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ABSTRACT
Jajar Legowo planting system is one component of technology that is highly recommended
to be applied. This technology can be applied both to irrigated rice fields and to
swamplands. The adoption of new technologies by users is determined by various factors,
one of which is the user's attitude toward the new technology. This study aims to: 1) assess
the attitude of farmers to the system of planting row legowo, 2) to know the relationship
between age and education with attitude of farmers to the implementation of legowo row
planting system. The study was conducted from March to July 2016 in Karang Anyar
Village Semidang Alas Maras Sub-district, Seluma District. Data were collected through
interviews using questionnaires of 29 respondents. Data were analyzed by using class
interval and spearman rank correlation. The results showed that; 1). attitudes of farmers to
the system of planting row legowo of 68.28%. 2). there is no close relationship between the
attitude of farmers to the implementation of the system of planting row legowo with age
and education.
Keywords: attitude, jajar legowo, swamp, technology
ABSTRAK
Sistem tanam jajar legowo merupakan salah komponen teknologi yang sangat dianjurkan
untuk diterapkan. Teknologi ini dapat diterapkan baik pada lahan sawah irigasi maupun
pada lahan rawa. Adopsi teknologi baru oleh pengguna ditentukan oleh berbagai faktor,
salah satunya adalah sikap pengguna terhadap teknologi baru tersebut. Penelitian ini
bertujuan untuk: 1) mengkaji sikap petani terhadap sistem tanam jajar legowo, 2)
mengetahui hubungan antara umur dan pendidikan terhadap sikap petani dalam
implementasi sistem tanam jajar legowo. Penelitian dilakukan dari bulan Maret hingga Juli
2016 di Desa Karang Anyar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. Data
dikumpulkan melalui wawancara menggunakan kuesioner terhadap 29 orang responden.
Data dianalisis dengan menggunakan interval kelas dan korelasi rank spearman. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa; 1). sikap petani terhadap sistem tanam jajar legowo
sebesar 68,28%. 2). tidak terdapat hubungan yang erat antara umur dan pendidikan
terhadap sikap petani dalam implementasi sistem tanam jajar legowo
Kata kunci: jajar legowo, rawa, sikap, teknologi.
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PENDAHULUAN
Latang Belakang
Kabupaten Seluma merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki lahan rawa yang
luas di Provinsi Bengkulu. Luas lahan rawa di kabupaten ini seluas 1.725 hektar yang
terdiri dari rawa lebak 1.031 hektar dan rawa pasang 695 hektar (BPS Provinsi Bengkulu,
2016). Lahan rawa ini sebagian besar telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk
melakukan budidaya pertanian seperti perkebunan seperti kelapa sawit maupun tanaman
pangan seperti padi.
Potensi pengembangan lahan rawa untuk komoditas padi masih terbuka di Kabupaten
Seluma. Salah satu teknologi yang telah diperkenalkan pada petani padi laha rawa adalah
sistem tanam jajar legowo. Sistem tanam jajar legowo merupakan salah satu komponen
teknologi utama dalam komponen PTT Padi. Komponen ini sangat dianjurkan untuk
diterapkan dalam upaya meningkatkan produksi padi. Keunggulan sistem tanam jajar
legowo bila dibandingkan dengan tegel adalah: 1) Jumlah tanaman lebih banyak 30%, 2)
Pemupukan lebih mudah, efektif dan efisien, 3) Memudahkan distribusi sinar matahari, 4)
Memudahkan sebaran air, 5) Memudahkan proses pemeliharaan (pengendalian OPT dan
gulma), 6) Efek tanaman pinggir memberikan hasil lebih tinggi, 7) Menyediakan ruang
kosong untuk pengaturan air untuk mina padi, 8) Meningkatkan produktivitas. Proses
penerapan teknologi sistem tanam jajar legowo di tingkat petani sangat erat kaitannya
dengan kegiatan penyuluhan dan faktor sumberdaya manusia. Salah satu tujuan dari
penyuluhan adalah perubahan pengetahuan. Menurut Rogers dan Shoemaker (1987) dalam
Mulyadi dkk (2007) pengetahuan mempunyai peranan penting dalam sebuah proses adopsi
yaitu pengetahuan teknis (psikomotor) dan pengetahuan prinsip (afektif) berkenaan dengan
prinsip-prinsip berfungsinya suatu inovasi.
Adanya informasi atau pengetahuan yang di dapat oleh seseorang dapat membentuk
sikap terhadap sesuatu. Menurut Kerlinger (2014), sikap merupakan pendapat maupun
pandangan seseorang tentang suatu objek yang mendahului tindakannya. Sikap tidak
mungkin terbentuk sebelum mendapatkan informasi, melihat atau mengalami sendiri suatu
objek. Seperti halnya pengetahuan, sikap terdiri dari berbagai tingkatan, yaitu : menerima
(receiving), merespon (responding), menghargai (valuing), bertanggung jawab
(responsibility). Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa petani ada yang telah
menerapkan sistem tanam jajar legowo. Hal ini kemungkinan terjadi karena adanya
pengetahuan petani mengenai sistem tanam tersebut. Informasi dapat diperoleh dari pihak
penyuluh maupun belajar dari pengalaman pribadi maupun petani yang lain. Pengetahuan
yang dimiliki petani bersifat dinamis, karena dapat dipengaruhi oleh teknologi dan
informasi eksternal antara lain kegiatan penelitian para ilmuwan, penyuluhan dari berbagai
instansi, pengalaman petani dari wilayah lain, dan berbagai informasi melalui media masa.
Banyak teknologi dan informasi masuk ke lingkungannya, sehingga mempengaruhi
perilaku petani tersebut. Dengan demikian perlu dilakukan kajian untuk penggalian sikap
petani terhadap sistem tanam jajar legowo. Penelitian ini bertujuan untuk ; 1) mengkaji
sikap petani terhadap sistem tanam jajar legowo, 2) mengetahui hubungan umur dan
pendidikan terhadap sikap petani dalam implementasi sistem tanam jajar legowo
BAHAN DAN METODE
Bahan dan Metode
Penelitian dilaksanakan di Desa Karang Anyar, Kecamatan Semidang Alas Maras,
Kabupaten Seluma dari bulan Maret hingga Juli tahun 2016. Pengumpulan data dilakukan
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dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur menggunakan daftar pertanyaan
(kuesioner) yang telah disiapkan sebelumnya. Responden adalah petani kooperator dan
petani sekitar yang berjumlah 29 orang.
Data yang diambil meliputi karakteristik petani dan sikap petani terhadap sistem
tanam jajar legowo pada lahan rawa. Sikap petani terhadap sistem tanam jajar legowo pada
lahan rawa dilihat dari 10 indikator dengan 4 pengelompokkan indikator, yaitu (1)
keunggulan sistem tanam jajar legowo, (2) alat olah tanah, (3) bibit, (4) alat tanam sistem
tanam jajar legowo.
Analisis Data
Sikap petani terhadap sistem tanam jajar legowo pada lahan rawa dianalisis dengan
pendekatan interval kelas, dan mengetahui hubungan antara sikap petani terhadap
implementasi sistem tanam jajar legowo dengan umur dan pendidikan.
Pernyataan pada setiap indikator dibagi menjadi 5 skor: 1 (sangat tidak setuju); 2 (tidak
setuju); 3 (ragu-ragu); 4 (setuju); dan 5 (sangat setuju). Menurut Rentha, T (2007),
penentuan interval kelas untuk masing-masing indikator adalah:
NR = NST – NSR
Dimana : NR : Nilai Range
NST : Nilai Skor Tertinggi
NSR : Nilai Skor Terendah

dan

PI

= NR : JIK

PI : Panjang Interval
JIK : Jumlah Interval Kelas

Secara rinci nilai interval kelas per pertanyaan dan kriteria nilai indikator tersaji
pada Tabel 1.
Tabel 1. Nilai interval kelas per pertanyaan dan kriteria nilai indikator
No.
Interval Kelas (Per Pertanyaan)
Kriteria Nilai
1,00 ≤ x < 1,80
Sangat tidak setuju
1,80 < x < 2,60
Tidak setuju
2,60 < x < 3,40
Ragu - ragu
3,40 < x < 4,20
Setuju
4,20 < x ≤ 5,00
Sangat Setuju
Analisis korelasi antara tingkat pendidikan dan umur dengan sikap petani terhadap
implementasi sistem tanam jajar legowo menggunakan korelasi Rank Spearman dengan
rumus sebagai berikut (Martono, 2010):
1.
2.
3.
4.
5.

Korelasi Rank Spearman merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk
menguji hipotesis asosiatif dua variabel bila datanya berskala ordinal (ranking). Korelasi
Spearman untuk uji signifikan 5%, melalui penilaian p value (Sig.) :
 Nilai p value ≤ 0,05, maka hubungan kedua variabel adalah signifikan
 Nilai p value ˃ 0,05, maka hubungan kedua variabel adalah tidak signifikan
HASIL
Editor: Siti Herlinda et. al.
ISBN : 978-979-587-748-6

596

Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal 2017, Palembang 19-20 Oktober 2017
“Pengembangan Ilmu dan Teknologi Pertanian Bersama Petani Lokal untuk Optimalisasi Lahan Suboptimal”

Karakteristik Responden
Karakteristik responden yang dianalisis pada kajian ini adalah umur dan tingkat
pendidikan (Tabel 2). Data karakteristik umur menunjukkan bahwa 83% orang responden
termasuk dalam umur produktif sedangkan sisanya sebanyak 17% sudah termasuk dalam
umur yang tidak produktif lagi. Menurut Soekartawi (1988) secara praktis pengertian
produktif dan bukan produktif hanya dibedakan atas umur, dimana umur 20 tahun sampai
65 tahun digolongkan kepada usia produktif.
Tabel 2. Karakteristik petani responden berdasarkan umur dan pendidikan
Petani
No.
Karakteristik
Kelompok
Jumlah (orang)
1.
Umur
31 – 63
24
65 - 70
5
Jumlah
29
2.
Pendidikan
SD
2
SMP
7
SMA
16
Diploma
3
S1
1
Jumlah
29
Sumber : Data Primer, 2016

%
83
17
100,00
6,90
24,14
55,17
10,34
3,45
100,00

Sebagian besar responden telah menngenyam pendidikan formal mulai dari Sekolah
Dasar (SD) hingga perguruan tinggi. Sebagian besar responden menamatkan Sekolah
Menengah Atas (55,17%).
Sikap petani terhadap sistem tanam jajar legowo di Kabupaten Seluma
Sikap petani terhadap sistem tanam jajar legowo dilihat dari 10 indikator. Hasil
analisis dengan menggunakan interval kelas memperlihatkan bahwa sikap petani terhadap
sistem tanam jajar legowo berada pada kriteria nilai setuju. Dimana nilai skor sikap petani
3,67. Hal ini berarti bahwa petani setuju terhadap sistem tanam jajar legowo (Tabel 3).
Masing-masing indikator rata-rata persentase sikap petani terhadap sistem tanam
jajar legowo ada dua kriteria nilai yaitu pada kriteria nilai setuju adalah sebesar 43,45%
dan kriteria nilai sangat setuju adalah sebesar 24,83% (Tabel 4).
Sedangkan tiga indikator yang menurut sikap petani ragu-ragu dan tidak setuju
antara lain adalah petani ragu-ragu terhadap mesin tanam indo jarwo transplanter mampu
menurunkan biaya tanam dan mempercepat waktu tanam dan caplak roda adalah alat
manual yang terbuat dari kayu, yang mudah didapat dengan biaya yang tidak terlalu mahal
kemudian petani tidak setuju caplak roda adalah alat manual untuk tanam padi jajar legowo
2 : 1, dapat mempermudah tanam padi jajar legowo 2 : 1 dengan adanya garis perlubang
tanam (Tabel 3.). Dari tiga indikator tersebut termasuk pada pernyataan tentang alat tanam
jajar legowo.
Hasil pengkajian menunjukan bahwa sikap petani yang sangat setuju dan setuju
terhadap sistem tanam jajar legowo berjumlah 20 orang responden (68,97%), yang sangat
setuju 7 orang (24,83%) dan yang setuju 13 orang (43,45%). Untuk responden yang sangat
tiidak setuju terhadap sistem tanam jajar legowo sebanyak 1 orang (5,17%) yang tidak
setuju 5 orang (15,86%) dan yang ragu-ragu 3 orang (10,69%). Ini menunjukkan bahwa
sikap petani terhadap sistem tanam jajar legowo sudah pada kriteria cukup tinggi, ini
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berdasarkan hasil analisis pendekatan dengan interval kelas sebesar 20 orang (68,97%)
responden yang telah mengetahui sistem tanam jajar legowo sehingga mudah dalam
penerapannya. (Tabel 5).
Tabel 3. Sikap petani terhadap sistem tanam jajar legowo di Kabupaten Seluma Tahun
2016
Skor Sikap
No
Pernyataan
Petani*
1
Sistem jarwo menambah populasi tanaman padi + 30%, sehingga
4,21
dapat meningkatkan hasil panen (keunggulan jarwo)
2
Sistem jarwo mempermudah pelaksanaan pemeliharaan,
pemupukkan dan pengendalian hama penyakit tanaman
4,10
(keunggulan jarwo)
3
Metode sistem tanam jajar legowo mampu meningkatkan
4,21
produksi padi secara signifikan (keunggulan jarwo)
4
Pengolahan tanah dilakukan secara sempurna dengan
menggunakan bajak atau hand tractor memungkinkan tanaman
4,28
tumbuh seragam serta mengurangi gulma (alat olah tanah)
5
Penggunaan bibit 1- 3 per rumpun dapat menghemat pemakaian
4,03
benih tanpa menurunkan hasil panen (bibit)
6
Mesin tanam indo jarwo transplanter mampu menurunkan biaya
3,17
tanam dan mempercepat waktu tanam (alat tanam)
7
Penanaman dengan menggunakan mesin indo jarwo transplanter
3,45
hemat, cepat dan efisien (alat tanam)
8
Caplak roda adalah alat manual untuk tanam padi jajar legowo 2
: 1, dapat mempermudah tanam padi jajar legowo 2 : 1 dengan
2,07
adanya garis perlubang tanam. (alat tanam)
9
Caplak roda adalah alat manual yang terbuat dari kayu, yang
mudah didapat dengan biaya yang tidak terlalu mahal (alat
3,00
tanam)
10 Teknologi sistem tanam jajar legowo 2 : 1 dengan menggunakan
mesin tanam indo jarwo transplanter atau caplak roda 2 : 1 dapat
4,17
meningkatkan pendapatan petani (alat tanam)
Jumlah
36,69
Rata-rata
3,67
Sumber : data primer diolah, 2016
Keterangan : * 1,00 ≤ x < 1,80 = sangat tidak setuju;
1,80 < x < 2,60 = tidak setuju;
2,60 < x < 3,40 = Ragu-ragu;
3,40 < x < 4,20 = setuju
4,20 < x ≤ 5,00 = sangat setuju.

Tabel 4. Persentase Kriteria Nilai Sikap petani terhadap sistem tanam jajar legowo di
Kabupaten Seluma Tahun 2016
No
Pernyataan
% Kriteria Nilai Sikap
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1.

Sistem jarwo menambah populasi
tanaman padi + 30%, sehingga dapat
meningkatkan
hasil
panen
(keunggulan jarwo)
2. Sistem
jarwo
mempermudah
pelaksanaan
pemeliharaan,
pemupukkan dan pengendalian hama
penyakit tanaman (keunggulan jarwo)
3. Metode sistem tanam jajar legowo
mampu meningkatkan produksi padi
secara signifikan (keunggulan jarwo)
4. Pengolahan tanah dilakukan secara
sempurna dengan menggunakan bajak
atau hand tractor memungkinkan
tanaman tumbuh seragam serta
mengurangi gulma. (alat olah tanah)
5. Penggunaan bibit 1- 3 per rumpun
dapat menghemat pemakaian benih
tanpa menurunkan hasil panen (bibit)
6. Mesin tanam indo jarwo transplanter
mampu menurunkan biaya tanam dan
mempercepat waktu tanam
(alat
tanam)
7. Penanaman dengan menggunakan
mesin indo jarwo transplanter hemat,
cepat dan efisien (alat tanam)
8. Caplak roda adalah alat manual untuk
tanam padi jajar legowo 2 : 1, dapat
mempermudah tanam padi jajar
legowo 2 : 1 dengan adanya garis
perlubang tanam. (alat tanam)
9. Caplak roda adalah alat manual yang
terbuat dari kayu, yang mudah didapat
dengan biaya yang tidak terlalu mahal
(alat tanam)
10. Teknologi sistem tanam jajar legowo 2
: 1 dengan menggunakan mesin tanam
indo jarwo transplanter atau caplak
roda 2 : 1 dapat meningkatkan
pendapatan petani (alat tanam)
Rata-rata Persentase
JUMLAH
Sumber: data primer diolah, 2016

STS
6,90

TS
0,00

RR
3,45

S
44,83

SS
44,83

3,45

0,00

3,45

68,97

24,14

3,45

0,00

0,00

65,52

31,03

0,00

0,00

20,69

31,03

48,28

0,00

10,34

0,00

65,52

24,14

3,45

24,14

34,48

27,59

10,34

6,90

24,14

10,34

34,48

24,14

17,24

65,52

13,79

0,00

3,45

10,34

31,03

13,79

37,93

6,90

0,00

3,45

6,90

58,62

31,03

5,17

15,86

10,69
100

43,45

24,83

Tabel 5. Kriteria sikap petani di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma
terhadap sistem tanam jajar legowo tahun 2016.
Kriteria
Nilai Skor
Nilai Skor
Jumlah
% Sikap
No.
Terendah
Tertinggi
Orang
Petani
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1. Sangat Tidak Setuju
2. Tidak Setuju
3. Ragu-ragu
4. Setuju
5. Sangat Setuju
Sumber : data primer 2016

1,00
1,80
2,60
3,40
4,19

1,79
2,59
3,39
4,19
5,00

1
5
3
13
7

5,17
15,86
10,69
43,45
24,83

Dilihat dari tabel 5, sebagian besar petani setuju dengan dengan sistem tanam jajar
legowo dengan anggapan bahwa petani sudah mengimplementasikan/menerapkan sistem
tanam ini. Hal ini dapat disebabkabkan oleh banyak faktor, salah satu faktornya adalah usia
dan tingkat pendidikan.
Korelasi antara umur dan pendidikan dengan sikap petani terhadap sistem tanam
jajar legowo.
Korelasi antara umur dan pendidikan dengan sikap petani terhadap sistem tanam jajar
legowo menggunakan korelasi Rank Spearman dengan SPSS dapat dilihat pada Tabel 6
dan 7.
Tabel 6. Korelasi antara umur dengan sikap petani terhadap sistem tanam jajar legowo
Umur
Sikap
Spearman's rho Umur
Correlation Coefficient
1.000
.194
Sig. (2-tailed)
.
.312
N
29
29
Sikap
Correlation Coefficient
.194
1.000
Sig. (2-tailed)
.312
.
N
29
29
Hasil analisis menunjukkan bahwa antara umur dan sikap terhadap sistem tanam jajar
legowo tidak signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai p value > 0,05. Nilai koefisien
korelasi sebesar 0,194 juga menunjukkan hubungan kedua variabel ini adalah lemah.
Tabel 7. Korelasi antara pendidikan dengan sikap petani terhadap sistem tanam jajar
legowo
Pendidikan
Sikap
Spearman's rho Pendidikan
Correlation Coefficient
1.000
.065
Sig. (2-tailed)
.
.737
N
29
29
Sikap
Correlation Coefficient
.065
1.000
Sig. (2-tailed)
.737
.
N
29
29
Hasil analisis menunjukkan bahwa antara pendidikan dan sikap terhadap sistem
tanam jajar legowo tidak signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai p value > 0,05. Nilai
koefisien korelasi sebesar 0,065 juga menunjukkan kurang berartinya hubungan kedua
variabel ini.
PEMBAHASAN
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Rata-rata usia petani masuk dalam usia produktif dan sebagian besar telah
menamatkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas. Pada usia produktif, individu masih
memiliki minat yang tinggi untuk belajar. Kondisi ini akan mempengaruhi perilaku (baik
pengetahuan, sikap, dan keterampilan), pola pengambilan keputusan, dan cara berpikir.
Menurut Soekartawi (1988) semakin muda usia petani biasanya mempunyai
semangat tinggi untuk mengetahui berbagai hal yang belum diketahui. Biasanya mereka
akan berusaha lebih cepat untuk melakukan adopsi inovasi walaupun sebenarnya kadang
masih belum berpengalaman terhadap inovasi tersebut. Tingkat pendidikan seseorang juga
dapat mengubah pola pikir, daya penalaran yang lebih baik, sehingga makin lama
seseorang mengenyam pendidikan akan semakin rasional. Secara umum petani yang
berpendidikan tinggi akan lebih baik cara berfikirnya, sehingga memungkinkan mereka
bertindak lebih rasional dalam mengelola usahataninya. Hal senada juga diungkapkan
Mayasari, dkk (2012) menyatakan bahwa penyuluhan yang efektif dapat disebabkan oleh
usia responden. Usia responden produktif berusia berkisar 31–63 tahun, sehingga di
mungkinkan petani mengimplementasikan/menerapkan sistem tanam jajar legowo.
Bandolan (2008) melaporkan bahwa tingkat pendidikan sangat berpengaruh
terhadap penerimaan teknologi yang diberikan. Senada dengan hal tersebut, Drakel (2008)
menyatakan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi cara berpikir terhadap respon-respon
inovatif dan perubahan-perubahan yang dianjurkan. Dalam hal menerima inovasi baru,
responden dengan kondisi ini tergolong dalam kelompok mudah menerima inovasi baru.
Hal ini dapat memudahkan untuk berubah dari satu sistem ke sistem yang lain.
Proses penyuluhan sebagai pendidikan non formal dalam meningkatkan perilaku
petani sangat memiliki peranan penting. Cepat atau lambatnya adopsi teknologi dalam
suatu penyuluhan dipengaruhi juga oleh umur dan tingkat pendidikan formal sasaran
(petani), Makin muda petani biasanya mempunyai semangat untuk ingin tahu apa yang
belum mereka ketahui, sehingga mereka berusaha untuk lebih cepat melakukan adopsi
inovasi walaupun sebenarnya mereka masih belum berpengalaman dalam soal adopsi
inovasi tersebut. Tingkat pendidikan seseorang dapat mengubah pola pikir, daya penalaran
yang lebih baik, sehingga makin lama seseorang mengenyam pendidikan akan semakin
rasional. Secara umum petani yang berpendidikan tinggi akan lebih baik cara berfikirnya,
sehingga memungkinkan mereka bertindak lebih rasional dalam mengelola usahataninya
(Soekartawi,1988).
Kelompok indikator keunggulan sistem tanam jajar legowo memberikan kontribusi
terbesar yang mendorong sikap petani menjadi setuju dengan sistem tanam ini. Kemudahan
dalam pelaksanaan pemeliharaan, pemupukan dan pengendalian hama serta peningkatan
produksi pada sistem tanam ini menjadi indikator yang memiliki nilai tertinggi pada
kelompok indikator. Menurut Ikhwani et al. (2013) pada prinsipnya sistem tanam jajar
legowo adalah meningkatkan populasi dengan cara mengatu jarak tanam. Populasi yang
lebih tinggi memberikan peluang untuk menghasilkan hasil yang lebih tinggi.
Pernyataan caplak roda sebagai alat manual yang dapat mempermudah kegiatan
tanam jajar legowo menjadi pernyataan dengan skor terendah yaitu 2,07. Artinya petani
tidak setuju dengan hal ini. Kondisi lahan rawa yang mengakibatkan adanya genangan air
yang sulit surut pada saat tanam menyebabkan petani kesulitan dalam penggunaan caplak
roda. Sugandi et al. (2014) melaporkan bahwa permasalahan utama dalam penerapan jajar
legowo diantaranya adalah memerlukan tenaga kerja untuk tanam yang lebih banyak, biaya
tinggi, dan kondisi lahan yang sulit dikelola (petakan kecil, air sulit dikendalikan, dan
solum tanah yang terlalu dalam/rawa). Menurut Kartono (2009) salah satu sifat yang harus
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dimiliki oleh inovasi teknologi agar petani mau mengadopsi adalah dapat memberikan
manfaat secara nyata bagi mereka.
Secara statistik diketahui bahwa di lokasi pengkajian tidak terdapat korelasi yang
signifika antara varieabel umur dan pendidikan dengan sikap petani terhadap sistem tanam
jajar legowo. Menurut Soekartawi (2005) terdapat lima tahapan yang dilalui oleh petani
dalam mengadopsi suatu inovasi, yakni: (i) tahap kesadaran dengan mengetahui informasi
yang masih bersifat umum, (ii) tahap menaruh minat dengan mengumpulkan dan mencari
informasi dari berbagai sumber, (iii) tahap evaluasi yaitu dengan mempertimbangkan lebih
lanjut apakah minatnya diteruskan atau tidak, (iv) tahap mencoba menerapkan dalam skala
kecil, dan (v) tahap adopsi dengan menerapkan di lahan skala yang lebih luas. Sebagian
besar petani di lokasi pengkajian telah berada pada tahap keempat dalam proses adopsi
inovasi tersebut. Hal ini lah yang menjadikan faktor umur dan pendidikan tidak terlalu
mempengaruhi sikap mereka terhadap sistem tanam jajar legowo.
KESIMPULAN
Sikap petani terhadap sistem tanam jajar legowo sebesar 68,28%. Tidak ada
korelasi yang signifikan antara umur dan pendidikan formal yang dimiliki dengan sikap
petani terhadap penerapan/implementasi petani terhadap sistem tanam jajar legowo.
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