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II. KERANGKA PENDEKATAN TEORI 

A. Pendekatan Teori 

1. Sistem Tanam Jajar legowo 

Menurut Badan Litbang Pertanian (2013), sistem tanam jajar legowo adalah 

pola bertanam yang berselang-seling antara dua atau lebih (biasanya dua atau 

empat) baris tanaman padi dan satu baris kosong. Istilah Legowo di ambil dari 

bahasa Jawa, yaitu berasal dari kata ”lego” berarti luas dan ”dowo” berarti 

memanjang. Legowo diartikan pula sebagai cara tanam padi sawah yang memiliki 

beberapa barisan dan diselingi satu barisan kosong. Baris tanaman (dua atau lebih) 

dan baris kosongnya (setengah lebar di kanan dan di kirinya) disebut satu unit 

legowo. Bila terdapat dua baris tanam per unit legowo maka disebut legowo 2:1, 

sementara jika empat baris tanam per unit legowo disebut legowo 4:1, dan 

seterusnya.  

Pada awalnya tanam jajar legowo umum diterapkan untuk daerah yang 

banyak serangan hama dan penyakit, atau kemungkinan terjadinya keracunan besi. 

Jarak tanam dua baris terpinggir pada tiap unit legowo lebih rapat dari pada baris 

yang ditengah (setengah jarak tanam baris yang di tengah), dengan maksud untuk 

mengkompensasi populasi tanaman pada baris yang dikosongkan. Pada baris 

kosong, di antara unit legowo, dapat dibuat parit dangkal. Parit dapat berfungsi 

untuk mengumpulkan keong mas, menekan tingkat keracunan besi pada tanaman 

padi atau untuk pemeliharaan ikan kecil. Pada prinsipnya sistem tanam jajar legowo 

adalah suatu rekayasa teknologi untuk mendapatkan populasi tanaman lebih dari 

160.000/Ha. Penerapan Jajar Legowo selain meningkatkan populasi 
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pertanaman, juga mampu menambah kelancaran sirkulasi sinar matahari 

dan udara disekeliling tanaman pingir sehingga tanaman dapat berfotosintesa lebih 

baik. Selain itu, tanaman yang berada di pinggir diharapkan memberikan produksi 

yang lebih tinggi dan kualitas gabah yang lebih baik, mengingat pada sistem tanam 

jajar legowo terdapat ruang terbuka seluas 25-50%, sehingga tanaman dapat 

menerima sinar matahari secara optimal yang berguna dalam proses fotosintesis. 

Penerapan sistem tanam legowo disarankan menggunakan jarak tanam (25x25) cm 

antar rumpun dalam baris; 12,5 cm jarak dalam baris; dan 50 cm sebagai jarak antar 

barisan/lorong atau ditulis (25x12,5x50) cm. Hindarkan penggunaan jarak tanam 

yang sangat rapat, misalnya (20x20) cm, karena akan menyebabkan jarak dalam 

baris sangat sempit.(Badan Litbang Pertanian, 2013). 

Menurut Sembiring (2001), sistem tanam legowo merupakan salah satu 

komponen PTT pada padi sawah yang apabila dibandingkan dengan sistem tanam 

lainnya memiliki keuntungan sebagai berikut. 

a. Terdapat ruang terbuka yang lebih lebar di antara dua kelompok barisan 

tanaman yang akan memperbanyak cahaya matahari masuk ke setiap rumpun 

tanaman padi sehingga meningkatkan aktivitas fotosintesis yang berdampak 

pada peningkatan produktivitas tanaman.  

b. Menambah jumlah populasi tanaman padi sekitar 30% yang diharapkan    akan 

meningkatkan produksi baik secara makro maupun mikro.  

c. Dengan adanya baris kosong akan mempermudah pelaksanaan pemeliharaan, 

pemupukan dan pengendalian hama penyakit tanaman yaitu dilakukan melalui 

barisan kosong/lorong.  
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d. Mengurangi kemungkinan serangan hama dan penyakit terutama hama tikus. 

Pada lahan yang relatif terbuka hama tikus kurang suka tinggal di dalamnya dan 

dengan lahan yang relatif terbuka kelembaban juga akan menjadi lebih rendah 

sehingga perkembangan penyakit dapat ditekan.  

e. Menghemat pupuk karena yang dipupuk hanya bagian tanaman dalam barisan.  

f. Dengan menerapkan sistem tanam jajar legowo akan menambah kemungkinan 

barisan tanaman untuk mengalami efek tanaman pinggir dengan memanfaatkan 

sinar matahari secara optimal bagi tanaman yang berada pada barisan pinggir. 

Semakin banyak intensitas sinar matahari yang mengenai tanaman maka proses 

metabolisme terutama fotosintesis tanaman yang terjadi di daun akan semakin 

tinggi sehingga akan didapatkan kualitas tanaman yang baik ditinjau dari segi 

pertumbuhan dan hasil.  

Bersumber dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Banten (2013), 

bahwa modifikasi jarak tanam pada sistem tanam jajar legowo bisa dilakukan 

dengan melihat berbagai pertimbangan. Secara umum jarak tanam yang dipakai 

adalah 20 X 20 cm dan bisa dimodifikasi menjadi 22,5 X 22,55 cm atau 25 X 25 

cm sesuai pertimbangan varietas padi yang akan ditanam atau tingkat kesuburan 

tanahnya. Jarak tanam untuk padi yang sejenis dengan varietas IR-64 seperti 

varietas ciherang cukup dengan jarak tanam 20 X 20 cm sedangkan untuk varietas 

padi yang memiliki penampilan lebat dan tinggi perlu diberi jarak tanam yang lebih 

lebar misalnya 22,5 sampai 25 cm. Demikian juga pada tanah yang kurang subur 

cukup digunakan jarak tanam 20 X 20 cm sedangkan pada tanah yang lebih subur 

perlu diberi jarak yang lebih lebar misal 22,5 cm atau pada tanah yang sangat subur 
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jarak tanamnya bisa 25 X 25 cm. Pemilihan ukuran jarak tanam ini bertujuan agar 

mendapatkan hasil yang optimal.  

Ada beberapa tipe cara tanam sistem jajar legowo yang secara umum dapat 

dilakukan yaitu ; tipe legowo (2 : 1), (3 : 1), (4 : 1), (5 : 1), (6 : 1) dan tipe lainnya 

yang sudah ada serta telah diaplikasikan oleh sebagian masyarakat petani di 

Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Balai Pengkajian Teknologi 

Pertanian diketahui jika tipe sistem tanam jajar legowo terbaik yang memberikan 

hasil produksi gabah tinggi adalah tipe jajar legowo (4:1) sedangkan dari tipe jajar 

legowo (2:1) dapat diterapkan untuk mendapatkan bulir gabah berkualitas benih. 

Jajar legowo (2:1) adalah cara tanam padi dimana setiap dua baris tanaman diselingi 

oleh satu barisan kosong yang memiliki jarak dua kali dari jarak tanaman antar baris 

sedangkan jarak tanaman dalam barisan adalah setengah kali jarak tanam antar 

barisan. Dengan demikian jarak tanam pada sistem jajar legowo (2:1) adalah 20 cm 

(antar barisan) X 10 cm (barisan pinggir) X 40 cm (barisan kosong). Untuk lebih 

jelasnya tentang cara tanam jajar legowo (2 : 1) dapat dilihat melalui gambar 1. 

Jajar legowo (3 : 1) adalah cara tanam padi dimana setiap tiga baris tanaman 

diselingi oleh satu barisan kosong yang memiliki jarak dua kali dari jarak tanaman 

antar barisan. Modifikasi tanaman pinggir dilakukan pada baris tanaman ke-1 dan 

ke-3 yang diharapkan dapat diperoleh hasil tinggi dari adanya efek tanaman pinggir. 

Prinsip penambahan jumlah populasi tanaman dilakukan dengan cara menanam 

pada setiap barisan pinggir (baris ke-1 dan ke-3) dengan jarak tanam setengah dari 

jarak tanam antar barisan. Dengan demikian jarak tanam pada sistem jajar legowo 
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(3 : 1) adalah 20 cm (antar barisan dan pada barisan tengah) X 10 cm (barisan 

pinggir) X 40 cm (barisan kosong). Lebih jelasnya dapat dilihat melalui gambar 2. 

                
                                  Gambar 1. Sistem tanam jajar legowo (2 : 1) 

 

                   

                                          
                       Gambar 2. Sistem tanam jajar legowo (3 : 1) 
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Jajar legowo (4 : 1) adalah cara tanam padi dimana setiap empat baris 

tanaman diselingi oleh satu barisan kosong yang memiliki jarak dua kali dari jarak 

tanaman antar barisan. Dengan sistem legowo seperti ini maka setiap baris tanaman 

ke-1 dan ke-4 akan termodifikasi menjadi tanaman pinggir yang diharapkan dapat 

diperoleh hasil tinggi dari adanya efek tanaman pinggir. Prinsip penambahan 

jumlah populasi tanaman dilakukan dengan cara menanam pada setiap barisan 

pinggir (baris ke-1 dan ke-4) dengan jarak tanam setengah dari jarak tanam antar 

barisan. Dengan demikian jarak tanam pada sistem jajar legowo (4 : 1) adalah 20 

cm (antar barisan dan pada barisan tengah) X 10 cm (barisan pinggir) X 40 cm 

(barisan kosong). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui gambar 3 di bawah ini. 

           

           
                               Gambar 3. Sistem tanam jajar legowo (4 : 1) 

Seperti telah diuraikan di atas bahwa prinsip dari sistem tanam jajar legowo 

adalah meningkatkan jumlah populasi tanaman dengan pengaturan jarak tanam. 

Adapun jumlah peningkatan populasi tanaman dengan penerapan sistem tanam jajar 
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legowo ini dapat kita ketahui dengan rumus : 100 % X 1 / (1 + jumlah legowo). 

Dengan demikian untuk masing-masing tipe sistem tanam jajar legowo dapat kita 

hitung penambahan/peningkatan populasinya sebagai berikut. 

Tabel 1. Peningkatan Populasi Sistem Tanam Jajar Legowo 

Tipe Sistem Jajar Legowo Peningkatan populasi (%) 

2 : 1 

3 : 1 

4 : 1 

5 : 1 

6 : 1 

30 % 

25 % 

20 % 

16,6 % 

14,29 % 

 

2. Teknik Penerapan Sistem Tanam Jajar Legowo 

Menurut Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul, teknik 

penerapan teknologi sistem tanam jajar legowo sebagai berikut. 

a. Perencanaan Sebelum Tanam 

Menggunakan varietas unggul yang baru dan benih yang digunakan 

merupakan benih yang bermutu dan berlabel serta di tanam sesuai dengan 

musim tanam dan pola tanam. 

b. Penataan Tanaman 

Komponen teknologi dalam penataan tanaman yaitu menggunakan bibit 

muda kurang dari 21 hari, jumlah bibit irit 1-3 batang per rumpun, pengaturan 

populasi tanaman dengan menggunakan sistem tanam jajar legowo dan 

penyiangan menggunakan ladak/gosrok. 
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c. Pengelolaan Hara 

Komponen teknologi dalam pengelolaan hara yaitu pemupukan dan 

pemberian bahan organik dengan keterangan spesifik lokasi dengan 

mempertimbangkan ketersediaan hara dalam tanah dan kebutuhan tanaman 

untuk mencapai target hasil realitas tertentu. 

d. Pengelolaan air 

Komponen teknologi dalam pengelolaan air yaitu melakukan pengairan 

secara berselang. 

e. Pengelolaan Hama dan Penyakit 

Komponen teknologi dalam pengelolaan hama dan penyakit yaitu 

pengendalian OPT dengan cara melakukan pendekatan PHT. 

Menurut Bakorluh PPK Provinsi Gorontalo (2012), teknik penerapan 

teknologi sistem tanam padi jajar legowo sebagai berikut. 

a. Pembuatan Baris Tanam  

Persiapkan alat garis tanam dengan ukuran jarak tanam yang dikehendaki. 

Bahan untuk alat garis tanam bisa digunakan kayu atau bahan lain yang tersedia 

serta biaya terjangkau. Lahan sawah yang telah siap ditanami, 1-2 hari 

sebelumnya dilakukan pembuangan air sehingga lahan dalam keadaan 

macakmacak. Ratakan dan datarkan sebaik mungkin. Selanjutnya dilakukan 

pembentukan garis tanam yang lurus dan jelas dengan cara menarik alat garis 

tanam yang sudah dipersiapkan sebelumnya serta dibantu dengan tali yang 

dibentang dari ujung ke ujung lahan. 
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b. Tanam  

Umur bibit padi yang digunakan sebaiknya kurang dari 21 hari. Gunakan 1-

3 bibit per lubang tanam pada perpotongan garis yang sudah terbentuk. Cara 

laju tanam sebaiknya maju agar perpotongan garis untuk lubang tanam bisa 

terlihat dengan jelas. Namun apabila kebiasaan tanam mundur juga tidak 

menjadi masalah, yang penting populasi tanaman yang ditanam dapat terpenuhi. 

Pada alur pinggir kiri dan kanan dari setiap barisan legowo, populasi tanaman 

ditambah dengan cara menyisipkan tanaman di antara 2 lubang tanam yang 

tersedia. pemupukan pada legowo 2 : 1 boleh dengan cara ditabur di tengah alur 

dalam barisan legowonya.  

c. Pemupukan 

Pemupukan dilakukan dengan cara tabur. Posisi orang yang melakukan 

pemupukan berada pada barisan kosong di antara 2 barisan legowo. Pupuk 

ditabur ke kiri dan ke kanan dengan merata, sehingga 1 kali jalan dapat 

melalukan pemupukan 2 barisan legowo. Khusus cara pemupukan pada legowo 

2 : 1 boleh dengan cara ditabur di tengah alur dalam barisan legowonya.  

d. Penyiangan 

Penyiangan bisa dilakukan dengan tangan atau dengan menggunakan alat 

siang seperti landak/gasrok. Apabila penyiangan dilakukan dengan alat siang, 

cukup dilakukan ke satu arah sejajar legowo dan tidak perlu dipotong seperti 

penyiangan pada cara tanam bujur sangkar. Sisa gulma yang tidak tersiang 

dengan alat siang di tengah barisan legowo bisa disiang dengan tangan, bahkan 
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sisa gulma pada barisan pinggir legowo sebenarnya tidak perlu diambil karena 

dengan sendirinya akan kalah persaingan dengan pertumbuhan tanaman padi.  

e. Pengendalian hama dan penyakit  

Pada pengendalian hama dan penyakit dengan menggunakan alat semprot 

atau handsprayer, posisi orang berada pada barisan kosong di antara 2 barisan 

legowo. Penyemprotan diarahkan ke kiri dan ke kanan dengan merata, sehingga 

1 kali jalan dapat melakukan penyemprotan 2 barisan legowo. 

3. Adopsi Inovasi 

Menurut Rogers dan Shoemaker 1987, inovasi adalah gagasan, tindakan 

atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Apakah gagasan atau ide itu betul-

betul baru atau tidak jika diukur dengan selang waktu sejak digunakannya atau 

ditemukannya pertama kali. Kebaruan inovasi itu diukur secara subyektif oleh 

pandangan individu yang menangkapnya. Jika sesuatu ide dianggap baru oleh 

seseorang maka ia adalah inovasi. “Baru “ dalam hal ini tidak harus berarti baru 

sekali. Sesuatu inovasi mungkin telah lama diketahu oleh seseorang beberapa waktu 

yang lalu tetapi ia belum mengembangkan ide itu apakah ia menerima atau 

menolaknya dan apakah suka aataupun tidak suka. 

Adopsi inovasi pada hakekatnya dapat diartikan sebagai proses penerimaan 

inovasi atau perubahan perilaku baik yang berupa pengetahuan (cognitive), sikap 

(affective), maupun ketrampilan (psychomotoric) pada diri seseorang setelah 

menerima inovasi. 

Pada dasarnya, proses adopsi pasti melalui tahapan-tahapan sebelum 

masyarakat mau menerima/menerapkan dengan keyakinannya sendiri, meskipun 
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selang waktu antar tahapan satu dengan yang lainnya itu tidak selalu sama 

(tergantung sifat inovasi, karakteristik sasaran, keadaan lingkungan (fisik maupun 

sosial), dan aktivitas/kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh). (Rogers,1983) 

mengatakan bahwa tahapan adopsi yakni sebagai berikut. 

a. Awareness, atau kesadaran, yaitu sasaran mulai sadar tentang adanya inovasi 

yang ditawarkan oleh penyuluh.  

b. Interest, atau tumbuhnya minat yang seringkali ditandai oleh keinginannya untuk 

bertanya atau untuk mengetahui lebih banyak/jauh tentang segala sesuatu yang 

berkaitan dengan inovasi yang ditawarkan oleh penyuluh.  

c. Evalution atau penilaian terhadap baik/buruk atau manfaat inovasi yang telah 

diketahui informasinya secara lebih lengkap. Pada penilaian ini, masyarakat 

sasaran tidak hanya melakukan penilai-an terhadap aspek teknisnya saja, tetapi 

juga aspek ekonomi, maupun aspek-aspek sosial budaya, bahkan seringkali juga 

ditinjau dari aspek politis atau kesesuaiannya dengan kebijakan pembangunan 

nasional dan regional.  

d. Trial atau mencoba dalam skala kecil untuk lebih meyakinkan penilaiannya, 

sebelum menerapkan untuk skala yang lebih luas lagi.  

e. Adoption atau menerima/menerapkan dengan penuh keyakinan berdasarkan 

penilaian dan uji coba yang telah dilakukan/diamati-nya sendiri. 
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4. Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Adopsi Inovasi 

Everett M. Rogers (1983), merumuskan 5 tahapan dalam suatu proses 

adopsi inovas, mulai dari mendapatkan pengetahuan sampai mengimplementasikan 

dan konfirmasi. 

1. Knowledge 

Pada tahap ini individu, atau unit pemberi keputusan yang lain, di paparkan 

dengan berbagai informasi mengenai keberadaan sebuah inovasi dan pemberi 

keputusan mendapatkan pengetahuan megenai fungsi dan kegunaan. 

2. Persuasion 

Pada tahap ini pemberi keputusan membentuk sikap menyetujui inovasi 

tersebut. Ada lima karakteristik sebuah inovasi yang mempengaruhi sikap pemberi 

keputusan. 

a. Relative Advantage 

Relative Advantage adalah tingkat dimna sebuah inovasi di anggap 

konsisten terhadap nilai-nilai, pengalaman sebelumnya, dan kebutuhan dari 

pengadopsi yang berpotensial. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai, norma atau 

kebiasaan calon pengadopsinya tidak akan di adopsi secepat inovasi yang memiliki 

kesesuaian. 

b. Compatibility 

Compatibility adalah tingkat dimana sebuah inovasi dianggap konsisiten 

terhadap nilai-nilai, pengalaman sebelumnya, dan kebutuhan dari pengadopsi yang 

berpotensial. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai, norma atau kebiasaan calon 

pengadopsinya tidak akan diadopsi secepat inovasi yang memiliki kesesuaian. 
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c. Complexity 

Complexity adalah tingkat dimana sebuah inovasi dirasakan lebih sulit untuk 

dipahami dan di gunakan. Ide atau gagasan baru yang lebih mudah dimengerti akan 

lebih cepat diadopsi, dibandingkan inovasi yang pemakaianya harus 

mengembangkan keterampilan dan pemahaman baru untuk menggunakannya. 

d. Trialability 

Trialability adalah tingkat dimana sebuah inovasi dapat diuji coba dalam 

batas tertentu. Sebuah gagasan baru yang dapat di coba dalam keadaan sebenarnya 

akan lebih cepat diadopsi. Sebuah inovasi yang dapat diuji coba dapat mengurangi 

keraguan individu di dalam mengadopsi. 

e. Observability 

Observability adalah hasil sebuah inovasi dapat dilihat oleh orang lain. 

Semakin muda individu melihat hasil dari sebuah inovasi maka kemungkinan 

mengadopsi akan semakin besar. Hasil yang dapat dilihat langsung dapat 

mengurangi keraguan dan juga menstimulasi diskusi sesama kelompok calon 

pengadopsi mengenai inovasi tersebut. 

3. Decision 

Pada tahap ini pemberi keputusan terlibat dalam aktivitas yang membawa 

pada suatu pilihan untuk mengadopsi atau menolak inovasi tersebut. 

4.  Implementation 

 Pada tahap ini pemberi keputusan melaksanakan keputusan menggunakan 

inovasi. 
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5. Confirmation 

Pada tahap ini pemberi keputusan mencari pendapat untuk menguatkan 

keputusan yang telah diambil sebelumnya, akan tetapi dia dapat mengubah 

keputusan yang telah di ambil jika menerima pesan-pesan yang berlawanan tentang 

inovasi tersebut. 

Ada empat faktor yang mempengaruhi tingkat adopsi inovasi, terkait 

dengan jenis inovasi, saluran komunikasi, norma dan agen perubahan. 

1. Jenis keputusan inovasi 

Kecepatan keputusan mengadopsi sebuah inovasi dipengaruhi oleh jenis 

keputusannya. Ada tiga jenis keputusan untuk mengadopsi sebuah inovasi yaitu 

keputusan opsional yang di buat oleh individu, keputusan kolektif yang di buat oleh 

suatu kelompok atau sistem sosial, dan keputusan autoritas yang dibuat oleh orang 

yang memiliki kuasa dalam suatu sistem. (Roger, 1983). 

2. Saluran komunikasi yang digunakan 

Saluran yang digunakan untuk mendifusi sebuah inovasi dan mempengaruhi 

tingkat sebuah adopsi. Ada dua saluran komunikasi yang dipakai dalam melakukan 

inovasi, yaitu saluran komunikasi massa dan komunikasi interpersonal. 

Saluran komunikasi massa dianggap relative lebih penting ketika proses 

difusi inovasi berada pada tahap knowledge. Sementara itu, komunikasi 

interpersonal digunakan ketika proses memasuki tahap persuasion. Prinsip ini 

diwujudkan dalam Bass Forecasting Model, dimana saluran komunikasi 

interpersonal lebih berpengaruh untuk tahap selanjutnya di bandingkan saluran 

media massa. 
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3. Norma dalam sebuah sistem 

Keputusan untuk menerima atau menolak sebuah inovasi dapat dipengaruhi 

struktur komunikasi dan penerimaan sebuah inovasi. Sebuah inovasi akan di adopsi 

jika sesuai dengan norma yang berlaku. 

4. Agen perubahan 

Luasnya usaha agen perubahan menyebarkan inovasi kepada sebuah 

masyarakat dapat mempengaruhi kecepatan tinggat adopsi. 

Menurut Mardikanto (2013), proses adopsi pasti melalui tahapan-tahapan 

sebelum masyarakat mau menerima/menerapkan dengan keyakinannya sendiri, 

meskipun selang waktu antar tahapan satu dengan yang lainnya itu tidak selalu sama 

(tergantung sifat inovasi, karakteristik sasaran, keadaan lingkungan (fisik maupun 

sosial), dan aktivitas/kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh).  

a. Umur 

 Menurut Soekartawi (2005), umur berpengaruh terhadap adopsi teknologi, 

petani-petani yang lebih tua tampak kurang mampu melakukan inovasi dari mereka 

yang relatif berumur muda, makin muda petani biasanya mempunyai semangat 

untuk ingin tahu apa yang mereka belum tahu sehingga mereka berusaha untuk 

lebih cepat melakukan adopsi inovasi walaupun sebenarnya mereka masih belum 

berpengalaman dalam soal adopsi inovasi tersebut. Namun bukan berarti mereka 

tidak mau menerima perubahan untuk orang lain. 

b.  Pendidikan  

Tingkat pendidikan sangat berhubungan dengan kemampuan petani dalam 

menerima inovasi dan memiliki cara berpikir yang lebih matang, Soekartawi 
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(2005), menyatakan bahwa mereka yang berpendidikan tinggi adalah relatif lebih 

cepat dalam melaksanakan adopsi inovasi. Begitu pula sebaliknya mereka yang 

berpendidikan rendah agak sulit untuk melaksanakan adopsi inovasi dengan cepat.  

c.  Pengalaman berusahatani  

Soekartawi (2005) menyatakan bahwa, semakin lama petani berusahatani, 

semakin cenderung mempunyai sikap yang lebih berani dalam menanggung resiko 

penerapan teknologi baru atau perubahanperubahan 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.  

d. Luas lahan garapan  

luas lahan garapan petani yang digunakan untuk melakukan usaha budidaya 

selalu berhubungan positif dengan adopsi inovasi. Banyak teknologi maju baru 

yang memerlukan skala operasi yang besar dan sumberdaya ekonomi tinggi untuk 

keperluan adopsi inovasi tersebut. Juga penggunaan teknologi pertanian yang lebih 

baik akan menghasilkan manfaat ekonomi yang memungkinkan perluasan 

usahatani selanjutnya (Soekartawi, 2005). 

e. Status Lahan  

Status kepemilikan lahan sendiri akan lebih leluasa dalam mebuat keputusan 

menerapkan atau tidak inovasi sesuai dengan keinginannya, namun penyewa harus 

mendapatakan persetujuan terlebih dahulu. Maka dari itu tingkat penerapan inovasi 

akan lebih tinggi pada status lahan milik sendiri dibanding petani penyewa. 
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f. Motivasi Petani  

Istilah motivasi, seperti halnya kata emosi, berasal dari bahasa latin, yang 

berarti bergerak. Mempelajari motivasi, sasarannya adalah mempelajari penyebab 

atau alasan yang membuat kita melakukan apa yang kita lakukan. Motivasi merujuk 

pada suatu proses dalam diri manusia yang menyebabkannya bergerak menuju 

tujuan, atau bergerak menjahui situasi yang tidak menyenangkan (Wade dan Carol, 

2007). 

g. Intensitas Penyuluh 

Intensitas penyuluh adalah banyaknya kegiatan penyuluhan yang telah 

diikuti oleh petani dalam rangka menambah pengetahuan serta metode dan 

informasi tentang inofasi teknologi yang sedang berkembang. 

B. Penelitian Terdahulu 

Hasil dari penelitian tentang tingkat adopsi inovasi atau penelitian terkait 

yang pernah dilakukan akan dipaparkan di bawah ini. 

Menurut Ishak dan Afrizon (2011) dalam penelitiannya mengenai Persepsi 

Dan Tingkat Adopsi Petani Padi Terhadap Penerapan System Of Rice 

Intensification (SRI) Di Desa Bukit Peninjauan I, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten 

Seluma, seluruh petani di Desa Bukit Peninjauan I memiliki persepsi yang baik 

terhadap teknologi SRI, namun masih rendah dalam tingkat adopsi. Sebagian besar 

petani (69,23%) belum mengadopsi teknologi SRI sesuai anjuran.  

Menurut Hajrah Lala (2012) dalam penelitiannya mengenai Adopsi Petani 

Padi Sawah Terhadap Sistem Tanam Jajar Legowo (2:1) di Kecamatan 

Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar menyampaikan bahwa 1 tingkat adopsi 

teknologi jajar legowo 2 : 1 masuk dalam kategori rendah, yakni sebanyak 60,78 % 
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petani responden. Faktor internal petani yang berhubungan nyata dengan tingkat 

adopsi teknologi jajar legowo 2 : 1 adalah : motivasi mengikuti teknologi jajar 

legowo 2 : 1, tingkat keuntungan relatif, tingkat kerumitan dan tingkat kemudahan 

untuk dicoba. 

Menurut Rista Ayu Ningtyas dalam penelitiannya Tingkat Adopsi Sistem 

Legowo 2:1 di Kelompok Tani Mina Sri Jaya Desa Sepanjang Kecamatan 

Glenmore Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur menyampaikan bahwa Pengetahuan 

akan keberadaan inovasi Sistem Tanam Jajar Legowo 2:1 diketahui oleh 100% 

responden pada tahun 2011. Namun, hanya 59,37% responden saja yang 

mengetahui tentang cara menggunakan inovasi Sistem Tanam Jajar Legowo 2:1 

mengenai pembuatan baris tanam, teknik menanam, ruang terbuka yang harus 

tersedia, dan jumlah peningkatan rumpun. Sedangkan 40,625% responden tidak 

mengetahui karena kurang keaktifan responden untuk mencari informasi lebih 

lanjut mengenai Sistem Tanam Jajar Legowo 2:1. 

Berdasarkan dari hasil penelitian Dwi Wahyuli (2016)  yang berjudul 

“Tingkat Penerapan Teknologi Sistem Tanam Padi Jajar Legowo oleh Petani 

Anggota Gapoktan Sri Rejeki di Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu 

Kabupaten Cilacap”, yang menyampaikan bahwa Faktor-faktor yang berhubungan 

nyata dengan tingkat penerapan teknologi sistem tanam padi jajar legowo yaitu 

umur dan pengalaman usahatani. Faktor-faktor yang tidak berhubungan nyata yaitu 

tingkat pendidikan dan luas usahatani. 

Dari hasil penelitian terdahulu serta berbagai pertimbangan keadaan 

lapangan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat adopsi inovasi teknologi sistem 
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tanam padi jajar legowo yaitu faktor umur,  pendidikan, pengalaman usahatani, luas 

lahan, status lahan, pendapatan, motivasi mengikuti teknologi, dan pandangan 

petani terhadap sifat-sifat inovasi, intensitas penyuluhan. 

C. Kerangka Berpikir 

Sistem tanam jajar legowo adalah pola bertanam yang berselang-seling 

antara dua atau lebih (biasanya dua atau empat) baris tanaman padi dan satu baris 

kosong. Ada beberapa tipe cara tanam sistem jajar legowo yang secara umum dapat 

dilakukan yaitu, tipe legowo (2:1), (3:1), (4:1), (5:1), (6:1). Di Desa Pendowoharjo 

petani sudah menerapkan teknologi sistem tanam jajar legowo sejak tahun 2009 

melalui pendampingan dari Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan 

(BKP3). tetapi dengan berjalannya waktu banyak petani yang meninggalkan 

teknologi sistem tanam jajar legowo dan kembali ke sistem tanam sebelumnya. 

Berdasarkan pada tinjauan di atas maka akan dilihat tingkat adospi teknologi sistem 

tanam padi jajar legowo hal ini merupakan bagian yang penting untuk mengukur 

bagaimana petani memahami teknologi tanam jajar legowo. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat adopsi yaitu faktor umur 

pendidikan, pengalaman usahatani, luas lahan, status lahan, pendapatan, motivasi 

mengikuti teknologi, dan pandangan petani terhadap sifat-sifat inovasi, intensitas 

penyuluhan. Dalam penelitian ini faktor-faktor yang akan mempengaruhi tingkat 

adopsi petani terhadap sistem tanam padi jajar legowo yaitu pembuatan baris tanam, 

tanam, pemupukan, penyiangan, dan pengendalian hama dan penyakit. 
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                                     Gambar 4. Kerangka Pemikiran 

  

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

 

1. Umur 

2. Pendidikan  

3. Pengalaman Usahatani  

4. Luas Lahan 

5. Status Lahan  

6. Persepsi Petani  

7. Motivasi Petani  

8. Intensitas Penyuluhan  

 

Tingkat Adopsi Teknologi 

Sistem Tanam Padi Jajar 

Legowo 

 

1. Pembuatan Baris Tanam 

2. Tanam  

3. Pemupukan 

4. Penyiangan  

5. Pengendalian Hama dan 

Penyakit 


