannya dengan dukungan kelompok tani. Sebab didalam menerapkan teknologi 

SL-PTT itu tergantung dari individu setiap petani peserta, apakah petani akan 

menerapkan teknologi tersebut atau petani tidak akan menerapkan teknologi PTT 

dalam program SL-PTT tersebut. Dari penjelasan tersebut maka tidak terdapat 

hubungan antara dukungan kelompok tani dengan partisipasi petani dalam 

evaluasi program SL-PTT Padi. Kemudian tahap menikmati hasil dalam program 

SL-PTT Padi diperoleh hasil rs = 0. Hal ini berarti bahwa menerima Ho yang 

artinya tidak terdapat hubungan antara dukungan kelompok tani dengan partisipasi 

petani dalam menikmati hasil program SL-PTT Padi. Karena untuk mencapai 

peningkatan produksi padi dan pendapatan petani berasal dari usaha petani itu 

sendiri sehingga tidak ada dukungan dari pihak kelompok tani. Karena untuk 

mendapatkan peningkatan produksi dan pendapatan petani tersebut dengan cara 

menerapkan teknologi PTT yang dianjurkan dari program SL-PTT Padi oleh 

petugas penyuluh lapang. 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa antara kelompok tani dengan 

partisipasi petani dalam program SL-PTT Padi diperoleh hasil rs = 0, maka 

menerima Ho yang berarti tidak terdapat hubungan antara kelompok tani dengan 

partisipasi petani dalam program SL-PTT Padi. Hal ini karena petani dari 

kesadarannya sendiri berkeinginan untuk berpartisipasi dalam program SL-PTT 

Padi untuk memperbaiki ekonominya melalui menerapkan beberapa teknologi 

PTT yang diajarkan oleh petugas penyuluh lapang, sehingga dengan menerapkan 

teknologi itu petani dapat mencapai keinginannya yaitu mengalami peningkatan 

produksi padi dan pendapatannya dalam berusahatani padi. Memang didalam 

pelaksanaannya dari pihak kelompok tani menginformasikan kepada anggotanya 

bahwa terdapat program SL-PTT Padi di kelompok tani Ngumpak. Dari hal 

tersebut maka muncul kesadaran petani untuk mencoba menerapkan teknologi 

yang berada dalam program tersebut. Mengenai hasil atau kemanfaatan 

dibentuknya kelompok tani tersebut, salah satu temuan yang sangat menonjol 
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adanya perbedaan nyata antara produktifitas yang dicapai kelompok tani insus 

dengan produktifitas pada kelompok tani non insus. 

6.3.8 Dukungan Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) (X8) 

Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) dalam hal ini merupakan seseorang 

yang mempunyai peran hanya dibatasi pada kewajibannya untuk mendampingi 

dan menyampaikan inovasi dan mempengaruhi penerima manfaat atau petani 

melalui metoda dan teknik-teknik tertentu sampai mereka dengan kesadaran dan 

kemampuannya sendiri mengadopsi inovasi yang disampaikan. Pihak yang 

dipercaya untuk mengajar baik dari Dinas Pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian 

(BPP) dan dari petugas penyuluh setempat. Dan didalam melaksanakan tugasnya 

terjadi interaksi antara penyuluh dengan petani peserta, maka dari itu kontak 

petani dengan petugas penyuluh lapang dapat menentukan partisipasi atau 

keikutsertaan petani dalam program SL-PTT Padi. Hal ini disebabkan karena 

orang yang lebih sering melakukan kontak dengan agen pembaharu (petugas 

penyuluh lapang), maka akan semakin besar aksesnya untuk mengetahui suatu 

inovasi baru yang direkomendasikan dibandingkan dengan orang yang jarang 

melakukan kontak dengan agen pembaharu atau petugas penyuluh lapang. Dalam 

kaitannya dengan partisipasi petani dalam program SL-PTT Padi, kontak dengan 

agen pembaharu dilihat berdasarkan intensitas petani menghadiri pertemuan 

sekolah lapang dan melakukan komunikasi atau bertatap muka baik secara formal 

maupun informal. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara petugas penyuluh lapang 

dengan partisipasi petani dalam perencanaan program SL-PTT Padi diperoleh 

hasil rs = -0,254 dan thit = -0,947 yang dibandingkan dengan ttabel = 2,160 (� 0,05) 

sehingga thit < ttabel. Hal ini berarti bahwa menerima Ho yang artinya tidak terdapat 

hubungan antara petugas penyuluh lapang dengan partisipasi petani dalam 

perencanaan Program SL-PTT Padi. Karena petani mengikuti kegiatan program 

SL-PTT ini muncul dari diri sendiri, walaupun sudah ada dorongan atau motivasi 

dari petugas penyuluh pertanian.  

Dalam kegiatan perencanaan program SL-PTT Padi ini petugas penyuluh 

lapang berperan sebagai pemandu atau pendamping petani pada saat kegiatan 

program SL-PTT Padi. Memang pada tahap perencanaan ini penting, karena 
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dalam pertemuan tersebut petani akan mengetahui tentang program SL-PTT Padi 

dan teknologi PTT yang akan diterapkan di lahan LL, sehingga petani dapat 

mencontohnya untuk diterapkan dilahan masing-masing. Tahap pelaksanaan 

program SL-PTT Padi diperoleh hasil rs = 0,374 dan thit = 1,454 yang 

dibandingkan dengan ttabel = 2,160 (� 0,05) sehingga thit < ttab. Hal ini berarti 

bahwa menerima Ho yang artinya tidak terdapat hubungan antara petugas 

penyuluh lapang dengan partisipasi petani dalam pelaksanaan program SL-PTT 

Padi. Karena pada tahap pelaksanaan petugas penyuluh lapang disini lebih 

berperan sebagai pendamping saja, sehingga petani melaksanakan kegiatan yang 

berada dalam program SL-PTT Padi seperti pembuatan bokashi, kompos, MOL 

dan pesnab tersebut petani dituntut dapat bekerja dengan mandiri dan penyuluh 

hanya memantau dan memberikan materi atau langkah-langkah pembuatannya 

saja. Terkadang ada petani yang belum jelas dan menanyakan ke petugas 

penyuluh lapang tentang sesuatu inovasi yang mereka belum pahami. Tetapi 

keikutsertaan petani dalam kegiatan pelaksanaan program ini tidak ada 

hubungannya dengan petugas penyuluh lapang, sebab dalam kesempatan ini 

petani memiliki tanggung jawab sebagai petani peserta untuk mengikuti berbagai 

macam kegiatan, petani benar-benar ingin belajar dan menambah pengetahuan 

tentang berbudidaya tanaman padi yang benar dan berusatani yang ramah 

lingkungan.  

Selanjutnya pada tahap evaluasi program SL-PTT Padi diperoleh hasil rs = 

0,495 dan thit = 2,054 yang dibandingkan dengan ttabel = 2,160 (� 0,05) sehingga 

thit < ttab. Hal ini berarti bahwa menerima Ho yang artiya tidak terdapat hubungan 

antara petugas penyuluh lapang  dengan partisipasi petani dalam evaluasi program 

SL-PTT Padi. Karena dalam tahap evaluasi ini petani peserta dilihat dari 

penerapan teknologi PTT yang diterapkan petani dilahanya masing-masing, yang 

petani mencontohnya langsung dari pembelajaran dan melihat dari lahan LL. 

Disini campur tangan petugas penyuluh lapang sangat sedikit, sebab hanya 

beberapa kali saja petugas penyuluh lapang mendatangi petani untuk memantau 

dan melihat perkembangan dari tanaman padi yang ditanam petani. Sehingga tidak 

ada hubunganya antara petugas penyuluh lapang dengan partisipasi petani dalam 

evaluasi program SL-PTT Padi. Karena petani ingin menerapkan teknologi PTT 
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itu dengan tujuan agar memperoleh produksi padi yang meningkat dan pendapatan 

juga meningkat.  

Kemudian tahap menikmati hasil program SL-PTT Padi diperoleh hasil rs 

= 0. Hal ini berarti menerima Ho yang artinya tidak terdapat hubungan antara 

petugas penyuluh lapang dengan partisipasi petani dalam menikmati hasil 

program SL-PTT Padi. Sebab dalam tahap menikmati hasil ini petani hanya 

melakukan proses pemanenan tanaman padi, dan dari hal itu diharapkan 

mendapatkan produksi padi yang meningkat sehingga pendapatan petani juga 

meningkat. Dan dari hasil wawancara bahwa dalam tahap menikmati hasil ini 

petani mangalami peningkatan produktifitas padi dan pendapatan petani. Jadi dari 

uraian diatas tidak terdapat hubungan antara petugas penyuluh lapang dengan 

partisipasi petani dalam menikmati hasil program SL-PTT Padi, sebab pada saat 

itu peran penyuluh hanya memantau didalam pengubinan tanaman padi di lahan 

LL yang didapatkan hasil pada SL-PTT Padi tahun 2009 diperoleh sebesar 

7,5ton/ha dan pada saat SL-PTT Padi tahun 2010 diperoleh sebesar 6,5 ton/ha. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa petugas penyuluh 

lapang dengan partisipasi petani dalam program SL-PTT Padi diperoleh hasil rs = 

0,227 dan thit = 0,840 yang dibandingkan dengan ttabel = 2,160 (� 0,05) sehingga 

thit < ttab. Hal ini berarti bahwa menerima Ho yang artinya tidak terdapat hubungan 

antara petugas penyuluh lapang dengan partisipasi petani dalam program SL-PTT 

Padi. Karena berdasarkan teori bahwa peran dari seorang petugas penyuluh lapang  

memang sangat penting dalam kelancaran kegiatan penyuluhan pertanian. Peran 

penyuluh diharapkan mampu merubah ketrampilan, pengetahuan, sikap, dari 

petani serta masyarakat desa pada umumnya. Ditinjau dari segi pembinaan 

kelompok tani, peran penyuluh pertanian menurut Mardikanto (2009) antara lain: 

membantu petani dalam memecahkan masalah, menyebarkan informasi dan 

pengetahuan serta mengajarkan ketrampilan dan menanamkan keyakinan pada 

petani dan keluarganya untuk maju. 

Berdasarkan kondisi dilapang memang peran dari petugas penyuluh lapang 

sudah sesuai dengan tugasnya. Dalam kaitannya dengan partisipasi petani pada 

program SL-PTT Padi, kontak dengan petugas penyuluh lapang dilihat 

berdasarkan intensitas petani menghadiri pertemuan sekolah lapang dan 
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melakukan komunikasi atau bertatap muka baik secara formal maupun informal.  

Hal ini karena anggota kelompok tani yang sering dan jarang melakukan kontak 

dengan petugas penyuluh lapang  juga aktif untuk mengikuti kegiatan program 

SL-PTT Padi dan juga terdapat beberapa petani yang menerapkan teknologi PTT 

yang diperoleh dari lahan petani yang saling berdekatan sehingga para petani bisa 

saling bertukar pengalaman dan informasi tentang hasil pembelajarannya selama 

mengikuti kegiatan SL-PTT Padi. Selain itu pertukaran informasi atau 

pengalaman bertani bisa dilakukan pada saat kegiatan sosial yang dilakukan 

petani di masyarakat misalnya pengajian, kerja bakti dll. Sehingga mereka secara 

tidak langsung mendapatkan informasi dari sesama petani. Jadi dari uraian diatas 

menunjukkan bahwa secara keseluruhan tidak terdapat hubungan antara petugas 

penyuluh lapang dengan partisipasi petani dalam program SL-PTT Padi. Karena 

keikutsertaan petani pada program SL-PTT Padi itu berdasarkan keinginan petani 

itu sendiri untuk berpartisipasi dengan tujuan agar menambah pengalaman 

berusahatani padi dan meningkatkan produksi dan pendapatan petani. 

6.3.9 Dukungan Kios Pertanian (X9) 

Kios Pertanian merupakan salah satu sarana dan prasarana yang ada di 

Desa Ngrandu Lor dimana dapat membantu para petani untuk berusahatani 

tanaman padi. Kios pertanian disini menyediakan berbagai macam jenis saprodi 

pertanian seperti benih padi, pupuk, obat-obatan, peralatan bertani dll. Di 

Kecamatan Peterongan ini setiap 1 desa terdapat 1 kios pertanian resmi salah 

satunya di Desa Ngrandu Lor ini memiliki 1 kios resmi pertanian, dimana kios 

pertanian itu hanya khusus menyediakan keperluan saprodi bagi para anggota 

kelompok tani yang berada di Desa  Ngrandu Lor saja. Nama kios pertanian yang 

berada di Desa Ngrandu Lor yaitu “Murah Jaya” yang kios ini juga dikelola oleh 

orang yang tergabung dalam kelompok tani juga. 

Dukungan kios pertanian yang berada di kelompok tani Ngumpak ini 

berperan dalam hal memberikan kontribusi saprodi, pupuk, dan obat-obatan 

terhadap para anggota kelompok tani selama proses pelaksanaan kegiatan program 

SL-PTT Padi tahun 2010 khususnya bagi petani peserta yang lahannya tidak 

digunakan sebagai lahan Laboratorium Lapang atau LL. Karena yang 

mendapatkan bantuan pupuk bokashi dan Phonska hanya petani peserta yang 
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lahannya dijadikan lokasi LL, dan yang lain hanya mendapatkan bantuan benih 

padi saja. Untuk petani peserta yang tidak mendapatkan bantuan pupuk tersebut 

otomatis untuk membeli pupuk tersebut harus membeli sendiri di kios pertanian. 

Dari adanya kontribusi yang diberikan dari kios pertanian ini kepada petani maka 

dapat memperlancar jalannya kegiatan pelaksanaan program SL-PTT Padi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara kios pertanian dengan 

partisipasi petani dalam perencanaan Program SL-PTT Padi diperoleh hasil rs = 0. 

Hal ini berarti bahwa menerima Ho yang artinya tidak terdapat hubungan antara 

kios pertanian dengan partisipasi petani dalam perencanaan program SL-PTT 

Padi. Karena dalam kegiatan perencanaan program SL-PTT Padi ini petani peserta 

mengikuti kegiatan sosialisasi tentang program SL-PTT Padi yang pada tahap 

perencanaan tersebut membahas masalah persiapan pelaksanaan program SL-PTT 

Padi dan pengambilan keputusan bagi petani peserta untuk bergabung atau tidak 

di dalam kegiatan program SL-PTT Padi, sehingga tidak terdapat hubungan 

dengan dukungan kios pertanian. Sebab didalam pelaksanaan kegiatan program 

SL-PTT Padi ini petani peserta mendapatkan benih padi dan pupuk organik 

(bokashi) gratis dari pemerintah. Jadi didalam perencanaan program SL-PTT Padi 

ini peran dari kios pertani tidak berpengaruh terhadap petani dalam mengikuti 

program SL-PTT Padi.  

Tahap pelaksanaan program SL-PTT Padi diperoleh hasil rs = 0. Hal ini 

berarti bahwa menerima Ho yang artinya tidak terdapat hubungan antara kios 

pertanian dengan partisipasi petani dalam pelaksanaan program SL-PTT Padi. 

Karena dalam hal ini petani mengikuti serangkaian kegiatan yang sudah 

dijadwalkan dari program SL-PTT Padi untuk membuat pupuk organik sendiri 

seperti bokashi, kompos, MOL dan Pestisida Nabati, yang nantinya dari hasil 

belajar ini dituntut petani peserta dapat membuat sendiri pupuk organik ini dan 

diterapkan dilahannya. Dan peran dari kios pertanian disini yaitu penyediaan 

kebutuhan saprodi lainnya seperti pupuk dan obat-obatan yang lainnya, sehingga 

dengan adanya kios pertanian resmi ini dapat memperlancar petani dalam 

melaksanakan kegiatan program SL-PTT Padi. Tetapi dari dukungan kios 

pertanian resmi di dalam memenuhi kebutuhan saprodi petani untuk 

berusahataninya tersebut, tidak mempengaruhi petani dalam berpartisipasi pada 
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program SL-PTT Padi. Karena terdapat juga beberapa petani yang tidak 

berpartisipasi didalam program SL-PTT Padi, padahal petani tersebut kebutuhan 

saprodinya sudah terpenuhi semua. Jadi dari uraian tersebut dapat diketahui 

bahwa berpartisipasi atau keikutsertaan petani pada program SL-PTT Padi itu 

muncul dari dalam diri petani itu sendiri.  

Selanjutnya pada tahap evaluasi dalam program SL-PTT Padi diperoleh 

hasil rs = 0. Hal ini berarti bahwa menerima Ho yang artinya tidak terdapat 

hubungan antara kios pertanian dengan partisipasi petani dalam evaluasi program 

SL-PTT Padi. Karena dalam tahap evaluasi ini lebih menekankan ke petani untuk 

menerapkan teknologi PTT yang telah diajarkan oleh penyuluh, sehingga dari hal 

itu evaluasi ini dilakukan pada saat masih pelaksanaan program SL-PTT Padi 

berjalan maupun setelah program SL-PTT Padi ini sudah selesai dilakukan. 

Tujuan dari evaluasi ini agar petani dapat meningkatkan pengetahuan, ketrampilan 

dan perubahan perilaku dalam berusahatani padi, sehingga kios pertanian tidak 

terdapat hubungannya dengan partisipasi petani dalam evaluasi program SL-PTT 

Padi.  

Kemudian pada tahap menikmati hasil program SL-PTT Padi diperoleh 

hasil rs = 0. Hal ini berarti bahwa menerima Ho yang artinya tidak terdapat 

hubungan antara kios pertanian dengan partisipasi petani dalam menikmati hasil 

program SL-PTT Padi. Karena pada tahap menikmati hasil ini petani tinggal 

melakukan proses pemanenan padi yang kemudian padi tersebut dijual dan hasil 

dari penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya 

dan untuk mempersiapkan modal usahatani musim tanam berikutnya. Jadi dalam 

tahap ini tidak terdapat hubungan antara kios pertanian dengan partisipasi petani 

dalam menikmati hasil program SL-PTT Padi. 

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kios pertanian dengan 

partisipasi petani dalam program SL-PTT Padi diperoleh hasil rs = 0. Hal ini 

berarti bahwa menerima Ho yang artinya tidak terdapat hubungan antara kios 

pertanian dengan partisipasi petani dalam program SL-PTT Padi. Memang di 

dalam proses pelaksanaan program SL-PTT Padi petani merasa lebih mudah dan 

terbantu dengan adanya kios pertanian untuk masalah kebutuhan saprodi. Akan 

tetapi dalam proses pelaksanaan program SL-PTT Padi ini bagi petani yang 
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lahannya digunakan sebagai lahan LL mendapatkan bantuan dari pemerintah 

benih padi dan pupuk gratis, sehingga petani peserta tersebut semangat untuk 

berpartisipasi dalam program SL-PTT Padi. Tetapi berdasarkan kondisi di 

lapangan petani peserta yang lahannya tidak digunakan sebagai lahan LL dan 

petani itu hanya mendapatkan bantuan benih saja, tetapi petani tersebut tetap 

semangat untuk berpartisipasi dalam program SL-PTT Padi. 

Hal ini karena dalam proses pelaksanaan program SL-PTT Padi petani 

peserta sudah mendapatkan benih padi dan pupuk organik yang gratis dari 

pemerintah dan juga didalam kegiatan program SL-PTT Padi ini menanamkan 

kepada para petani untuk berusahatani padi secara organik sehingga sedikit demi 

sedikit mengurangi penggunaan pupuk kimia. Didalam pelaksanaannya petani 

mengikuti program SL-PTT Padi ini karena mendapatkan benih dan pupuk gratis 

dari pemerintah, sehingga petani merasa terbantu dalam hal memenuhi kebutuhan 

saprodinya. Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan petani peserta bahwa 

petani mengikuti kegiatan program SL-PTT Padi ini untuk menambah 

pengetahuan dan pengalaman petani dalam berusahatani padi, apabila cara 

berusahatani yang diajarkan oleh petugas penyuluh pertanian tersebut cocok 

dengan petani, maka teknologi tersebut dapat diterapkan petani dilahannya. Dari 

hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tidak terdapat 

hubungan antara kios pertanian dengan partisipasi petani dalam program SL-PTT 

Padi. Memang dengan adanya kios pertanian resmi ini petani merasa terbantu 

dalam memenuhi kebutuhan saprodinya untuk berusahatani padi.  

6.3.10 Total Faktor Sosial Ekonomi Petani (X) 

Faktor sosial ekonomi adalah suatu kondisi atau keadaan petani mengenai 

keadaan sosial maupun ekonomi yang dapat mendukung kegiatan usahatani yang 

berasal dari lingkungan petani sendiri. Keadaan sosial ekonomi ini berasal dari 

karakteristik sosial ekonomi petani baik dari dalam diri petani maupun dari luar 

diri petani, sehingga keadaan sosial ekonomi masing-masing petani sangat 

beragam. 

Berdasarkan analisis Korelasi Rank Spearman antara faktor sosial 

ekonomi dengan partisipasi petani dalam program SL-PTT Padi diperoleh hasil rs 

= 0,294 dan thit = 1,109 yang dibandingkan dengan ttabel = 2,160 (� 0,05) sehingga 
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thit < ttab. Hal ini berarti menerima Ho yang artinya tidak terdapat hubungan antara 

faktor sosial ekonomi dengan partisipasi petani dalam program SL-PTT Padi. 

Karena berdasarkan hasil wawancara dengan petani peserta bahwa faktor sosial 

ekonomi disini tidak mempengaruhi petani peserta untuk berpartisipasi atau 

ikutserta dalam program SL-PTT Padi. Buktinya sesuai dengan kondisi di lapang 

bahwa petani peserta yang memiliki tingkat pendidikan SD dengan petani yang 

memiliki tingkat pendidikan SLTP/SLTA sama-sama aktif dan ikutserta dalam 

kegiatan program SL-PTT Padi serta pada salah satu faktor sosial ekonomi yaitu 

jenis pekerjaan dari petani peserta, berdasarkan kondisi di lapang menunjukkan 

bahwa  petani peserta yang memiliki jenis pekerjaan utama sebagai petani dengan 

petani peserta memiliki jenis pekerjaan utama sebagai wiraswasta atau pegawai 

keduanya dapat meluangkan waktu dan untuk hadir dalam kegiatan program SL-

PTT Padi. Dengan adanya kios pertanian resmi yang berada di Desa Ngrandu Lor 

juga tidak mempengaruhi petani untuk berpartisipasi dalam program SL-PTT 

Padi, begitu juga dengan variabel kepemilikan hewan ternak baik petani yang 

memiliki hewan ternak maupun petani yang tidak memiliki hewan ternak 

keduanya juga tetap ikutserta atau berpartisipasi dalam kegiatan program SL-PTT 

Padi dengan aktif dan antusias dengan adanya program SL-PTT Padi ini, karena 

petani peserta sangat terbantu dan meningkatkan pengetahuannya di dalam 

berusahatani padi sehingga diperoleh produksi padi dan pendapatan padi yang 

meningkat setelah menerapkan teknologi PTT yang diajarkan oleh petugas 

penyuluh lapang. 

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial ekonomi 

petani peserta di kelompok tani Ngumpak ini tidak terdapat hubungannya dengan 

partisipasi petani dalam program SL-PTT Padi. Karena keinginan petani atau 

timbulnya rasa ingin berpartisipasi petani terhadap program SL-PTT Padi itu 

pertama karena petani peserta akan mendapatkan benih padi dan pupuk bokashi 

secara gratis dari pemerintah, sehingga petani merasa terbantu dalam hal 

kebutuhan saprodinya untuk berusahatani padi. Kedua karena rasa itu muncul dari 

dalam diri petani itu sendiri untuk mencoba teknologi baru yang berada dalam 

program SL-PTT Padi tersebut karena petani peserta merasa bahwa teknologi PTT 

yang berada dalam program SL-PTT Padi itu cocok dengan keinginan petani di 
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dalam meningkatkan produksi dan pendapatan petani yang diperolehnya saat 

berusahatani padi. 

Berdasarkan teori bahwa terwujudnya kegiatan partisipasi dan aspirasi 

dalam proses pembangunan pertanian dapat disebabkan oleh adanya paksaan atau 

sanksi, ajakan pihak lain, ataupun atas kesadaran sendiri dan hal ini erat kaitannya 

dengan pemahaman dan keyakinan masyarakat akan kemanfaatan yang diperoleh 

dari kegiatan partisipasi dan aspirasi itu, serta kemampuan yang dimilikinya. 

Kesadaran berpartisipasi dan beraspirasi dipengaruhi oleh tingkat pemahaman atas 

obyek partisipasi (program pembangunan). Oleh sebab itu, masyarakat perlu 

diberi pengertian dan pemahaman tentang obyek partisipasi termasuk cara 

aktivitas partisipasi itu dilaksanakan. 

Disini petani menganggap bahwa program SL-PTT Padi ini 

menguntungkan bagi petani, jadi pemahaman yang diperoleh petani tentang 

program tersebut maka akan dapat menarik minat petani untuk ikutserta atau 

berpartisipasi dalam program SL-PTT Padi. Secara umum dapat diketahui bahwa 

semakin menguntungkan atau sesuai dengan kebutuhan petani suatu program 

tersebut maka semakin tinggi pula partisipasi petani dalam mengikuti program 

SL-PTT Padi ini. Karena dengan inovasi/teknologi program yang mudah 

dipahami dan dipraktekkan oleh petani maka peluang petani untuk mengikuti atau 

menerapkan teknologi yang dianjurkan suatu program tersebut maka petani akan 

mau menerapkan teknologi tersebut. Dan dari hal tersebut maka petani akan 

mempunyai kesadaran dan tanggung jawab yang besar terhadap program tersebut. 

Petani yang telah mempunyai kesadaran dan memahami program tentu akan 

menggunakan kesempatan yang telah diberikan tersebut. 

Setelah mengetahui pentingnya program SL-PTT Padi ini dapat 

berdampak baik pada peningkatan produksi padi dan pendapatan petani, maka 

petani berkeinginan tetap menerapkan teknologi PTT anjuran yang telah diberikan 

kepada petani walaupun kegiatan program SL-PTT Padi itu telah selesai. Akan 

tetapi dalam menerapkan teknologi tersebut petani selalu menyesuaikan dengan 

kondisi ekonomi petani serta kondisi tanah atau lahan yang digarapnya atau 

diusahakannya. 
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VII. KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Kondisi sosial ekonomi petani peserta di Kelompok Tani Ngumpak Desa 

Ngrandu Lor Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang secara total 

termasuk dalam kategori tinggi (93,12%) antara lain: tingkat pendidikan 

petani didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar (SD); persepsi petani terhadap 

program SL-PTT Padi sebagian besar menganggap program SL-PTT Padi itu 

sangat menguntungkan bagi petani; kepemilikan luas lahan sawah yang 

diusahakan atau digarap oleh petani peserta rata-rata seluas 0,5 – 1 ha; jenis 

pekerjaan petani peserta yang terdapat di kelompok tani Ngumpak ini 

sebagaian besar sebagai petani; kepemilikan hewan ternak yang dimiliki 

petani peserta sangat sedikit; petani sudah cukup puas dengan kebiasaan 

bertani yang dilakukannya; kelompok tani memberikan dukungan terhadap 

anggotanya untuk mengikuti program SL-PTT Padi; petugas penyuluh lapang 

memberikan dukungan pada petani saat proses pelaksanaan program SL-PTT 

Padi; dan kios pertanian mendukung di dalam proses pelaksanaan program 

SL-PTT Padi. 

2. Partisipasi petani dalam program SL-PTT Padi di Kelompok Tani 

Ngumpak Desa Ngrandu Lor Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang 

termasuk dalam kategori tinggi (82,52%). Hal ini dibuktikan dengan petani 

sangat antusias dan aktif dalam mengikuti kegiatan pada program SL-PTT 

Padi baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan menikmati hasil 

program tersebut. Seperti petani peserta rutin mengahdiri pertemuan kelompok 

tani, mengikuti pelatihan pembuatan pupuk bokashi, Mikro Organisme Lokal 

(MOL), dan pestisida nabati. Serta petani peserta juga menerapkan sebagian 

dari teknologi PTT yang sudah diajarkan oleh petugas penyuluh lapang. 

3. Hubungan antara partisipasi petani dengan faktor sosial ekonomi petani 

dalam program SL-PTT Padi, yang dianalisis dengan menggunakan Korelasi 

Rank Spearman diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan antara tingkat 

pendidikan petani dengan partisipasi petani pada tahap perencanaan program 
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SL-PTT Padi, terdapat hubungan antara persepsi petani terhadap program SL-

PTT dengan partisipasi petani pada tahap evaluasi dan terdapat hubungan 

antara kebiasaan bertani petani dengan partisipasi petani pada tahap evaluasi. 

Serta tidak terdapat hubungan antara kepemilikan luas lahan sawah, jenis 

pekerjaan petani, kepemilikan hewan ternak, dukungan kelompok tani, 

dukungan penyuluh pertanian lapang dan dukungan kios pertanian dengan 

partisipasi petani dalam program SL-PTT Padi. 

Secara keseluruhan tidak terdapat hubungan antara faktor sosial ekonomi 

petani dengan partisipasi petani dalam program SL-PTT Padi. Hal ini karena 

keinginan petani atau timbulnya rasa ingin berpartisipasi petani terhadap 

program SL-PTT Padi itu pertama karena petani peserta akan mendapatkan 

benih padi dan pupuk bokashi secara gratis dari pemerintah, sehingga petani 

merasa terbantu dalam hal kebutuhan saprodinya untuk berusahatani padi. 

Kedua karena rasa itu muncul dari dalam diri petani itu sendiri untuk mencoba 

teknologi baru yang berada dalam program SL-PTT Padi tersebut, yang 

diharapkan dengan menggunakan atau menerapkan teknologi PTT yang 

terdapat dalam program SL-PTT Padi tersebut dapat meningkatkan produksi 

padi dan pendapatan petani yang diperolehnya saat berusahatani padi. 
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7.2 Saran 

Saran yang bisa disampaikan oleh peneliti setelah melakukan penelitian di 

Dusun Ngumpak Desa Ngrandu Lor Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang 

adalah sebagai berikut: 

1. Agar petani menerapkan sistem tanam yang dianjurkan dalam teknologi PTT 

yaitu sistem tanam Jajar legowo, maka usaha yang harus dilakukan dengan 

cara memberikan keterampilan pada petani dan buruh tani tentang cara sistem 

tanam Jajar legowo.  

2. Agar petani menerapkan teknologi PTT yang masih belum diterapkan yaitu 

pengendalian hama dan penyakit tanaman secara terpadu, maka usaha yang 

harus dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi mengenai pentingnya 

teknologi tersebut. 

3. Pemerintah serta aparat yang terkait dengan bidang pertanian didalam 

memberikan suatu program kepada petani harus melihat terlebih dahulu 

kebutuhan dari petani, agar  dapat bermanfaat bagi petani dan petani dapat 

melaksanakan kegiatan program tersebut dengan senang hati serta petani dapat 

berpartisipasi penuh di dalam program tersebut. 

4. Diperlukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan peran petugas penyuluh 

lapang dalam program SL-PTT Padi, sehingga dapat dirumuskannya kebijakan 

pemerintah yang lebih baik dalam bidang pertanian terutama yang terkait 

dengan program SL-PTT Padi. 
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