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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Kuisioner penelitian 

KUISIONER PENELITIAN SKRIPSI 
PERILAKU PETANI PADI DALAM PENGGUNAAN PUPUK KIMIA DI 

DESA KETAH KECAMATAN SUBOH KABUPATEN SITUBONDO 
 

 
 
 
 

I. PROFILE PETANI 

1. Nama    : .................................................... 

2. Usia    : .................................................... 

3. Tingkat pendidikan  : .................................................... 

4. Status kepemilikan lahan : .................................................... 

5. Luas lahan   : .................................................... 

6. Pekerjaan sampingan  : .................................................... 

7. Jumlah tanggungan  : .................................................... 

II. PERILAKU PETANI DALAM PENGGUNAAN PUPUK KIMIA 

1. Pemilihan jenis pupuk 

No Indikator Keterangan 

Kategori 

5 4 3 2 1 

SB B CB KB STB 

a Apa prinsip dasar bapak 

 

     

 memilih menggunakan      

 pupuk kimia?      

b Pupuk kimia apa saja       

 yang bapak gunakan?         

c Jenis pemupukan apa       

 saja yang bapak lakukan       

d Apakah pemilihan jenis 

 

     

 pupuk berdasarkan      

 kebutuhan dan tanaman?      

       

No. Responden : .................................................... 

Hari / Tanggal  : .................................................... 
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e Apakah bapak 

 

     

 memahami waktu      

 yang tepat untuk      

 pemilihan jenis pupuk      

 yang harus digunakan?      

f Apakah jenis pupuk 

 

     

 resmi dan memiliki      

 izin edar?      

        

g Apakah bapak 

 

     

 memperhitungkan      

 harga pupuk yang      

 digunakan dan      

 kebutuhan per luasnya?      

 
2. Dosis pupuk 

No Indikator Keterangan 

Kategori 

5 4 3 2 1 

SB B CB KB STB 

a Apakah bapak       

 menggunakan dosis       

 pupuk berdasarkan       

 rekomendasi dari balai       

 Pertanian setempat?       

b Apakah bapak 

 

     

 menggunakan dosis      

 pupuk sesuai dengan      

 standar yang ditetapkan      

 untuk setiap kebutuhan      

 tanaman?      

c Apakah bapak       

 menentukan dosis       

 pupuk sesuai dengan        

 umur?       
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3. Cara pengaplikasian pupuk 

 
Indikator 

 
Keterangan 

Kategori 

5 4 3 2 1 

SB B CB KB STB 

a Apakah bapak       

 menggunakan standar       

 perlengkapan keamanan       

 diri pada proses       

 pemberian pupuk?       

b Apakah bapak 

 

     

 menggunakan cara yang      

 tepat dalam pemberian      

 pupuk (penaburan)?      

c Apakah bapak 

 

     

 memperhatikan cara      

 pemberian pupuk  sesuai      

 pola tanam?      

d Pada pukul berapa        

 Bapak mengaplikasikan       

 Pupuk kimia pada        

 Tanaman padi?       

 
4. Pencampuran pupuk 

No Indikator Keterangan 

Kategori 

5 4 3 2 1 

SB B CB KB STB 

a Apakah bapak 

 

     

 mencampur berbagai      

 jenis pupuk dalam      

 proses pemupukan?      

b Apakah bapak 

 

     

 mencampur pupuk      

 dengan bahan kimia      

 lainnya (Obat)?      

c Apakah bapak 

 

     

 menetukan lokasi      

 dalam proses      

 pencampuran pupuk?      
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d Bagaimana lokasi atau       

 tempat yang bapak        

 gunakan untuk        

 pencampuran pupuk?       

 
5. Waktu pemupukan 

No Indikator Keterangan 

Kategori 

5 4 3 2 1 

SB B CB KB STB 

a Apakah bapak 

 

     

 menentukan waktu      

 pemupukan dengan      

 memperhitungkan umur      

 pertumbuhan tanaman?      

b Apakah bapak 

 

     

 memperhatikan kondisi      

 lahan dalam proses      

 pemberian pupuk      

 (kondisi lahan basah)?      

c Apakah bapak 

 

     

 melakukan pemupukan      

 dengan      

 mempertimbangkan      

 musim tanam      

 (kemarau/hujan)?      

 
6. Interval pemberian pupuk 

No Indikator Keterangan 

Kategori 

5 4 3 2 1 

SB B CB KB STB 

a Apakah bapak 

 

     

 melakukan pemupukan      

 kembali di tentukan      

 oleh umur tanaman?      

b Berapa jumlah 

 

     

 pemberian pupuk kimia      

 yang dilakukan petani      

 selama satu kali tanam?      
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c Apakah petani      

 memberikan pupuk 

 

     

 organik dalam proses      

 budidaya tanaman padi      

 (minimal 1 kali MS)      

 
III. FAKTOR  FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PETANI  

1. Berapa lama pengalama bapak dalam berusaha tani ............................. tahun 

2. Berapa seluruh pendapatan rumah tangga bapak per bulannnya Rp ............... 

3. Persepsi petani terhadap pupuk kimia 

- Apa alasan bapak memilih menggunakan pupuk kimia ............... 

- Apakah bapak mengetahui kelebihan dan kekuranga pupuk kimia yang 

bapak gunakan untuk tanaman padi ................ 

(sangat / hanya mengetahui / cukup / kurang / tidak mengetahui) 

- Apakah bapak memahami secara keseluran mengenai cara penggunaan 

pupuk kimia .................. 

(sangat / hanya mengetahui / cukup / kurang / tidak mengetahui) 

- Apakah bapak mengetahui seberapa besar berpengaruhnya penggunaan 

pupuk kimia pada tanaman padi .............. 

(sangat / hanya mengetahui / cukup / kurang / tidak mengetahui) 

4. Keterlibatan organisasi atau kegiatan sosial yang berkaitan dengan pertanian 

khusunya pada bidang penggunaan pupuk kimia 

- Jabatan bapak di kelompok tani ............................. 

- Apakah bapak aktif dalam menghadiri pertemuan kelompok .................. 

(Selalu menghadiri / menghadiri / kadang-kadang / jarang / tidak 

menghadiri) 

- Berapa kali bapak mengikuti pertemuan kelompok tani dalam sebulan ....... 
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- Apakah bapak aktif dalam menyampaikan usulan dalam perencaan 

kegiatan kelompok tani dan pelaksaannya .................... 

(Selalu mengikuti / mengikuti / kadang-kadang / jarang / tidak terlibat 

dalam perencanaan maupun pelaksaannya) 

- Apakah bapak mengikuti pelatihan/penyuluhan yang diselenggarakan oleh 

balai penyuluhan pertanian setempat  dan berapa kali bapak mengikutinya? 

- Berasal darimanakah penyuluhan / pelatihan pertanian yang berkaitan 

dengan penggunaan pupuk kimia? 

1. Lembaga  : ........................................... 

Waktu pelaksaan : ........................................... 

2. Lembaga  : ........................................... 

Waktu pelaksaan : ........................................... 

- Seberapa aktif bapak mencari informasi atau pengetahuan mengenai 

penggunaan pupuk kimia diluar kelompok tani ...................... 

(Selalu / kadang-kadang / jarang / tidak mencari pengetahuan lebih lanjut) 




