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I .PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 



Indonesia dikenal sebagai negara dengan wilayah yang luas, yang terbentang dari 6o LU sampai 11o LS, serta 

95oBT sampai 141oBT. Di wilayah yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau ini terkandung beraneka ragam flora dan 

fauna yang sangat kaya, bahkan disebutkan merupakan salah satu center of origin, dengan keragaman terkaya kedua di 

dunia setelah Brazilia. Keragaman flora merupakan sumber berbagai bahan kebutuhan baik pangan, sandang, obat-

obatan serta bahan lain yang berpotensi mendukung pengembangan bidang pertanian.  

Pembangunan dibidang pertanian terutama tanaman pangan, sudah dimulai sejak pelita I sampai sekarang, dan 

mendapatkan perhatian sungguh-sungguh dari pemerintah. Dalam upaya peningkatan produksi guna mencukupi 

kebutuhan pangan ditetapkan berbagai macam program intensifikasi pertanian dan penerapan teknologi-teknologi baru 

tepat guna agar tujuan peningkatan produksi dapat dicapai. 

Didalam sasaran pembangunan pertanian di Bengkulu, prioritas pembangunan sub sector pertanian antara lain 

adalah meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan, dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan atau 

penghasilan para petani. (BAPPEDA Tingkat I Provinsi Bengkulu, 2003) 

Dalam menjamin kesinambungan pembangunan pertanian, usaha penelitian dan pengembangan teknologi 

pertanian yang cocok untuk diterapkan dengan keadaan geografis indonesia perlu ditingkatkan. Kemampuan para 

petani dalam mengadopsi teknologi yang dikembangkan sangat tergantung dengan proses pendidikan, pelatihan 

danpenyuluhan yang dilaksanakan oleh pemerintah. 

Penyuluhan pertanian adalah sistem pendidikan luar sekolah (non formal education) bagi pembangunan 

perilaku petani dan keluarganya termasuk kelebagaannya agar mereka dapat memahami dan memiliki kemampuan dan 

kesempatan dalam mengelola usahataninya dan mampu berswadaya sehingga dapat memberikan keuntungan dan 

memuaskan bagi kehidupannya (Rifai, 2000). 

Tujuan umum dari kegiatan penyuluhan adalah kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha di bidang 

pertanian, perikanan, dan kehutanan. Salah satu bentuk kegiatan penyuluhan dalam upaya peningkatan kesejahteraan 

petani ialah penyuluhan teknologi pertanian tepat guna yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan 

petani. Salah satu penyuluhan teknologi pertanian yang dilakukan di Provinsi Bengkulu adalah penyuluhan terhadap 

penerapan teknologi sistem tanam legowo pada para petani padi dalam upaya peningkatan produksi padi di Provinsi 

Bengkulu. Budidaya Tanaman Padi sistem legowo merupakan suatu system tanam dengan cara menghilangkan baris 

tanaman sehingga memberikan ruang untuk perawatan dan telah terbukti dapat meningkatkan volume produksi. 

Kecamatan pondok kelapa merupakan wilayah dari kabupaten Bengkulu Utara. Daerah ini merupakan salah 

satu daerah yang memilki lahan persawahan yang luas dan menjadi salah satu daerah pemasok beras di Provinsi 

Bengkulu. Desa Pekik Nyaring adalah salah satu sentra produksi beras di kecamatan pondok kelapa dengan luas areal 

persawahan 252 ha atau 66,67 % dari luas lahan yang ada. (monografi desa pekik nyaring, 2007). 

Petani sebagai sasaran kegiatan penyuluhan pertanian mempunyai tanggapan dan pandangan sendiri terhadap 

inovasi baru yang disampaikan oleh penyuluh. Petani dapat menerima dan menjalankan teknologi yang disuluhkan 

jika dapat memberikan mamfaat bagi kegiatan usahataninya oleh sebab itu penerapan budidaya penanaman padi 

dengan sistem legowo di Kecamatan Pondok Kelapa menjadi menarik untuk diteliti, terutama untuk mengetahui 

factor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi petani dalam kegiatan penyuluhan yang dilakukan. Dan nantinya 



menjadi bahan pertimbangan dalam kegiatan penyuluhan selanjutnya, Sehingga keberhasilan dari penyuluhan 

teknologi dan peningkatan produksi serta peningkatan kesejahteraan dapat dtercapai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana tingkat partisipasi petani terhadap kegiatan penyuluhan budidaya tanaman padi sistem legowo 

di  Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara? 

2. Faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan tingkat partisipasi petani terhadap kegiatan penyuluhan 

budidaya tanaman padi sistem legowo di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan permasalahan yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Tingkat partisipasi petani terhadap kegiatan penyuluhan budidaya tanaman padi sistem 

legowo di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat partisipasi petani terhadap kegiatan 

penyuluhan budidaya tanaman padi sistem legowo di Kecamatan Pondok Kelapa kabupaten Bengkulu 

Utara 

 

1.4 Mamfaat Penelitian 

Adapun mamfaat dari penelitian ini adalah: 



1. Sebagai bahan kebijakan dan informasi bagi pemerintah atau instansi penyuluhan serta masyarakat tentang 

tingkat partisipasi petani pada kegiatan penyuluhan budidaya tanaman padi sistem legowo, sehingga dapat 

membantu dalam proses penyuluhan di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara. 

2. Sebagai informasi dan gambaran mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat partisipasi 

petani terhadap kegiatan penyuluhan budidaya tanaman padi sistem legowo di Kecamatan Pondok Kelapa 

Kabupaten Bengkulu Utara. 

3. Sebagai bahan pertimbangan atau bahan perbandingan bagi peneliti lain yang berminat mengkaji masalah 

yang sama dimasa mendatang. 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian  Penyuluhan 

Penyuluhan berasal dari kata dasar suluh (obor atau pelita).  Fungsi dari suluh adalah untuk menerangi orang 

yang dalam kegelapan, yaitu orang yang tidak tahu sekelilingnya menjadi tahu atau membimbing orang yang tidak 

tahu untuk mencapai tujuan yang diharapkannya. 

Penyuluhan adalah sistem pendidikan non formal tanpa paksaan untuk menjadikan seseorang atau sekelompok 

orang sadar dan yakin bahwa sesuatu yang disuluhkan akan membawa ke arah perbaikan dari hal-hal yang dikerjakan 

atau dilakukan sebelumnya.(Agus Purwoko, 2006) 

Pertanian diartikan sebagai berikut: 

1. Penerapan karya manusia pada sumberdaya alam sehingga hasilnya dapat lebih bermanfaat bagi 

kepentingan hidup manusia. 

2. Suatu usaha atau proses produksi pertanian. 

3. Suatu usaha untuk menciptakan mutu, guna dan nilai tambah produk-produk pertanian. 

4. Suatu usaha untuk mempertahankan kelestarian potensi sumberdaya alam. 

Menurut SKB Mendagri dan Mentan RI No. 54/1996 dan No.301/Kpts/LP.120/4/1996 tanggal 10 April 1996 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, yang dimaksudkan dengan Penyuluhan Pertanian 

adalah pendidikan luar sekolah di bidang pertanian untuk petani-nelayan dan anggota keluarganya serta masyarakat 

pertanian agar dinamika dan kemampuannya dalam memperbaiki kehidupan dan penghidupannya dengan kekuatan 

sendiri berkembang sehingga dapat meningkatkan peranan dan peran sertanya dalam pembangunan pertanian. 

Ada tiga (3) unsur pokok dari definisi penyuluhan pertanian di atas, yaitu; (1) suatu sistem pendidikan luar 

sekolah (non formal education), (2) ditujukan  kepada petani-nelayan dan anggota keluarganya serta masyarakat 

pertanian, dan (3) untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup mereka. 

Sedangkan menurut UU RI No. 16 Tahun 2006 tanggal 15 November 2006 tentang Sistem Penyuluhan 

Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan,  yg dimaksudkan dengan Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan 



Kehutanan yang selanjutnya disebut dengan Sistem Penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, 

pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan. Senjutnya Penyuluhan 

Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut dengan Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi 

pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam 

mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan 

produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahterannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian 

fungsi lingkungan hidup. 

Dengan adanya penyuluhan pertanian akan terjadi perubahan-perubahan terutama pada perilaku serta bentuk-

bentuk kegiatan seiring dengan terjadinya perubahan cara pikir, cara kerja, cara hidup, pengetahuan dan sikap mental 

petani yang lebih terarah dan menguntungkan baik bagi dirinya maupun bagi keluarga dan lingkungannya. 

Jadi kegiatan penyuluhan pertanian merupakan salah satu upaya dalam peningkatan pengetahuan, 

mengajarkan keterampilan dan menyadarkan petani memamfaatkan sumber daya alam melalui pendidikan non formal 

oleh peyuluh agar tercapai kesejahteraan bagi keluarga petani.  

 

2.2 Pengertian Partisipasi 

Ditinjau dari segi etimologis, kata “partisipasi” merupakan pinjaman dari bahasa Belanda yaitu “participate”, 

atau dalam bahasa Inggrisnya “participation”. Perkataan “participate” berasal dari dua suku kata “part” yang berarti 

bagian dan “capere” yang berarti ikut serta. Dengan demikian partisipasi mengandung pengertian aktif, yakni adanya 

suatu kegiatan aktivitas (Soekanto, 1983).  

" Partisipasi" sebenarnya adalah merupakan istilah dalam bidang manajemen, namun saat ini telah lebih 

berkembang luas jadi bukan monopoli ilmu manajemen saja, dalam artian istilah partisipasi itu sudah umum dan 

dalam arti yang luas, istilah ini sebenarnya diambil dari bahasa asing participation, yang artinya mengikutsertakan 

pihak lain. 

Sedangkan menurut Sobri (1991) definisi partisipasi antara lain : 

a. Keikutsertaan atas keterlibatan peserta sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental dan 

persoalan, dengan kata lain bukan semata-mata keterlibatan jasmaniah. 

b. Kesediaan memberi suatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok, ini berarti terdapat rasa 

senang kesukarelaan untuk membantu kelompok, seorang menjadi dengan segala nilainya. 

c. Unsur tanggung jawab, unsur tersebut merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota diakui 

sebagai anggota artinya ada rasa saling memiliki.  

Mubyarto (1981) mengartikan partisipasi sebagai suatu kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap 

program dan sesuai kemampuan setiap individu tanpa berarti mengorbankan kepentingan sendiri. 

Ada empat macam partisipasi menurut Rusmialdi (1986) dalam Faivi (1999) yaitu : 



a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan 

b. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan 

c. Partisipasi dalam memberi manfaat, dan 

d. Partisipasi dalam penilaian evaluasi kegiatan 

 

Belum optimalnya kegiatan penyuluhan karena terbatasnya fasilitas, anggaran dan belum tertibnya disiplin dan 

administrasi kepegawaiannya. Selain penyuluhan yang dilaksanakan secara optimal, untuk mewujudkan partisipasi petani 

secara aktif dalam kegiatan intensifikasi maka tujuan peningkatan  produksi yang berskala makro harus sejalan dengan 

kepentingan petani dalam berusahatani yaitu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarganya. Dengan kata 

lain partisipasi petani akan muncul bila kedua tujuan itu tercapai secara simultan.(Supadi, 2007)  

Tingginya partisipasi ini dapat dilihat dari frekwensi kehadiran petani, kesediaan petani untuk mengeluarkan 

pensdapat dan masukan serta kesediaan petani untuk melakukan aplikasi lapangan Dari apa yang sudah didapatkannya 

dari penyuluhan.(Zulkarnain & Indra, 2002) 

 

2.3 Budidaya Tanaman Padi Sistem Legowo 

Paket   budidaya tanaman padi sawah sistem legowo merupakan paket teknologi yang dikembang kan dengan 

tujuan untuk meningkatkan produksi beras dalam upaya pemerintah dalam kegiatan intensitifikasi pertanian dalam 

kegiatan pembangunan pertanian. 

Sistem legowo ini memilki pola tanam monokultur dengan populasi tananam  37.000/Ha. Penyemaian benih 

pada sistem legowo ini dengan cara benih disebar pada bedengan-bedengan yang terisolasi di luar areal penanaman 

Bibit dipindahkan ke lahan pada umur 21 hari. Bila lokasi penanaman terdapat penyakit akar gada, maka penyemaian 

dilakukan pada kantong plastik atau kantong yang dibuat dari daun pisang dan tanah diambil dari lokasi yang belum 

terinfeksi penyakit tersebut, kemudian bibit baru dipindahkan ke lapangan pada umur 45 hari. 

Pemupukan yang dilakukan pada cara tanam ini ialah Urea 200 kg/ha diberikan 2 kali (100 kg saat 0 – 10 hst 

dan 100 kg paling lambat umur 40 hst), SP-36 (untuk P-tersedia rendah 100 kg/ha, P-tersedia sedang 75 kg/ha, P-

tersedia tinggi menggunakan 20 kg/ha P-starter) dan KCl 50 kg/ha. 

Untuk hama yang menyerang pada cara tanam legowo ini dilakukan pengendalian dengan cara: 

1. Untuk tikus dikendalikan dengan gropyokan dan emposan sebelum tanam sampai panen. 

2. Untuk sundep, beluk, hama putih dengan menggunakan insektisida dan perlu diperhatikan ambang 

kendali. 

3. Untuk hama penggerek (sundep/beluk) yaitu 2 kelompok telur/m2 atau serangan 5% pada varietas IR-

64.  

4. Untuk hama putih bila tingkat serangan Tungro dengan aplikasi insektisida 



5. Untuk mengendalikan serangan vektornya (wereng hijau) dilakukan bila ditemukan 5 gejala (tanaman 

terserang) dari 10.000 tanaman pada umur tanaman 2 minggu 

Pengendalian gulma pada sistem tanam ini dilakukan dengan cara Penyianganpertama secara manual pada 

umur 15 – 20 hst, penyiangan kedua jika diperlukan pada umur 35 – 40 hst. Panen dapat dilakukan setelah padi 

menguning 85% dengan sabit bergerigi.arti ekonomi dan sosial untuk Paket budidaya tanaman padi sawah sistem 

legowo ini ialah Peningkatan produktivitas dan efisiensi usahatani guna meningkatkan produksi dan pendapatan petani 

padi. (BPTP Bengkulu, 2006) 

2.4 Kerangka Analisisis 

Kegiatan penyuluhan pertanian merupakan salah satu media bagi pemerintah untuk mentransfer teknologi 

tepat guna kepada petani yang bertujuan untuk meningkatkan produksi sehingga pendapatan petani pun meningkat dan 

kesejahteraan yang ingin dicapai dapat terwujud. 

Menurut Sastraatmadja (1993), penyuluhan pertanian merupakan suatu pendidikan non formal yang diberikan 

kepada keluarga petani di pedesaan, yang tujuan jangka pendeknya adalah berusaha untuk mengubah perilaku petani 

kearah yang lebih baik lagi sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah terwujudnya peningkatan kualitas hidup petani 

kearah yang diidealkan. 

Perubahan yang terjadi dalam diri petani adalah suatu proses perubahan pada suatu kehidupan yang dilakukan 

secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat petani dianggap sebagai 

dinamika yang terjadi dalam masyarakat tani. 

Bagaimana kegiatan penyuluhan teknologi budidaya tanaman padi legowo dapat diterima oleh petani padi di 

Kecamatan Pondok Kelapa, dan dapat merubah kebiasaan cara tanam tradisional yang telah dilakukan secara turun 

temurun oleh petani yang telah mereka percayai selama ini. Walaupun Budidaya tanaman padi dengan sistem legowo 

bertujuan untuk meningkatkan produksi padi dan nantinya berimbas pada peningkatkan pendapatan petani. 

Tingkat partisipasi petani pada kegiatan penyuluhan teknologi tanaman padi sistem legowo akan sangat 

tergantung pada kesediaan petani dalam menerima inovasi baru yang diberikan. Oleh sebab itu beberapa faktor yang 

diduga mempengaruhi tingkat partisipasi petani terhadap kegiatan penyuluhan budidaya tanaman padi sistem legowo 

di Kecamatan Pondok Kelapa kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai berikut: 

a. Umur 

Umur atau usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda atau 

makhluk, baik yang hidup maupun yang mati. Semisal, umur manusia dikatakan lima belas tahun 

diukur sejak dia lahir hingga waktu umur itu dihitung. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh zulkarnaen dan indra (2002) menunjukan bahwa umur 

tidak  berhubungan nyata dengan tingkat partisipasi petani mengikuti kegiatan penyuluhan hal Ini 

mengindikasikan bahwa berapapun umur anggota masyarakat tersebut tetap tidak berhubungan dengan 

tingkat partisipasi. hasil ini didukung oleh penelitian Artika (1998) yang menyatakan bahwa variabel 

yang berhubungan dengan  partisipasi petani dalam paket kegiatan proyek pertanian, diantaranya adalah 



pendidikan dan status sosial tetapi tidak termasuk umur.  Maryam (1994) yang menyatakan bahwa 

petani usia muda umumnya mempunyai semangat yang lebih besar untuk bekerja dan untuk  terlibat 

penuh dalam kegiatan yang berkaitan dengan usaha pertaniannya 

 

b. Pengalaman Berusaha Tani Padi 

Pengalaman berusahatani padi adalah lamanya petani dalam melakukan usahatani jagung , 

diukur dalam tahun (Th) dengan kategori lama, sedang, dan baru. 

Tohir (1991) dalam Handayani (1998) menyatakan bahwa Asas pengelolaan usahatani 

cenderung pada peningkatan intensitas khususnya dari faktor kerja. Pengalaman kerja petani banyak 

memberikan kecenderungan bahwa petani bersangkutan memiliki keterampilan kerja yang relatif  

tinggi. Petani akan cenderung belajar dari pengalamannya dalam berusahatani, untuk memulai atau 

melanjutkan pekerjaan yang pernah dilakukannya karena mereka telah memiliki gambaran tentang apa 

yang harus dilakukan untuk meningkatkan produksi dan tingkat penerimaan usahataninya berdasarkan 

pengalaman mereka. 

Pengalaman petani dalam melakukan usahatani akan dapat memberikan kematangan kepada 

petani untuk mengambil keputusan. Semakin lama mereka berusahatani maka pengalaman yang 

dimilikinya semakin banyak pula. Sesuai pendapat Soekartawi (1993), semakin lama petani 

berusahatani, semakin cenderung mempunyai sikap yang lebih berani dalam menanggung resiko 

penerapan teknologi baru atau perubahan-perubahan yang ada di bidang pertanian. Karena semakin 

lama  petani berusahatani mereka lebih respon dan cepat tanggap terhadap gejala yang mungkin akan 

terjadi. Apabila pada akhirnya nanti mengalami suatu kegagalan mereka sudah tidak canggung lagi 

dalam melakukan perubahan-perubahan  dalam kegiatan usahataninya. Dengan demikian berarti petani 

jagung sudah memberikan suatu keputusan yang berpengaruh terhadap proses alih fungsi lahan yang 

dilakukan dengan harapan dapat lebih baik dari kegiatan usahatani yang dilakukan sebelumnya serta 

dapat memperbaiki ekonomi keluarganya. Wahyunindyawati, Kasijadi dan Herianto mengatakan bahwa 

tingkat adopsi petani terhadap jarak tanam system jajar legowo dipengaruhi oleh pengalaman berusaha 

tani. 

 

 

 

c. Pendidikan Formal 

Pendidikan formal merupakan pendidikan dalam sekolah yang memiliki tingkatan yaitu dimulai 

dari SD/Sederajat, SMP/Sederajat. SMA/Sederajat dan perguruan tinggi. Tingkat pendidikan seseorang 

adalah faktor penting yang akan mempengaruhinya dalam memberikan tanggapan (respon) atau 

menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Menurut Mosher (1987), pendidikan juga bertujuan untuk 

mempersiapkan diri untuk memasuki hidup berfikir yang lebih aktif didalam masyarakat yang sedang 



berkembang baik sekarang maupun yang akan datang. Pendidikan juga berfungsi untuk meningkatkan 

keterampilan, kecerdasan dan kepandaian anggota agar dapat mengelola usaha yang ditekuninya 

dengan sebaik-baiknya sehingga tujuan akan tercapai. 

Pendidikan merupakan suatu usaha mengadakan perubahan prilaku dalam meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan, kecakapan dan sikap anggota koperasi. Makin tinggi pendidikan akan 

menyebabkan para petani responsive terhadap teknologi baru yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

partisipasi mereka dalam pembangunan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukan oleh Priyono 

(1985) bahwa pendidikan itu memiliki pengaruh yang kuat terhadap cara berfikir, semakin tinggi 

pemdidikan maka semakin luas pengetahuan petani tentang berbagai hal termasuk disini bagaimana 

petani memanfaatkan teknologi tepat guna atau sistem tanam padi legowo untuk mengelola usahanya 

guna mendapatkan penerimaan yang lebih layak. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh zulkarnaen dan indra (2002) menunjukan bahwa Tingkat 

pendidikan formal merupakan satu hal yang dapat mendukung keberhasilan suatu usaha tani dimana dengan 

adanya pendidikan, maka seseorang atau petani akan lebih responsif terhadap hal-hal baru dan lebih 

mudah untuk menyerap pengetahuan dan inovasi dalam pertanian, sehingga kecenderungan petani untuk 

berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan lebih besar. 

 

d. Persepsi Petani Terhadap Budidaya Tanaman Padi Sistem Legowo 

Persepsi adalah penilaian tentang objek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan 

menyimpulkan informasi dan menyimpulkan pesan. (Rakhmad, 1994). 

Betharia (2001) menjelaskan bahwa persepsi merupakan proses bagaimana seseorang 

menyeleksi, mengatur dan menginterprestasikan masukan-masukan informasi. 

Persepsi merupakan pandangan seseorang dalam melihat dan memahami hubungan dirinya 

dengan masyarakat. Persepsi merupakan suatu yang essensial dalam diri seseorang.  

Persepsi akan dapat melahirkan rangsangan yang baik untuk mengetahui atau untuk melakukan 

seseuatu yang dapat diperoleh melalui alat indera, fakta atau pengalaman. Persepsi tentang adopsi 

teknologi adalah pandangan yang dimiliki seseorang dalam melihat dan mamahami manfaat yang 

teknologi yang diadopsi bagi usahanya.  

Persepsi diartikan juga sebagai suatu proses dimana individu menerima informasi atau 

rangsangan dari lingkungannya dan merubahnya kedalam kesadaran jiwa (Van den Ban dan Hawkins, 

1988). Proses dimana seseorang menjadi sadar atau atas objek dan kejadian diluar dirinya, melalui 

berbagai sensor (ras, bau, sentuhan, pendengaran dan penglihatan) hal semacam ini dinamakan 

persepsi. Persepsi petani dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan penyuluhan teknologi tanam 

padi legowo dapat dikatakan sebagai penilaian atau tanggapan dari petani terhadap teknologi yang 

disuluhkan, hal ini dipengaruhi oleh adanya kepentingan, kepribadian dan pengalaman sebelumnya. 



Dalam penelitian yang dilakukan oleh zulkarnaen dan indra (2002) menunjukan bahwa ada hubungan 

antara persepsi petani dengan tingkat partisipasi mereka dalam mengikuti penyuluhan 

 

e. Motivasi Petani Terhadap Budidaya Tanaman Padi Sistem Legowo 

Kata motivasi berasal dari bahasa latin yaitu “movere” yang berarti dorongan atau daya 

penggerak. Menurut Hasibuan (1996) motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan 

gairah kerja seseorang agar mau berkerja sama, berkerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya 

upayanya untuk mencapai kepuasan. Sedangkan menurut Kartono (1982) motivasi adalah sebab, alasan 

dasar, gambaran dorongan bagi seseorang untuk berbuat atau ide pokok yang berpengaruh besar sekali 

terhadap segenap tingkah laku manusia. Secara sederhana motivasi diartikan sebagai suatu daya 

pendorong atau perangsang untuk melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. 

Kaitannya dengan tingkat partisipasi petani, sejauh mana penyuluhan dapat mendorong atau 

merangsang petani untuk ikut mengadopsi teknologi tanam padi legowo dalam kegiatan usahataninya. 

Untuk lebih jelasnya uraian kerangka pemikiran diatas digambarkan dalam skema seperti di bawah ini : 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

1. Umur 

2. Pengalaman Berusaha Tani Padi 

3. Pendidikan Formal 

4. Persepsi Petani Terhadap Budidaya  

Tanaman Padi Sistem Legowo 

5. Motivasi Petani Terhadap Budidaya 

Tanaman Padi Sistem Legowo 

 

 

Keterangan :    = Garis Hubung 

2.5 Hipotesis 

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis yaitu diduga bahwa umur, pengalaman berusaha tani, 

pendidikan formal, Persepsi Petani Terhadap Budidaya Tanaman Padi Sistem Legowo serta motivasi berhubungan 

dengan tingkat partisipasi terhadap penyuluhan teknologi budidaya tanaman padi sistem legowo. 

 

 

 

Tingkat partisipasi terhadap 
penyuluhan teknologi budidaya 
tanaman padi sistem legowo 



 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Metode Penentuan Lokasi  

Penentuan lokasi ini dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa di Kecamatan Pondok 

Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu terdapat petani padi sawah yang melakukan budidaya tanam 

padi sawah dengan sistem legowo dan  kecamatan ini merupakan salah satu sentra padi di Propinsi Bengkulu.  

Penentuan desa yang menjadi lokasi penelitian, yaitu desa Pekik Nyaring. Diambilnya  desa ini dengan 

pertimbangan yang sama dalam penentuan kecamatan yang menjadi sampel yaitu petani padi sawah yang melakukan 

budidaya tanam padi sawah dengan sistem legowo. 

 

3.2. Metode Penentuan Responden 

Desa Pekik Nyaring memiliki jumlah penduduk 3411 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki 1717 jiwa dan 

perempuan 1694 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 797 KK . Untuk penentuan responden dilakukan secara acak 

sederhana (Simple random sampling) dimana setiap populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi 

sampel Adapun kriteria dari sampel adalah petani yang melakukan petani padi sawah yang mengikuti penyuluhan 

pertanian tentang tanam padi sawah dengan sistem legowo. 

 Algifari (2003) berpendapat bahwa walaupun suatu populasi tidak terdistribusi normal, namun apabila sampelnya 

(n> 30), maka data yang akan diperoleh cenderung terdistribusi normal dan menurut Supranto (1985) dalam bukunya 

Ekonometrika secara implisit menyatakan jumlah minimal sampel adalah 30 untuk menganalisa dengan regresi. Jadi 

dengan mengambil sampel sebesar 25 % dari populasi maka jumlah responden yang diteliti sudah cukup mewakili. 

 

3.3. Metode Pengumpulan data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 

melalui observasi dan melalui wawancara langsung dengan responden menggunakan daftar pertanyaan (kuisioner) 

yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Data sekunder diperoleh dari literatur-literatur atau pustaka dan instansi-

instansi atau lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian ini. 

 

 

3.4. Metode Analisis data 

3.4.1. Karakteristik Petani 



Karakteristik petani dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif dengan menggunakan tabulasi 

dan uraian verbal. Analisa deskriptif yaitu memaparkan data atau informasi, sehingga diperoleh hasil yang 

lengkap dan terperinci 

3.4.2. Tingkat Partisipasi petani 

Tingkat partisipasi diukur dengan menggunakan indikator yaitu kesediaan petani dalam menjalankan 

sistem legowo yang disuluhkan. Untuk mengukur tingkat partisipasi akan digambarkan oleh beberapa 

pertanyaan dengan beberapa alternative jawaban. Partisipasi dikategorikan dalam tinggi, sedang dan rendah. 

Pengkategorian tersebut didasarkan pada perhitungan sebagai berikut : 

X > (X rata-rata + ½ SD) = Tinggi 

(X rata-rata - ½ SD) ≤X≤(X rata-rata + ½ SD) = Sedang 

X < (X rata-rata - ½ SD) = Rendah 

         Dimana perhitungan Standar Deviasi dirumuskan : 

SD = ∑−
X

n
(

1

1
-

_

X  )2 

Dimana :  

SD = Standar deviasi 

X = Jumlah skor 

_

X  = Rata-rata skor 

n = Jumlah responden 

 

 

 

 

2.4.3. Hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi  Tingkat Partisipasi Petani 

Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variabel yang diamati dengan tingkat partisipasi anggota 

dilakukan dengan menggunakan analisa statistik non parametrik, yaitu uji koefisien rank spearman (rs) dengan rumus 

(Siegel, Sidney 1986) : 



Rs = 1 -
)1(

6

2
1

2

−

∑
−

nn

di
n

i  

Dimana :  

Rs =  Koefisien korelasi Rank Spearman 

N =  Jumlah koresponden 

di  = Selisih antara rangking variabel bebas dengan variabel tak bebas pada responden ke-1 

i = Nomor responden ( 1,2,3…..) 

Jika ada nilai sama (ties) maka faktor koreksinya (T) dimana t = sebanyak observasi yang berangka sama, 

dengan rumus : 

T =
12

3 tt −
 

Rumus Rank Spearman : 

 r = 
∑ ∑

∑ ∑ ∑−+
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Dimana : 

∑
2X  = Jumlah kuadrat variabel bebas yang tekoreksi 

∑
2Y  = Jumlah Kuadrat variabel tak bebas yang dikoreksi 

∑ XT   = Jumlah faktor koreksi variabel bebas 

∑ YT   = Jumlah faktor koreksi variabel tak bebas 



n         = Jumlah responden 

Untuk menguji nyata dan tidaknya hubungan variabel bebas dan variabel tak bebas maka digunakan uji t 

dengan rumus : 

       t-hitung = rs 
21

2

rs

N

−
−

 

Hipotesis secara matematis adalah sebagai berikut : 

Ho : rs = 0 ; variabel bebas berhubungan tidak nyata dengan variabel tak bebas 

Hi : rs ≠ 0 ; variabel bebas berhubungan nyata dengan variabel tak bebas 

Untuk menguji tingkat signifikansinya, maka t-hitung (observasi) dibandingkan 

dengan t-tabel dengan arah dua sisi. Tingkat kepercayaan yang digunakan 95% (α = 0,05), dengan kriteria 

pengambilan keputusan sebagai berikut : 

a. Jika t-hitung ≥ t-tabel atau –t hitung ≤ -t tabel, maka terima Hi dan tolak Ho berarti varibel bebas berhubungan 

nyata dengan variabel tak bebas 

b. Jika –t tabel < t hitung < t tabel, maka terima Ho dan Tolak Hi berarti variabel bebas berhubungan tidak nyata 

dengan variabel tak bebas. 

 

 

 

 

3.5. Konsep dan Pengukuran Variabel 

1. Penyuluhan adalah sistem pendidikan non formal tanpa paksaan untuk menjadikan seseorang atau 

sekelompok orang sadar dan yakin bahwa sesuatu yang disuluhkan akan membawa ke arah perbaikan dari hal-

hal yang dikerjakan atau dilakukan sebelumnya 

2. Partisipasi adalah suatu kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program dan sesuai kemampuan setiap 

individu tanpa berarti mengorbankan kepentingan sendiri. 

3. Paket   budidaya tanaman padi sawah sistem legowo merupakan paket teknologi yang dikembang kan 

dengan tujuan untuk meningkatkan produksi beras dalam upaya pemerintah dalam kegiatan intensitifikasi 

pertanian dalam kegiatan pembangunan pertanian 



4. Umur  adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda atau makhluk, baik yang hidup 

maupun yang mati. Semisal, umur manusia dikatakan lima belas tahun diukur sejak dia lahir hingga waktu 

umur itu dihitung. 

5. Pengalaman berusahatani padi adalah lamanya petani dalam melakukan usahatani jagung , diukur dalam 

tahun (Th) dengan kategori lama, sedang, dan baru. 

6. Pendidikan formal adalah berapa tahun anggota koperasi LEPP-M3 mengikuti pendidikan di SD/Sederajat, 

SMP/Sederajat, SMA/Sederajat dan perguruan tinggi. Pendidikan formal diukur dalam tahun (Th). 

7. Persepsi Petani Terhadap Budidaya Tanaman Padi Sistem Legowo adalah penilaian tentang objek, peristiwa 

atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menyimpulkan pesan yang didapatkan dari 

penyuluhan tentang Budidaya Tanaman Padi Sistem Legowo.  Parameter akan digambarkan oleh beberapa 

pernyataan positif dan pernyataan negatif dengan 3 alternatif jawaban. Jawaban yang diberikan berdasarkan 

tingkatannya, dimana untuk pernyataan positif jawaban a nilainya 3, jawaban b nilainya 2 dan untuk jawaban c 

nilainya 1.  

Untuk pernyataan negatif jawaban a nilainya 1, jawaban b nilainya 2 dan untuk jawaban c nilainya 3. Tingkat 

persepsi akan diukur dengan menggunakan total skor yang merupakan penjumlahan dari setiap skor yang 

diperoleh responden dari masing-masing parameter. 

8. Motivasi Petani Terhadap Budidaya Tanaman Padi Sistem Legowo merupakan daya dorong yang dimiliki 

oleh petani sehingga dapat merangsang petani dalam ikut berperan aktif dalam sistem legowo. Parameter akan 

digambarkan oleh beberapa pernyataan positif dan pernyataan negatif dengan 3 alternatif jawaban. Jawaban 

yang diberikan berdasarkan tingkatannya, dimana untuk pernyataan positif jawaban a nilainya 3, jawaban b 

nilainya 2 dan untuk jawaban c nilainya 1. Untuk pernyataan negatif jawaban a nilainya 1, jawaban b nilainya 

2 dan untuk jawaban c nilainya 3.  

Motivasi akan diukur dengan menggunakan total skor yang merupakan penjumlahan dari setiap skor yang 

diperoleh responden dari masing-masing parameter. 

9. Partisipasi Petani adalah peran serta atau keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan bersama-sama 

dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu atau keterlibatan dan kesediaan petani untuk berperan aktif 

dalam penggunaan sistem legowo dalam kegiatan usahatani padi sawahnya. Adapun parameter yang diukur 

adalah kesediaan petani terhadap adopsi teknologi ini. Parameter akan digambarkan oleh beberapa pernyataan 

positif dan pernyataan negatif dengan 3 alternatif jawaban. Jawaban yang diberikan berdasarkan tingkatannya, 

dimana untuk pernyataan positif jawaban a nilainya 5, jawaban b nilainya 3 dan untuk jawaban c nilainya 1. 

Untuk pernyataan negatif jawaban a nilainya 1, jawaban b nilainya 3 dan untuk jawaban c nilainya 5. Tingkat 

partisipasi akan diukur dengan menggunakan total skor yang merupakan penjumlahan dari setiap skor yang 

diperoleh responden dari masing-masing parameter. 
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(Studi Kasus di Desa Sambirejo Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong)  
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2)Staf Pengajar Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian UNIB  

Abstract  

This research aims to see steps of communications and model that happened in extension 

activity. This research employed in July 2002 at Sambirejo’s Village of Selupu Rejang Subdistrict of 

Rejang Lebong District. In this research used by 60 samples who taken by using method of  
accidental sampling. Data analysed by using descriptive analysis and test correlation of Rank 

Spearman. Results of this research  indicate that exstension activity conducted by have through 

steps of communications with centrally. Rural’s participation to extension activity is high and this 

participation closely related broadly the farm laboured and the perception to extension activity.  
I. PENDAHULUAN  

Di Kabupaten Rejang Lebong tanaman hortikultura merupakan tanaman yang paling banyak 

ditanam dan diusahakan oleh petani, mengingat daerah ini mempunyai kondisi lingkungan yang 

sangat cocok bagi pertumbuhan jenis tanaman hortikultura untuk Propinsi Bengkulu yang tidak 

hanya dapat memenuhi konsumsi masyarakat Bengkulu, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan 

sayuran untuk propinsi lain.  

Keberhasilan petani di daerah ini tidak hanya di dukung oleh kondisi alam saja, tetapi juga 

oleh kemampuan pengetahuan dari petani untuk mengelola kegiatan usaha tani, dimana  

kemampuan ini selain diperoleh secara otodidak juga adanya peran dari penyuluh pertanian yang 

dilakukan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola kegiatan pertanian mereka.   

Sebagai salah satu bentuk dari komunikasi antar personal, keberhasilan kegiatan  

penyuluhan di tingkat petani tidak akan terlepas dari bagaimana kegiatan penyuluhan tersebut  

dilakukan, bagaimana tahapan-tahapan dari komunikasi dilakukan secara tepat dan petani dapat 

menilai bahwa kegiatan penyuluhan pertanian merupakan hal yang penting, sehingga mereka dapat 
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ABSTRACT  

The  study  aimed  at  assessing  factors  affecting  farmers  to  adopt  technology  of  lowland  rice  farming  

system using cooperative farming model. The study was conducted in Jember district during the wet season of  
2000/2001. Total samples were 105 farmers and data collection was done through a farm record keeping method.  
Data were analyzed using logit function. The results showed that factors affecting farmers’ adoption of cultural  
practices  were  plant  spacing  within  a legowo  parallel  system,  choice  of  improved  variety  of  Way  Apu  Buru,  
quantity of seed, and balanced fertilizer  in the  specific location. Factors affecting adoption of legowo parallel  
system  and  choice  of  the  Way  Apu  Buru  variety  were  costs  of  inputs,  total  labor,  farming  experiences,  and  

profitability.  The  factor  of  land  area  affected  only  plant  spacing  of  legowo  parallel  system.  Adoption  of  seed  
application was affected by total labor, land area, and educational background of the farmers. Balanced fertilizer  
application  in  the  specific  location  was  affected  by  costs  of  inputs  and  profitability.  To  encourage  farmers  to  

adopt  new  technology  of  rice  farming  system  in  the  cooperative  farming  model,  it  requires  the  government  
programs to improve farmers’ skills and knowledges through extension and capital credit.  
Key words : technology adoption,  rice field, cooperative farming.  

ABSTRAK  

Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mengkaji  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  tingkat  adopsi  petani  

terhadap  teknologi  sistem  usahatani  padi    di  lahan  sawah  dalam  model  cooperative  farming.  Penelitian  
dilaksanakan di Kabupaten Jember pada musim hujan 2000/2001. Total petani contoh sebanyak 105 orang, dan   
metode  pencatatan  usahatani  farm  record  keeping  method  digunakan  dalam  pengumpulan  data.  Analisa  data  
menggunakan model fungsi logit. Hasil penelitian menunjukkan  keragaman faktor-faktor yang mempengaruhi  
tingkat  adopsi  petani  terhadap  beberapa  teknologi  budidaya,  antara  lain  :  jarak  tanam  sistem  jajar  legowo;  
pemilihan  varietas  unggul  padi  Way  Apu  Buru;  jumlah  benih  yang  digunakan;  dan  penggunaan  pupuk  
berimbang  spesifik  lokasi.  Faktor  yang  mempengaruhi  adopsi  jarak  tanam  sistem  jajar  legowo  dan  pemilihan  
varietas Way  Apo Buru adalah biaya sarana produksi, jumlah tenaga kerja, pengalaman  usahatani dan tingkat  
keuntungan.  Faktor  luas  lahan,  hanya  mempengaruhi  adopsi  jarak  tanam  sistem  jajar  legowo.  Adopsi  
penggunaan benih dipengaruhi oleh jumlah tenaga  kerja, luas lahan dan tingkat pendidikan petani. Sedangkan  
penggunaan  pupuk  berimbang  spesifik  lokasi  dipengaruhi  oleh  biaya  sarana  produksi  dan  tingkat  keuntungan.  
Dalam  upaya  peningkatan  adopsi  petani  terhadap  teknologi  usahatani  padi  dalam  model  kooperatif  usahatani  
masih diperlukan dukungan program peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani melalui penyuluhan dan  
bantuan permodalan.  
Kata kunci :  adopsi teknologi, padi sawah, usaha kooperatif  

 

PENDAHULUAN  
 

Jawa Timur merupakan salah satu pema- 
sok  utama  beras  nasional  dengan  kontribusi  

sekitar  18,3  persen.    Produksi  padi  pada  tahun  
1999  sekitar  9  juta  ton  gabah  kering  giling  
(GKG)  yang  dihasilkan  dari  areal  pertanaman  
1,76 juta ha dan produktivitas 51,25 ku/ha (Di- 
nas  Pertanian  Tanaman  Pangan  Provinsi  Jawa  
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(Kasus Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur Jawa Barat) 
 

Supadi  
Pusat Analisis Sosial  Ekonomi dan Kebijakan Pertanian  

Jl. A. Yani No. 70 Bogor 16161  
 
 
 

Abstrak  
 

Usaha peningkatan produksi padi sawah merupakan usaha terpenting dilihat dari 
segi  
kepentingan nasional. Untuk peningkatan produksi padi sawah terutama di Jawa 
yang lebih  
realistis adalah melalui peningkatan produktivitas. Upaya ini dilakukan melalui 
program  
intensifikasi dengan penerapan teknologi rekomendasi. Program intensifikasi akan 
berhasil  
baik bila ada partisipasi aktif dari petani. Petani/kelompok tani peserta program 
peningkatan 
mutu intensifikasi di Jawa Barat pasca program menunjukkan penurunan partisipasi 
karena  
mereka cenderung kembali kepada teknologi yang semula mereka gunakan. 
Menurunnya  
partisipasi petani ini karena belum optimalnya kegiatan pelayanan dan 
pembinaan terutama  
dari aparat penyuluh. Belum optimalnya kegiatan penyuluhan karena terbatasnya 
fasilitas,  
anggaran dan belum tertibnya disiplin dan administrasi kepegawaiannya. Selain 
penyuluhan  
yang dilaksanakan secara optimal, untuk mewujudkan partisipasi petani secara aktif 
dalam  
kegiatan intensifikasi maka tujuan peningkatan  produksi yang berskala makro 
harus sejalan  
dengan kepentingan petani dalam berusahatani yaitu meningkatkan pendapatan 
dan  
kesejahteraan keluarganya. Dengan kata lain partisipasi petani akan muncul bila 
kedua tujuan 
itu tercapai secara simultan.  
 

Kata kunci :  partisipasi petani, padi sawah, mutu intensifikasi,.  
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DAFTAR PERTANYAAN (KUISIONER) 

A. Karakteristik Responden 

1. Nama     : 

2. Umur    :    tahun 

3. Jenis kelamin   : a. Pria 

  b. Wanita 

4. Tempat tanggal lahir  :  

5. Status     : a. Nikah 

  b. Belum nikah 

  c. Duda 

6. Pekerjaan    : 

a. Pekerjaan Pokok  : 

b. Pekerjaan Sampingan : 

7. Sudah berapa lama Bapak/Ibu melakukan usahatani padi sawah;        Tahun 

8. Pernahkah Bapak mengikuti penyuluhan tentang teknologi tanam padi sawah 
dengan sistem legowo : 

9. Apakah bapak telah menerapkan system tanam legowo ini pada usahatani padi 
: 

a. Ya   b. Tidak 

10. Jika ya, sejak kapan bapak/ibu mulai menerapkan system tanam legowo ini 
pada usahatani padi sawah yang dilakukan: 

 

 

 

11. Pendidikan Formal yang pernah di ikuti : 



No Pendidikan Lama Pendidikan Tamat/tidak tamat 

1 SD/Sederajat   

2 SMP/Sederajat   

3 SMA/Sederajat   

4 Perguruan Tinggi   

 

12. Pengalaman Berusaha tani 

13. Motivasi 

Nilai jawaban responden apakah dia termasuk setuju, tidak setuju, atau ragu-
ragu dalam menaggapi pertanyaan-pertanyaan dibawah ini. Berilah tanda 
silang (X)  pada kolom A jika responden setuju B jika jawabannya ragu-ragu 
dan C jika jawabannya tidak setuju. 

No Uraian A B C 

1 Saya menerapkan sistem tanam legowo ini bukan atas 
kehendak saya sendiri 

   

2 Saya menerapkan sistem tanam legowo ini agar dapat hasil 
panen lebih banyak 

   

3 Saya akan berusaha melaksanakan sistem tanam ini sebaik 
mungkin 

   

4 Butuh modal yang besar dalam penerapan sistem tanam ini    

5 Saya akan terus melaksanakan usaha tani saya dengan sistem 
legowo karena mendapatkan hasil yang lebih banyak 

   

6 Dalam sistem ini saya bias melaksanakan usahatani dengan 
lebih efisien 

   

7 Dengan melaksanakan sistem tanam ini saya lebih mudah 
melaksanakan perawatan terhadap areal usaha tani saya 

   

8 Saya menjadi lebih untung dengan sistem legowo    

9 Saya tidak ingin mengikuti pelatihan guna menambah 
wawasan saya dalam penerapan sistem legowo 

   

10 Saya tidak menginginkan peningkatan hasil karena sistem    



legowo ini 

 

14. Persepsi 

Nilai jawaban responden apakah dia termasuk setuju, tidak setuju, atau ragu-
ragu dalam menaggapi pertanyaan-pertanyaan dibawah ini. Berilah tanda 
silang (X)  pada kolom A jika responden setuju B jika jawabannya ragu-ragu 
dan C jika jawabannya tidak setuju. 

No Uraian A B C 

1 Sistem legowo bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi    

2 Sistem ini mengutamakan pendapatan petani    

3 Sistem  ini tidak akan dapat meningkatkan hasil produksi 
dalam berusaha tani 

   

4 Petani tidak diwajibkan untuk menerapkan sistem tanam 
legowo 

   

5 Saya akan tidak akan melaksanakan usaha tani saya dengan 
sistem legowo jika mendapatkan hasil yang tidak diperkirakan 

   

6 Dengan system ini saya bisa meningkatkan penghasilan    

7 Untuk menerapkan system ini diperlukan tingkat pendidikan 
khusus yang tinggi (pengetahuan tentang sistem legowo) 

   

8 Menerapkan sistem ini dapat memberikan pengetahuan yang 
lebih tentang berusahatani 

   

9 Sistem legowo adalah teknologi tepat guna yang cocok untuk 
usahatani padi sawah 

   

10 Peningkatan hasil yang didapat akan memuaskan    

 

 

B. Partisipasi Petani Terhadap Penyuluhan 

1. Apakah bapak/ibu tidak pernah mengikuti penyuluhan teknologi tanam padi 
sistem legowo 

a. Ya, selalu  b.kadang-kadang  c.tidak pernah 
 (…..) 



Jika tidak berikan alasan…….. 

2. Apakah bapak/ibu selalu aktif dalam memberikan sumbangan pemikiran, ide atau 
saran bagi kemajuan kegiatan penyuluhan teknologi tanam padi sistem legowo 

a. Ya, selalu  b.kadang-kadang  c.tidak pernah 
 (…..) 

Jika tidak berikan alasan…….. 

3. Apakah Bapak/Ibu bertanya jika ada yang tidak dimengerti dari kegiatan 
penyuluhan 

a. Ya, selalu  b.kadang-kadang  c.tidak pernah 
 (…..) 

Jika tidak berikan alasan…….. 

4. Apakah Bapak/Ibu selalu melakukan petunjuk dari kegiatan penyuluhan tersebu 

a. Ya, selalu  b.kadang-kadang  c.tidak pernah 
 (…..) 

Jika tidak berikan alasan…….. 

5. Apakah Bapak/Ibu selalu menaati kesepakatan yang dilakukan kelompok 
penyuluhan 

a. Ya, selalu  b.kadang-kadang  c.tidak pernah 
 (…..) 

Jika tidak berikan alasan…….. 

 

 
 


