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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengetahui tingkat adopsi petani 
pada sistem tanam padi jajar legowo di Desa Wajegeseng. (2) Mengetahui 
kendala-kendala yang mempengaruhi petani dalam mengadopsi sistem tanam padi 
jajar legowo di Desa Wajegeseng. Metode penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif. Unit yang di analisis adalah Petani yang pernah menggunakan atau 
mencoba inovasi sistem tanam padi jajar legowo. Penentuan daerah sampel 
dilakukan secara “Purpossive Sampling” yaitu menetapkan 4 dusun sebagai lokasi 
penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah “proportional random sampling” penentuan responden dilakukan dengan 
teknik Purpossive Sampling. Jenis data yakni data kualitatif dan data kuantitatif. 
Sumber data yakni data primer dan data sekunder. Analisis data menggunakan 
analisa kategorial.  

Hasil penelitian menunjukan tingkat adopsi petani responden dalam 
menerapkan inovasi sistem tanam padi jajar legowo setelah melalui beberapa 
tahap yakni mulai dari tahap kesadaran, tahap menaruh minat, tahap menilai, 
tahap mencoba, dan sampai tahap adopsi petani dapat di kategorikan dalam 
kategori tinggi.  Karena sebanyak 13 orang petani respoden atau 59, 09% 
menerapkan inovasi jajar legowo secara keseluruhan seperti yang disarankan oleh 
penyuluh pada saat sosialisasi. Kendala-kendala yang dihadapi petani responden 
dalam menerapkan inovasi sistem tanam padi jajar legowo yakni pada saat 
penanaman, ongkos tenaga kerja, biaya, dan pengolahan lahan. 

 
Kata kunci: Adopsi, Inovasi, sistem tanam padi jajar legowo. 

ABSTRACT 

 The purpose of this study were (1) Determine the adoption level of farmers in rice 
cropping systems Legowo row in Wajegeseng village. (2) Determine the 
constraints affecting farmers in rice adoption Legowo row planting system in 
Wajegeseng village. This research method using descriptive methods. Units in the 



2 
 

analysis is Farmers who have ever used or tried rice cropping system innovation 
Legowo row. Determination of sample areas used "purposive sampling" is set four 
village study sites. The sampling technique used in this research is “proportional 
random sampling" technique to determine the respondents conducted by 
purposive sampling. The type of data that is quantitative and qualitative data. The 
data source that is primary data and secondary data. Analysis of the data using 
categorical analysis.  
 The results showed respondents farmer adoption level in implementing 
the rice cropping system innovation Legowo row after through some stage of the 
start of the stage of consciousness, the stage of interest, judging stage, the stage of 
trying, and up to the stage of the adoption of the farmers can be categorized in the 
high category. Because as many as 13 respondents or 59 farmers, 09% apply 
Legowo row over all innovation as suggested by the instructor at the time of 
socialization. The constraints faced by farmers of respondents in applying 
innovation Legowo row cropping system that is at the time of planting, labor 
costs, fees, and land management. 
 
 Keywords: Adoption, Innovation, rice cropping system Legowo row 

 
PENDAHULUAN 

Sektor pertanian dalam tatanan pembangunan nasional memegang peranan 
penting karena selain bertujuan menyediakan pangan bagi seluruh penduduk, juga 
merupakan sektor andalan penyumbang devisa Negara dari sektor non migas. 
Besarnya kesempatan kerja yang bisa diserap dan besarnya penduduk yang masih 
bergantung pada sektor ini memberikan arti bahwa dimasa mendatang sektor ini 
masih perlu di tumbuh kembangkan, (Saragih, 2009). Berbagai upaya peningkatan 
produksi dan produktivitas padi telah dilakukan, namun hal ini belum cukup. 
Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas padi secara berkelanjutan 
adalah melaluiinovasi teknologi yang mampu meningkatkan efisiensi usaha tani 
tanaman padi, yakni dengan sistem tanam padi jajar legowo, (Endrizal, dkk 2014). 

Sistem tanam padi jajar legowo merupakan cara tanam padi sawah dengan 
pola beberapa barisan tanaman yang diselingi satu barisan kosong. Tanaman yang 
seharusnya ditanam pada barisan yang kosong dipindahkan sebagai tanaman 
sisipan di dalam barisan. (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2013). 

Khususnya di Desa Wajegeseng sistem tanam padi jajar legowo sudah di 
perkenalkan oleh penyuluh tingkat desa dari tahun 2013, akan tetapi sampai 
dengan saat ini belum ada kelihatan hasil yang maksimal dari kegiatan 
penyuluhan dan pelatihan yang di berikan oleh penyuluh. Berdasarkan dari uraian 
di atas maka perlu di lakukan penelitan mengenai “Adopsi Inovasi Sistem Tanam 
Padi Jajar Legowo Di Desa Wajegeseng Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok 
Tengah”. Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana tingkat 
adopsi petani pada sistem tanam padi jajar legowo khusus pada tahap penanaman 
padi di Desa Wajegeseng?. (2)Apa saja kendala-kendala yang mempengaruhi 
petani dalam mengadopsi sistem tanam padi jajar legowo?. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengetahui tingkat adopsi petani 
pada sistem tanam padi jajar legowo di Desa Wajegeseng. (2) Mengetahui 
kendala-kendala yang mempengaruhi petani dalam mengadosi sistem tanam padi 
jajar legowo di Desa Wajegeseng.  

Manfaat dari penelitian ini adalah (1) Sebagai bahan pertimbangan, 
perbandingan dan masukan untuk peneliti lain dalam mengembangkan penelitian-
penelitian lain yang berkaitan dengan adopsi inovasi sistem tanam padi jajar 
legowo. (2) Dalam bidang pertanian, hasil penelitian ini akan memberikan 
masukan atau informasi kepada penyuluh tentang masalah atau kendala-kendala 
yang di hadapi petani dalam mengadopsi sistem tanam ini. (3) Bagi pembuat 
kebijakan diharapkan berguna sebagai bahan informasi, masukan dan 
pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dalam bidang pertanian 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Metode Penelitian ini menggunakan metode deskriptif penelitia ini dilakukan 
di Desa Wajegeseng Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah. Unit 
analisis dalam penelitian ini adalah individu, yaitu petani yang yang pernah 
menggunakan atau mencoba sistem tanam padi jajar legowo. Penentuan Daerah 
daerah penelitian di lakukan secara purposive sampling yakni Dusun sumbek, 
Dusun Lingkung, Dusun Peseng, Dusun Eat Yiur. Penentuan Kelompok Tani 
Responden di lakukan secara purposive samplin. Penentuan Responden teknik 
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah proportional 
random sampling. Penentuan responden selanjutnya dilakukan secara purposive 
sampling,  Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif 
dan data kualitatif. Sumber data  yang digunakan dalam penelitian ini antara lain 
data primer dan data sekunder. Analisi data  kategoial. 

Tingkat Adopsi Inovasi Sistem Tanam Padi Jajar Legowo 
 Masing masing tahap adopsi inovasi jajar legowo di gunakan  Analisis 
kategorikal dilakukan dengan cara menentukan skor maksimum dan skor 
minimum terlebih dahulu. 
Skor maksimum = ∑ item x ∑ skor tertinggi  = 5 x 3 = 15 

Skor minimum =  ∑ item x ∑ skor terendah   = 5 x 1 = 5 

Untuk mengetahui interval skor dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Interval skor  = 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚− 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖

 

 = 3
3

515
=
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Setelah interval skor diketahui kriteria keputusannya adalah sebagai 

berikut:  
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Tabel 3.3. Kategori Tahap Tahap Adopsi Inovasi Sistem Tanam Padi Jajar 
Legowo oleh Petani Tahun 2016  

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2016 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tingkat Adopsi Petani Pada Sistem Tanam Padi Jajar Legowo 
 Tingkat adopsi petani responden dalam menerapkan inovasi sistem tanam 
padi jajar legowo  setelah melalaui  beberapa tahap yakni mulai dari tahap 
kesadaran, tahap menaruh minat, tahap menilai, tahap mencoba, dan sampai tahap 
adopsi petani dapat di kategorikan dalam kategori tinggi  hal ini dapat dilihat pada 
dibawah ini. 
Tabel 1 Tingkat adopsi petani pada sistem tanam padi jajar legowo  

No Kategori Jumlah responden (orang) Persentase (%) 
1 Tinggi 13 59, 09 
2 Sedang 6 27,27 
3 Rendah 3 13,63 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2016 

 Berdasarkan hasil penelitian setelah melalaui beberapa tahap adopsi mulai 
dari tahap kesadaran sampai dengan tahap adopsi, tingkat adopsi  petani 
responden dalam penelitian ini dapat di kategorikan tinggi karena sebanyak 13 
orang petani respoden atau 59, 09% menerapkan inovasi jajar legowo secara 
keseluruhan seperti yang disarankan oleh penyuluh pada saat sosialisasi seperti 
halnya pada penggunaan benih yakni ada beberapa petani responden yang pada 
katrgori ini mengunakan benih yang disarankna seperti  varitas inpari 3, inpari 6 
dan lain lain. Akan tetapi sebagin dari petani responden ini juga mengunakan hasil 
dari panen seblumnya yang di jadikan benih pada musim tanam selanjutnya 
apabila hasil panennya lebih tinggi dan baik. 
  Pegolahan lahan dua kali (dua kali bajak dan dua kali garu) di sini petani 
responden menggunakan inovasi sistem tanam padi jajar legowo disarankan 
lelakukan pegolahan lahan sebanyak 2 kali dengan interval waktu pegolahan lahan 
10 hari, akan tetapi disini petani responden melakuka pegolahan lahan 2 kali 
seperti yang disarankan akan dengan interval waktu enam sampai tujuh hari. 
Penanaman bibit dua samapi tiga batang/rumpun dengan umur bibit maksimal 21 
sampai 23 hari setalah dilakukannya persemaian benih dan menanam tipe tanam 
yang disarankan yakni 2:1 dan 4:1.  
 Melakukan pemupukan seperti yang disarankan yakni 3 kali ( pupuk 
pertama atau pupuk dasar pada saat tanam, pupuk kedua diberikan pada umur 3 

Interval Kategori 
12 –15 Tinggi 
9 – 11 Sedang 
5 – 8 Rendah 
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minggu setelah tanam dan pemupukan yang ke tiga pada umur 6 minggu setelah 
tanam), akan tetapi kebanyakan petani responden melakukan pemupukan 2 kali 
yakni pada pemupukan kedua dan ketiga saja dan tidak memberikan pemupukan 
dasar pada saat penanaman. Melakukan perawatan dari awal penanaman sampai 
dengan mau mendekati panen seperti megendalian hama dan penyakit serta 
melakukan penyemprotan. 
 Petani responden yang berada pada kategori sedang sebanyak 5 orang atau 
22,72% petani yang pada kategori ini melalui semua tahap adopsi mulai dari tahap 
kesadaran sampai dengan tahap adopsi akan tetapi ada beberapa hal yang tidak 
dilaksanakan pada saat menanam menggunakan  inovasi jajar legowo yakni  
seperti hanya melakukan pegolahan lahan sekali, seharusnya melakukan 
pegolahan lahan 2 kali  yakni dua kali bajak dan dua kali garu seperti yang di 
sarankan oleh penyuluh tidak melakukan pemupukan seperti yang disarankan 
yakni melakukan pemupukan tiga kali (pupuk pertama atau pupuk dasar pada saat 
tanam, pupuk kedua diberikan pada umur 3 minggu setelah tanam dan pemupukan 
yang ke tiga pada umur 6 minggu setelah tanam), dan yang lainya. 
 Petani responden yang berada pada kategori rendah sebanyak 3 orang atau 
13,63%, petani yang berada pada kategori ini tidak melalu semua tahap dalam 
adopsi inovasi jajar legowo mulai dari tahap kesadaran sampai dengan tahap 
adopsi maupun hal lain yang disarankan penyuluh pada saat sosialisasi, Seperti 
megunakan benih yang disarankan, melakukan pegolahan lahan yang dianjurkan, 
mengunakan tipe tanam yang disarankan, melakukan pemupukan dan perawatan 
tanam. Petani responden yang berada pada kategori rendah ini berada pada tahap 
adopsi ragu-ragu mengadopsi. 

Kendala-Kendala Yang Dihadapi Petani Pada Saat Mengadopsi Inovasi 
Sistem Tanam Padi Jajar Legowo 
 Dalam menerapkan sesuatu yang bersifat baru dan belum memiliki 
pegetahuan yang luas terhadap hal-hal yang baru pasti terdapat beberapa kendala 
yang kita peroleh atau temukan dalam menjalankan atau menggunakanya seperti 
contohnya pada penerapan inovasi sistem tanam padi jajar legowo, ada beberapa 
kendala-kendala yang petani responden rasakan. Adapun beberapa kendala yang 
dihadapi petani pada saat menggunakan inovasi jajar legowo dapat dilihat pada 
tabel di bawah ini. 

Tabel 2 Kendala-Kendala yang Dihadapi Petani pada Saat Menerapkan dan 
Mengadopsi Inovasi Sistem Tanam Padi Jajar Legowo Tahun 2016 

No Kendala-Kendala 
Kendala 

Jumlah Responden 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

1 Penanaman  22 100,00 
2 Ongkos TK 19 86,36 
3 Biaya  14 63,63 
4 Pengolahan lahan 13 59,09 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2016 
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  Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 4.15 terdapat 
beberapa kendala yang didapatkan oleh petani responden pada saat akan dan 
setelah menggunakan inovasi jajar legowo seperti yang menjadi kendala pertama 
yang ditemukan oleh petani yakni pada tahap penanaman sebanyak 22 orang atau 
100,00% responden memiliki kendala pada penanamn, karena tidak semua orang 
atau semua buruh tanam bisa menanam menggunakan inovasi jajar legowo 
sehingga harus mencari buruh tani yang memang sudah terbiasan menanam 
menggunakan sistem tanam padi jajar legowo. Untuk mengatasi kendala 
penanaman ini pemilik lahan ikut menanam dengan buruh tani tanam untuk 
memberi contoh cara penanaman mengunakan jajar legowo. 
  Pada posisi kedua yang menjadi kendala yakni ongkos tenanga kerja 
sebanyak 19 petani responden mengeluhankan ongkos tenanga kerja yang lebih 
mahal pada saat menanam menggunakan jajar legowo, karena buruh tani yang 
akan diupah untuk menanam meminta upah lebih besar dari  pada saat menanam 
mnggunakan inovasi yang lama karena alasan menanam menggunakan jajar 
legowo harus searah dan mengikuti garis yang sudah dibuat  serta butuh 
keterampilan khusus, sehingga buruh meminta ongkos lebih besar dari yang 
biasanya.  
   Kendala yang ketiga yang ditemukan oleh petani pada saat menerapkan 
inovasi jajar legowo yakni biaya sebanyak 14 orang atau 63, 63%. Mulai dari 
biaya yang dikeluarkan dari pertama sampai dengan perawatan lebih banyak, 
biaya yang dikeluarkan menggunakan jajar legowo jika dibandingkan pada saat 
menanam menggunakan inovasi sebelumnya. Untuk mengatasi kendala biaya ini 
petani yang akan menanam menggunakan inovasi jajar legowo menghitung biaya 
yang akan di keluarkan dari awal sampai dengan akihir, apabila biayanya 
mencukupi petani menggunakan inovasi jajar legowo. Tapi apabila bianya tidak 
mencukupi petani tidak menanam mengunakan inovasi jajar legowo. Kendala 
yang dihadapi petani responden yang terakhir yakni pengolahan lahan sebanyak 
13 orang atau 59, 09%, didalam menanam padi menggunakan sistem tanam jajar 
legowo petani harus melakukan pengolahan lahan sebanyak dua kali (dua kali 
bajar dan dua kali garu) yang megeluarkan biaya yang lebih banyak dan 
memerlukan waktu yang lebih lama untuk dapat melakukan penanaman.                                                                                       

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Tingkat adopsi petani responden berada pada kategori tinggi  yakni sebanyak  

13 orang petani respoden atau 59,09% yakni 11 orang petani responden 
mengadopsi inovasi jajar legowo sesuai dengan yang dianjurkan oleh 
penyuluh pada saat sosialisasai dan 2 orang petani responden masih ragu-ragu 
akan menggunakan inovasi jajar legowo lagi atau tidak. 6 orang responden 
atau 27, 72% yakni menggunakan inovasi jajar legowo sebagaian saja ada 
beberapa yang tidak dikerjakan seperti yang dianjurkan dan pernah mencoba 
inovasi jajar legowo lebih dari dua dan kurang dari empat. 3 orang petani 
responden atau 13,63%, petani responden tidak melalui semua tahap adopsi 
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mulai dari tahap kesadarn sampai tahap adopsi  petani responden hanya 
sampai pada tahap kesadaran saja sedangkan tahap menaruh minat, tahap 
menilai, tahap percoban dan tahap adopsi tidak dilakukan petani. 

2.  Adapun kendala-kendala yang dihadapi petani responden dalam menerapkan 
inovasi sistem tanam padi jajar legowo yakni pada saat penanaman sebayak  
22 orang responden atau 100.00%, ongkos TK sebanyak 19 responden atau 
86,36%, pada biaya sebanyak 14 responden atau 63,63% dan pengolahan 
lahan sebanyak  13 responden atau 50,09%. 

Saran 
 Adapun saran berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Perlu adanya bimbingan secara lebih luas lagi kepada masyarakat khususnya 

yang belum menerapkan inovasi sistem tanam padi jajar legowo supaya 
masyarakat atau petani dapat tahu dan mengerti keuntungan apa saja yang 
didapatkan dengan menggunakan inovasi ini. 

2. Kepada penyuluh agar dapat membantu petani dalam menghadapi kendala-
kendala yang dihadapi oleh petani pada saat menggunakan atau akan mencoba 
menggunakan inovasi sistem tanam padi jajar legowo. 
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