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ABSTRAK 

The application of the jajar legowo planting system in Pendowoharjo Village is now 

beginning to be abandoned by farmers. This research aims to determine the adoption rate of 

technological innovation of jajar legowo  planting system and the factors that influence it. The 

sampling technique using simple random sampling method, that is by taking a member of Sedyo 

Mukti Farmer Group randomly as many as 43 farmers. From the analysis, it is known that the 

adoption rate of technological innovation of jajar legowo planting system at Sedyo Mukti Group 

at Pendowoharjo Village is in the high category. The adoption rate of technological innovation 

of jajar legowo planting system increases along with the age and farming experience. The level 

of education and farmland area is not related to the adoption rate of jajar legowo planting 

system innovation. 

Keywords : Adoption rate, Farmer group, Jajar legowo planting system 

PENDAHULUAN 

Bantul merupakan Kabupaten dimana agribisnis padinya masih menjadi penopang 

perekonomian pedesaan, dimana peningkatan produktivitas padi merupakan hal yang penting 

untuk keberlanjutan ketahanan pangan, produktivitas padi yang baik di harapkan mampu 

mewujutkan swasembada beras, oleh karena itu produktivitas padi harus dapat di pertahankan 

dan di tingkatkan dari tahun ke tahun. Akan tetapi produktivitas tanaman padi di Kabupaten 

Bantul tidak stabil. Data Badan Pusat Statistika Kabupaten Bantul 2016, menunjukan 

produktivitas tanaman padi sawah yang tidak stabil, pada tahun 2010-2012 produktivitas padi 

mengalami kenaikan sebesar 3,5 Ku/Ha. Akan tetapi pada tahun 2012-2014 produktivitas padi 

mengalami penurunan sebesar 4,64 Ku/Ha.  

Goyahnya swasembada beras perlu segera dicari jalan keluarnya termasuk mencari 

teknologi yang mampu menjawab permasalahan tersebut. Salah satu bentuk teknologi di sektor 

pertanian adalah dengan cara memperbaiki cara bertani dan penggunaan benih unggul. Cara yang 

di tempuh oleh petani untuk memperbaharui usahataninya adalah dengan mengadopsi inovasi 
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sistem tanam Jajar Legowo. Sistem tanam jajar legowo merupakan sistem tanam yang 

memperhatikan larikan tanaman dan tanam berselang seling antara dua baris atau lebih, sistem 

tanam jajar legowo mempunyai beberapa keunggulan antara lain adalah dapat mengendalikan 

populasi hama tikus, wereng coklat, produktivitas tanaman lebih tinggi, pemeliharaan lebih 

mudah dan membutuhkan benih yang lebih sedikit. Selain itu sistem tanam Jajar Legowo juga 

digunakan dalam pembudidayaan padi yang digunakan untuk benih unggul (Badan Litbang 

Pertanian dalam Hidayatulloh W.A. dkk. 2012). 

Desa Pendowoharjo merupakan salah satu desa di Kabupaten Bantul memiliki 16 

Kelompok Tani yang tergabung dalam GAPOKTAN “Gemah Ripah”. Gapoktan Gemah Ripah 

terletak di Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, telah diperkenalkan Sistem 

Tanam Jajar Legowo sejak tahun 2012 dengan pendampingan dan uji coba dari balai penyuluhan 

pertanian Kecamatan Sewon, pada awalnya penerapan sitem tanam jajar legowo ini di  lakukan  

oleh pengurus Kelompok Tani terlebih dahulu setelah itu diikuti oleh anggota Kelompok Tani. 

Akan tetapi, setelah masa pendampingan selesai, sebagian petani kembali ke sistem tanam awal, 

terbukti pada dua Kelompok Tani yang memiliki jumlah anggota yang paling banyak yaitu 

Kelompok Tani Subur dan Sedyo Mukti, Kelompok Tani Subur yang memiliki jumlah anggota 

sebanyak 168 dan saat ini  yang menerapkan Sistem Tanam Jajar Legowo hanya 84 anggota atau 

hanya 50% dari jumlah anggota, sedangkan pada Kelompok Tani Sedyo Mukti yang memiliki 

jumlah anggota sebanyak 120 dan saat ini  yang menerapkan Sistem Tanam Jajar Legowo 

sebanyak 96 anggota atau  sekitar 80% dari jumlah anggota. Sehingga perlu dilakukan penelitian 

tingkat adopsi inovasi teknologi sistem tanam jajar legowo dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat adopsi sistem tanam jajar legowo. 

METODE PENELITIAN 

Penentuan lokasi pada penelitian ini dilakukan secara sengaja di Kelompok Tani sedyo 

mukti dengan pertimbangan jumlah anggota yang menerapkan sistem tanam jajar legowo paling 

banyak yaitu 96 anggota. Pengambilan sampel petani dilakukan dengan cara simple random 

sampling sebanyak 43 petani yang tergabung dalam anggota Kelompok Tani Sedyo Mukti 

menggunakan rumus issac dan Michael. Data di peroleh dengan cara wawancara, observasi dan 

pencatatan. Tingkat adopsi inovasi teknologi sistem tanam jajar legowo di ukur dengan skor, 

selanjutnya di analisis secara deskriptif. Skor di kategorikan dalam 5 kategori 
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8 - 11.1      = Tingkat adopsi sangat rendah 

11.2 -14.3  = Tingkat adopsi rendah 

14.4 - 17.5 = Tingkat adopsi sedang 

17.6 - 20.7 = Tingkat adopsi tinggi 

20.8 - 24   = Tingkat adopsi sangat tinggi 

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat adopsi teknologi di analisis dengan uji korelasi 

Rank Spearman (rs) menggunakan program SPSS.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Identitas Responden 

1. Umur Responden 

Umur petani anggota Kelompok Tani Sedyo Mukti di Desa Pendowoharjo berkisar antara 

36 – 83 tahun.  Jika dianalisis per kelompok umur, memperoleh bahwa petani berumus 60 tahun 

ke atas cukup banyak mencapai 56%, sedangkan petani yang berumur 60 tahun ke bawah 

mencapai 44%. (Tabel 1). 

Tabel 1. Distribusi Responden Menurut Umur di Kelompok Tani Sedyo Mukti 

Umur Jumlah Jiwa Presentase (%) 

36 – 47 

48 - 59 

60 - 71 

72 – 83 

6 

13 

15 

9 

14 

30 

35 

21 

Jumlah 43 100 

Tabel 1 dapat dilihat bahwa petani yang sudah tua atau berumur tua lebih banyak 

dibandingkan dengan petani yang muda hal ini dikarenakan banyak petani yang merupakan 

pensiunan dari pegawai negeri maupun buruh sedangkan sedikit petani yang berumur muda 

dikarenakan pemuda di Desa Pendowoharjo banyak yang merantau untuk bekerja di Jakarta 

sebagai buruh ataupun berdagang, selain itu banyak pemuda di Desa Pendowoharjo yang 

merantau dikarenakan di Desa Pendowoharjo mereka tidak memiliki lahan untuk di garap. 

Sehingga petani di Desa pendowoharjo mayoritas memiliki umur yang sudah tua. 
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2. Pendidikan 

Tingkat pendidikan petani anggota Kelompok Tani Sedyo Mukti di Desa Pendowoharjo 

bervariasi, tetapi didominasi petani berpendidikan SD yakni 18 petani atau mencapai 42%. 

(Tabel 2). 

Tabel 2. Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan di Kelompok Tani Sedyo Mukti di 

Desa Pendowoharjo 

Tingkat Pendidikan Jumlah Jiwa Presentase (%) 

Tidak Sekolah 1 2 

SD 18 42 

SMP 7 16 

SMA/SMK 16 37 

Sarjana / Akademi 1 2 

Jumlah 43 100 

 Tabel 2 dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan petani di Kelompok Tani Sedyo Mukti 

Desa Pendowoharjo bisa dikatakan dalam taraf yang memadai dalam menyerap ilmu tentang 

teknologi sistem tanam jajar legowo. Walaupun sebagian besar petani berpendidikan pada 

tingkatan sekolah dasar (SD) namun tidak jauh dari itu sebanyak 39% (17 petani) sudah 

menempuh pendidikan sekolah menengah atas atau sarjana. Hal ini sangat jelas berkaitan dengan 

umur petani yang diteliti yang mayoritas berusia lebih dari 50 tahun. Pada saat usia petani masih 

usia produktif untuk belajar atau mengenyam pendidikan disekolah kondisi negara masih belum 

baik, tidak banyak sekolah dan lapangan pekerjaan seperti saat ini, sehingga pendidikan petani 

tidak cukup baik. 

3. Pengalaman Usaha Tani 

Petani Kelompok Tani Sedyo Mukti memiliki pengalaman usaha tani kisaran 5 – 50 

tahun sedangkan yang memiliki persentase terbesar yakni sebanyak 18 petani atau mencapai 

42% dengan kisaran 5 – 16 tahun. (Tabel 3). 

Tabel 3. Distribusi Responden Menurut Pengalaman Usaha Tani di Desa Pendowoharjo 

Pengalaman Usaha Tani Jumlah Jiwa Presentase (%) 

5 – 16 18 42 

17 – 28 13 30 

29 – 40 9 21 

41 – 50 3 7 

Jumlah 43 100 
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Tabel 3 dapat dilihat bahwa sebagian petani didominasi pada pengalaman usahatani yang 

rendah. Hal ini dikarenakan sebagian besar petani anggota Kelompok Tani Sedyo Mukni Desa 

Pendowoharjo bukan berprofesi petani sejak kecil melainkan sebagian besar petani di Kelompok 

Tani Sedyo Mukti beralih profesi yang sebelumnya bekerja sebagai PNS, TNI, buruh dan 

sebagainya, sehingga pengalaman usahataninya hanya sebentar. 

4. Luas Lahan 

Petani di Kelompok Tani Sedyo Mukti memiliki luas lahan 900 m² - 15.500 m² tetapi 

sebanyak 28 petani atau mencapai 68% memiliki luas lahan yang hanya 900 m² sampai 3800 m². 

(Tabel 4). 

Tabel 4. Distribusi Responden Menurut Luas Lahan Garapan di Kelompok Tani Sedyo Mukti 

Desa Pendowoharjo 

Luas Lahan (ha) Jumlah Jiwa Presentase (%) 

0.09 - 0.38 28 65 

0.39 - 0.68 8 19 

0.69 - 0.98 2 5 

0.99 - 1.26 3 7 

1.27 - 1.55 2 5 

Jumlah 43 100 

 Tabel 4 dapat dilihat bahwa sebagian luas lahan yang digarap atau diusahan oleh petani 

adalah lahan yang sempit. Hal ini dikarenakan  sawah yang dimiliki oleh petani adalah warisan 

dari orang tua.  

B. Penerapan Teknologi Sistem Tanam Jajar Legowo 

Berdasarkan standar operasional sistem tanam jajar legowo terdapat 5 kompenen yaitu 

pembuatan baris tanam, penanaman, pemupukan, penyiangan, pengendalian hama dan penyakit. 

1. Pembuatan Baris Tanam 

Dalam penerapan pembuatan baris tanam ada 2 standar yang harus dilakukan oleh petani, 

yaitu pertama petani harus melakukan pembuangan air 1-2 hari sebelum pembuatan baris tanam 

dan yang kedua pembuatan garis yang lurus dengan di bentangkan tali dari ujung ke ujung 

lainnyaPada penerapan pembuatan baris tanam petani di Kelompok Tani Sedyo Mukti baik 

dalam penerapannya terbukti memiliki rata-rata skor yang tinggi yaitu 4.72. (Tabel 5) 
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Tabel 5. Pembuatan Baris Tanam di Kelompok Tani Sedyo Mukti 

Standar Skor jumlah persentase Rata-rata skor 

A.  Pembuangan Air 

1. Melakukan pembuangan   air 2 hari 

sebelum pembuatan baris tanam 

2. Melakukan pembuangan air 1 hari 

sebelum pembuatan baris tanam 

3. Melakukan pembuangan air pada 

hari pembuatan baris tanam 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

9 

 

25 

 

9 

 

21% 

 

58% 

 

21% 

 

 

 

2.00 

B. Pembuatan Baris 

1. Melakukan pembuatan baris tanam 

menggunakan blak dan tali 

2. Melakukan pembuatan baris tanam 

dengan blak 

3. Melakukan pembuatan baris tanam 

tidak menggunakan blak dan tali 

 

3 

 

2 

 

1 

 

34 

 

6 

 

3 

 

79% 

 

14% 

 

7% 

2.72 

Jumlah Rata-rata Skor    4.72 

Kategori   Tinggi 

Tabel 5 dapat diketahui bahwa dalam proses pembuatan baris tanam dari dua standar 

yang memiliki terdapat enam bagian. Pada standar yang pertama yaitu pembuangan air, dalam 

tahap ini terdapat 58% (25 petani) yang melakukan pembuangan air satu hari sebelum 

pembuatan baris tanam, sedangkan sisanya masing-masing 21% (9 petani) melakukan 

pembuangan air 1-2 hari sebelum pembuatan baris tanam dan melakukan pembuangan air pada 

hari pembuatan baris tanam. Pada tahap yang kedua yaitu pembatan baris tanam, dalam tahap ini 

terdapat 79% (34 petani) yang melakukan pembuatan baris tanam dengan blak dan tali, 

sedangkan 7% (3 petani) melakukan pembuatan baris tanam tidak menggunakan blak dan tali.  

Sebagian petani tidak melakukan pembuangan air 1-2 hari sebelum tanam tetapi petani 

membuang air satu hari sebelum atau pada hari bersamaan dengan penanaman yang bertujuan 

untuk menyingkat waktu karena proses pembuangan air tidak memakan waktu yang lama. Dalam 

pembuatan baris tanam rata-rata petani menggunakan cara yang sama yaitu membentangkan tali 

dari ujung ke ujung setelah itu petani mulai menanam menggunakan blak yang telah diukur 

dengan jarak atau tipe jajar legowo yang dibutuhkan. Secara keseluruhan rata-rata skor pada 

tahapan pembuatan baris tanam yaitu 4.72 yang artinya tinggi. 
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2. Penanaman 

Proses penanaman terdapat 2 standar yang pertama penggunaan benih yang bermutu dan 

yang kedua yaitu penggunaan bibit kurang dari 21 hari serta 1-3 bibit perlobang. Jumlah rata-rata 

skor tahapan penanaman yaitu 4.97 dengan kategori tinggi. (Tabel 6). 

Tabel 6. Tahapan Penanaman di Kelompok Tani Sedyo Mukti 

Standar Skor jumlah Persentase Rata-rata skor 

A. Penggunaan Benih Bermutu 

1. Menggunakan benih yang berlabel 

 

2. Menggunakan benih dari Kelompok 

Tani 

3. Menggunakan benih dari panen 

sendiri 

 

3 

 

2 

 

1 

 

23 

 

17 

 

3 

 

53% 

 

40% 

 

7% 

 

 

 

2.46 

B. Penggunaan Bibit 

1. Menggunakan bibit kurang dari 21 

hari 

2. Menggunakan bibit padi kurang dari 

21 hari dan lebih dari 3 bibit 

perlobang atau sebaliknya 

menggunakan bibit padi lebih dari 21 

hari dan 1-3 bibit perlobang  

3. Menggunakan bibit lebih dari 21 hari 

dan lebih dari 3 bibit perlobang 

 

3 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

25 

 

15 

 

 

 

 

3 

 

58% 

 

35% 

 

 

 

 

7% 

2.51 

Jumlah Rata-rata Skor    4.97 

Kategori   Tinggi 

Tabel 6 dapat diketahui bahwa dalam proses penanaman dari dua standar yang memiliki 

terdapat enam bagian. Pada standar yang pertama yaitu penggunaan benih yang bermutu, dalam 

tahap ini terdapat 53% (23 petani)  menggunakan benih yang berlabel, namun ada petani yang 

hanya mampu menerapkan standar penanaman yaitu sebanyak 7% (3 petani) yaitu petani yang 

menggunakan benih hasil dari panen sendiri. Sedangkan untuk standar yang kedua sebanyak 

58% (25 petani) menggunakan bibit berusia di bawah 21 hari dan 1-3 bibit perlobang, sedangkan 

yang tidak menggunakan bibit berusia lebih dari 21 hari dan lebih dari 3 bibit perlubang 

sebanyak 7% (3 petani). hal ini menjelaskan sudah lebih dari setengah petani telah melakukan 

penanaman sesuai standar yang telah di tetapkan. Secara keseluruhan rata-rata skor pada tahapan 

penanaman yaitu 4.97 yang berarti termasuk dalam kategori tinggi. 
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4. Pemupukan 

Pada proses pemupukan terdapat dua standar yang harus dilakukan oleh petani yaitu 

pertama melakukan pemupukan berimbang dan yang kedua memupuk dengan cara yang efisien 

yaitu dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Jumlah rata-rata skor sebesar 5.06 yang berarti termasuk 

pada kategori tinggi. (Tabel 7). 

Tabel 7. Tahapan Pemupukan di Kelompok Tani Sedyo Mukti 

Standar Skor jumlah Persentase Rata-rata skor 

A. Penggunaan Pupuk yang Baik 

1. Menggunakan pupuk organik dan 

berimbang 

2. Menggunakan pupuk berimbang 

 

3. Hanya menggunakan pupuk UREA 

 

3 

 

2 

 

1 

 

14 

 

26 

 

3 

 

33% 

 

60% 

 

7% 

 

 

 

2.25 

B. Cara Memupuk 

1. Melakukan pemupukan dari kiri ke 

kanan atau sebaliknya 

2. Tidak melakukan pemupukan 

dengan cara ke kiri dan ke kanan 

atau sebaliknya 

 

3 

 

1 

 

39 

 

4 

 

 

91% 

 

9% 

 

 

2.81 

Jumlah Rata-rata Skor    5.06 

Kategori   Tinggi 

Tabel 7 dapat diketahui bahwa dalam proses pemupukan dari dua standar yang memiliki 

terdapat lima bagian. Pada standar yang pertama yaitu melakukan pupuk yang berimbang, dalam 

tahap ini terdapat 60% (26 petani)  menggunakan pupuk yang berimbang, 33% (14 petani) 

menggunakan pupuk organik dan berimbang, 7% (petani) hanya menggunakan pupuk UREA. 

Sedangkan untuk standar yang kedua sebanyak 91% (39 petani) melakukan pemupukan dari kiri 

ke kanan atau sebaliknya, sedangkan yang tidak melakukan pemupukan dari kiri ke kanan atau 

sebaliknya sebanyak 9% (4 petani). Yang menjadi kebiasaan petani yaitu memupuk tidak tertib 

yang artinya petani memupuk tidak dari sebelah kiri dan ke kanan. Kelompok Tani Sedyo Mukti 

masih dapat dikatakan melakukan pemupukan dengan kategori tinggi jika dilihat dari rata-rata 

skor  sebesar 5.06.  

3. Penyiangan 

Penyiangan merupakan salah satu bagian penting pada budidaya tanaman padi, beberapa 

standar yang harus di telakukan oleh petani dalam melakukan penyiangan yaitu penyiangan 
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dilakukan menggunakan gosrok, melakukan penyiangan dengan satu arah, mencabut gulma yang 

tidak bisa di gosrok. Petani anggota Kelompok Tani Sedyo Mukti di Desa Pendowoharjo sudah 

menerapkan penyiangan dengan baik, semua petani yang diteliti melakuakan penyiangan dengan 

menggunakan gosrok dan melakukan penyiangan dengan satu arah, jika gulma masih ada yang 

tersisa maka petani mencabut gulma tersebut biasanya penyiangan dilakukan sebanyak dua kali 

bahkan tiga kali dalam satu musim tanam. Penyiangan pertama dilakukan pada saat tanaman padi 

berumur empat minggu, sedangkan penyiangan selanjutnya pada saat padi berumur 55 hari. 

4. Pengendalian Hama dan Penyakit 

 Pengendalian hama dan penyakit memiliki 2 standar dalam penerapan yaitu standar yang 

pertama melakukan pengendalian hama dengan cara PHT dan insektisida dan yang kedua yaitu 

melakukan penyemprotan dengan efisien yaitu dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Jumlah 

keseluruhan 4.83 termasuk kategori tinggi. (Tabel 8). 

Tabel 8. Penerapan Pengendalian Hama dan Penyakit di Kelompok Tani Sedyo Mukti 

Standar Skor jumlah persentase Rata-rata skor 

A. Pengendalian Hama dan Penyakit 

1. Melakukan pengendalian hama dan 

dengan cara PHT 

2. Melakukan pengendalian hama dan 

penyakitmenggunakan insektisida 

 

 

3 

 

1 

 

30 

 

13 

 

70% 

 

30% 

 

 

2.39 

B. Cara Menyemprot 

1. Melakukan penyemprotan dari kiri ke 

kanan atau sebaliknya 

2. Melakukan penyemprotan tidak 

dengan cara ke kiri dan ke kanan atau 

sebaliknya 

 

3 

 

1 

 

31 

 

12 

 

 

 

72% 

 

28% 

 

 

2.44 

Jumlah Rata-rata Skor    4.83 

Kategori   Tinggi 

 Tabel 8 dapat diketahui bahwa dalam proses pengendalian hama dan penyakit dari dua 

standar yang memiliki terdapat empat bagian. Pada standar yang pertama yaitu melakukan 

pengendalian hama dan penyakit, dalam tahap ini terdapat 70% (30 petani)  melakukan 

pengendalian hama dengan cara pendekatan PHT, 30% (13 petani) melakukan pengendalian 

hama dan penyakit menggunakan insektisida. Sedangkan untuk standar yang kedua sebanyak 

72% (31 petani) melakukan penyemprotan dari kiri ke kanan atau sebaliknya, sedangkan yang 

tidak melakukan penyemprotan dari kiri ke kanan atau sebaliknya sebanyak 28% (12 petani). 



10 
 

Pada proses penyemprotan banyak petani yang menggunakan empon-empon atau bahan organik 

untuk mengendalikan hama dan penyakit tetapi masih ada yang menggunakan insektisida dengan 

alasan praktis. Secara keseluruhan pengendalian hama dan penyakit memiliki nilai rata-rata 4.83 

yang termasuk dalam kategori tinggi. 

C. Tingkat Adopsi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Adopsi Inovasi 

Teknologi Sistem Tanam Jajar Legowo 

1. Tingkat Adopsi Inovasi Teknologi Sistem Tanam Jajar Legowo 

Perhitungan tingkat adopsi inovasi teknologi sistem tanam jajar legowo bagi petani 

didasarkan pada penerapan yang dianjurkan. Ada beberapa variabel dari penerapan teknologi 

sistem tanam jajar legowo yang meliputu pembuatan baris tanam, penanaman, pemupukan, 

pengendalian hama dan penyakit. Tiap tahapan diberi penilaian dengan cara skoring dan dihitung 

nilai rata-rata tiap tahapan kemudian akan dihitung secara keseluruhan tiap-tiap tahapan 

penerapan tersebut. (Tabel 9). 

Table 9. Tingkat Adopsi atau Penerapan Sistem Tanam Jajar Legowo Secara Keseluruhan 

No Tahapan 
Rata-rata Skor yang 

didapat 
Pencapaian (%) 

1 Pembuatan Baris Tanam 4.72 59.0 

2 Penanaman 4.97 62.1 

3 Pemupukan 5.06 63.2 

4 Pengendalian Hama dan 

Penyakit 

4.83 60.3 

Penerapan Secara Keseluruhan                      19.58 

Kisaran Skor                                                   2 - 6 

75.30 

0 – 100 

 Dari tabel di atas maka pada masing-masing tahapan memiliki rata-rata yang berbeda-

beda, tahapan pembuatan baris tanam yaitu dengan rata-rata skor 4.72 atau pencapaian sebesar 

56%, termasuk kategori sedang berdasarkan interval persentase 0 - 20% kategori sangat rendah, 

21 - 40% kategori rendah, 41 - 60% kategori sedang, 61 - 80% kategiri tinggi, 81 - 100% 

kategori sangat tinggi. 

 Kemudian pada tahapan penanaman memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan tahapan pembuatan baris tanan yaitu rata-rata skor sebesar 4.97 atau 

pencapaian sebesar 62.1% dengan pencapaian skor tersebut maka pada tahapan penanaman 

tergolong tinggi dalam tingkat penerapan teknologi berdasarkan interval persentase. 



11 
 

 Pada tahapan pemupukan dapat diketahui rata-rata skor sebesar 5.06 dan angka 

pencapaianya adalah sebesar 63.2 hal ini tergolong angka yang tinggi dalam tingkat penerapan 

teknologi sistem tanam jajar legowo yang berdasarkan interval persentase. 

 Pada tahapan yang terakhir yaitu tahapan pengendalian hama dan penyakit memiliki 

jumlah skor rata-rata sebesar 4.83 dan memiliki angka pencapaian sebesar 60.3% dengan 

pencapaian tersebut maka dapat dikatakan tingkat penerapan pada tahapan pengendalian hama 

dan penyakit tergolong sedang berdasarkan interval persentase. 

 Tingkat penerapan atau tingkat adopsi secara keseluruhan dapat diketahui dengan cara 

melihat interval pencapaian total skor yang didapat yaitu 8-11.1 kategori sangat rendah, 11.2-

14.3 kategori rendah, 14.4-17.5 kategori sedang, 17.6-20.7 kategori tinggi, 20.8-24 kategori 

sangat tinggi. Total skor secara keseluruhan yang didapat yaitu sebesar 19.58, maka dengan 

melihat kategori pada interval pencapaian skor maka bisa dikatakan tingkat penerapan atau 

tingkat adopsi inovasi teknologi sistem tanam jajar legowo secara keseluruhan tergolong tinggi. 

2. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Adopsi Inovasi Teknologi Sistem 

Tanam Jajar Legowo 

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat adopsi inovasi teknologi sistem tanam padi 

jajar legowo oleh petani anggota Kelompok Tani Sedyo Mukti di Desa Pendowoharjo, dianalisis 

menggunakan uji korelasi Rank Spearman. Hasil analisis dari empat variabel yaitu umur, 

pendidikan, pengalaman usahatani, luas lahan, persepsi petani dan motivasi petani hanya terdapat 

dua variabel yang signifikan yaitu variabel umur dan pengalaman usahatani. (Tabel 10). 

Tabel 10. Analisis Korelasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Adopsi 

N0 Faktor-Faktor 
Tingkat Penerapan 

Koefisien Korelasi Signifikansi 

1 Umur  0.338 0.027* 

2 Pendidikan  0.131 0.402 

3 Pengalaman Bertani 0.310 0.043* 

4 

5 

6 

Luas Lahan 

Persepsi Petani 

Motivasi Petani 

0.164 

0.073 

0.270 

0.292 

0.640 

0.079 

Tingkat Signifikansi *) 5% 
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a. Umur 

Koefisien korelasi analisis umur dengan tingkat adopsi bernilai positif sebesar 0,338 

dengan signifikansi 0,027. Artinya terdapat hubungan yang signifikan dalam taraf kesalahan (α) 

5% antara umur dengan tingkat adopsi inovasi teknologi sistem tanam jajar legowo. 

Semakin tinggi umur petani maka semakin tinggi tingkat adopsi sistem tanam jajar 

legowo. Hubungan yang signifikan ini terjadi karena tingkat adopsi inovasi teknologi sistem 

tanam jajar legowo dipengaruhi karena petani-petani yang memiliki umur lebih tua lebih fokus 

terhadap sawah sedangkan petani yang memiliki umur yang lebih muda petani tidak terlalu fokus 

karena petani itu memiliki pekerjaan yang lainnya disamping menggarap sawah. Semakin tua 

umur petani maka semakin fokus petani dalam menerapkan dan semakin tinggi keinginan petani 

untuk mengadopsi inovasi itu. Hal ini berarti bahwa tingkat adopsi inovasi teknologi sistem 

tanam jajar legowo dipengaruhi oleh umur petani. 

b. Pendidikan 

Koefisien korelasi analisis pendidikan dengan tingkat adopsi bernilai positif sebesar 

0,313 dengan signifikansi 0,402. Artinya terdapat hubungan yang tidak signifikan dalam taraf 

kesalahan (α) 5% antara pendidikan dengan tingkat adopsi inovasi teknologi sistem tanam jajar 

legowo. 

Hubungan yang tidak signifikan antara pendidikan dan tingkat adopsi inovasi teknologi 

sistem tanam jajar legowo menunjukan bahwa pendidikan tidak mempengaruhi pendidikan 

dengan tingkat adopsi. Apapun tingkat pendidikan petani baik petani yang tidak sekolah sampai 

petani yang lulusan sarjana di Kelompok Tani Sedyo Mukti Desa Pendowoharjo mempunyai 

kecepatan yang sama dalam menangkap dan menerapkan inovasi teknologi sistem tanam padi 

jajar legowo. 

c. Pengalaman Usahatani 

Koefisien korelasi analisis pengalaman usahatani dengan tingkat adopsi bernilai positif 

sebesar 0,310 dengan signifikansi 0,043. Artinya terdapat hubungan yang signifikan dalam taraf 

kesalahan (α) 5% antara pengalaman usahatani dengan tingkat adopsi inovasi teknologi sistem 

tanam jajar legowo. 
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Hubungan yang signifikan ini terjadi karena tingkat adopsi inovasi teknologi sistem 

tanam jajar legowo oleh petani anggota Kelompok Tani Sedyo Mukti Desa Pendowoharjo 

dipengaruhi oleh banyaknya pengalaman-pengalaman petani dalam melakukan usahatani. 

Semakin lama petani itu menjalankan usahatani maka semakin banyak pula pengalaman yang 

didapat oleh petani itu dan semakin banyak pengalaman petani tersebut maka keingginan petani 

dalam mengadopsi inovasi yang baru itu juga semakin tinggi. Hal ini dapat dikatakan bahwa 

tingkat adopsi inovasi teknologi sistem tanam jajar legowo dipengaruhi oleh pengalaman 

usahatani. 

d. Luas Lahan 

Koefisien korelasi analisis luas lahan dengan tingkat adopsi bernilai positif sebesar 0,164 

dengan signifikansi 0,292. Artinya terdapat hubungan yang signifikan dalam taraf kesalahan (α) 

5% antara luas lahan dengan tingkat adopsi inovasi teknologi sistem tanam jajar legowo. 

Hubungan yang tidak signifikan antara luas lahan dengan tingkat adopsi inovasi 

teknologi sistem tanam jajar legowo menunjukan bahwa luas lahan usahatani tidak 

mempengaruhi petani dalam mengadopsi inovasi teknologi sistem tanam jajar legowo. Petani 

yang memiliki luas usahatani yang luas maupun petani yang memiliki luas usahatani yang sempit 

di Kelompok Tani Sedyo Mukti Desa Pendowoharjo memiliki kecepatan yang sama dalam 

menerapkan dan kesempatan mengadopsi inovasi teknologi sistem tanam jajar legowo.  

Hal ini dikarenakan sistem jajar legowo mampu diterapkan baik dilahan yang sempit 

maupun lahan yang luas. Dalam penerapannya petani merasakan bahwa dengan menggunakan 

sistem tanam jajar legowo petani merasakan kemudahan dalam proses penerapannya sehingga 

tidak mengeluarkan tenaga yang terlalu berlebih dibandingkan dengan sistem tanam yang 

sebelumnya (tegal). Petani dengan lahan yang sempit biasanya memiliki pekerjaan sampingan 

dengan bekerja sebagai buruh atau profesi yang lainnya, jadi dalam penerapan sistem tanam jajar 

legowo petani tidak terlalu baik di bandingkan petani yang benar-benar berprofesi sebagai petani 

namun dalam penerapannya petani yang memiliki dua pekerjaan ini pun tetap mampu 

menerapkan sistem tanam jajar legowo. 
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e. Persepsi Petani 

Koefisien korelasi analisis persepsi petani dengan tingkat adopsi bernilai positif sebesar 

0.073 dengan signifikansi 0.640. Artinya terdapat hubungan yang tidak signifikan dalam taraf 

kesalahan (α) 5% antara persepsi petani dengan tingkat adopsi inovasi teknologi sistem tanam 

jajar legowo. 

Hubungan yang tidak signifikan antara persepsi petani dan tingkat adopsi inovasi 

teknologi sistem tanam jajar legowo menunjukan bahwa persepsi petani tidak mempengaruhi 

tingkat adopsi. Apapun persepsi petani baik petani yang mengatakan sangat setuju sampai petani 

yang mengatakan sangat tidak setuju di Kelompok Tani Sedyo Mukti Desa Pendowoharjo 

mempunyai kecepatan yang sama dalam menangkap dan menerapkan inovasi teknologi sistem 

tanam padi jajar legowo. 

f. Motivasi Petani 

Koefisien korelasi analisis motivasi petani dengan tingkat adopsi bernilai positif sebesar 

0.270 dengan signifikansi 0.079. Artinya terdapat hubungan yang tidak signifikan dalam taraf 

kesalahan (α) 5% antara motivasi petani dengan tingkat adopsi inovasi teknologi sistem tanam 

jajar legowo. 

Hubungan yang tidak signifikan antara motivasi petani dan tingkat adopsi inovasi 

teknologi sistem tanam jajar legowo menunjukan bahwa motivasi petani tidak mempengaruhi 

tingkat adopsi. Apapun motivasi petani baik petani yang mengatakan ya dan yang menyatakan 

tidak di Kelompok Tani Sedyo Mukti Desa Pendowoharjo mempunyai kecepatan yang sama 

dalam menangkap dan menerapkan inovasi teknologi sistem tanam padi jajar legowo. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarka hasil penelitian yang berjudul “Tingkat Adopsi Inovasi Teknologi Sistem 

tanam Jajar Legowo di Kelompok Tani Sedyo Mukti Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon 

Kabupaten Bantul”, setelah dilakukan analisis hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 

1. Tingkat adopsi inovasi teknologi sistem tanam jajar legowo di Kelompok Tani Sedyo Mukti 

Desa Pendowoharjo dengan skor keseluruhan 19.58 termasuk dalam kategori tinggi. 
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2. Faktor-faktor yang berhubungan nyata dengan tingkat adopsi inovasi teknologi sistem tanam 

jajar legowo yaitu umur dan pengalaman bertani. Faktor-faktor yang tidak berhubungan 

nyata yaitu tingkat pendidikan, luas lahan usahatani, persepsi petani dan motivasi petani. 

B. Saran 

Untuk mewujudkan tingkat adopsi inovasi teknologi sistem tanam jajar legowo oleh 

petani anggota Kelompok Tani Sedyo Mukti di Desa Pendowoharjo perlu ditingkatkan dalam hal 

pemberian informasi mengenai proses penerapan sistem tanam jajar legowo yang baik dan 

menerapkan standar dengan benar, khususnya pada penerapan pembuatan baris tanam karena 

masih ada petani yang tidak menggunakan blak dan tali dalam pembuatan baris tanam dan 

pengendalian hama dan penyakit karena masih banyak petani yang tidak menyemprot dengan 

efisien. Sehingga keuntungan yang didapat dari sistem tanam jajar legowo bisa ditingkatkan 

lebih baik lagi. 
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