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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pengetahuan petani tentang 
cara tanam Jajar Legowo pada usahatani padi di Kecamatan Sandubaya Kota 
Mataram, (2) untuk mengetahui penerimaan petani tentang cara tanam Jajar 
Legowo pada usahatani padi di Kecamatan Sandubaya Kota Mataram. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan petani tentang cara tanam 
Jajar Legowo di Kecamatan Sandubaya termasuk dalam kategori Cukup Baik, 
artinya petani sudah memahami tata cara tanam Jajar Legowo yang dianjurkan 
dengan cukup baik, meskipun ada beberapa komponen anjuran yang belum 
dipahami dengan sempurna, yaitu tentang macam-macam tipe Jajar Legowo serta 
kebaikan dan keburukan cara tanam Jajar Legowo. Penerimaan petani tentang cara 
tanam Jajar Legowo di Kecamatan Sandubaya berada pada kategori Baik, artinya 
petani telah menerapkan tata cara tanam Jajar Legowo dalam melakukan 
usahataninya sebagaimana yang dianjurkan oleh penyuluh. Hal ini ditunjukkkan 
oleh diterima dan dilaksanakannya dengan baik sebagian besar komponen tata 
cara tanam Jajar Legowo yang dianjurkan, sedangkan sebagian lainnya masih 
belum dapat diterima dengan baik yaitu tentang mahalnya biaya penanaman dan 
sulitnya mendapatkan regu tanam.  

Kata Kunci : Pengetahuan, Penerimaan, Cara Tanam Jajar Legowo 
 

ABSTRACT 

The purpose of this study were (1) to determine their knowledge of how Jajar 
Legowo planting in rice farming in the district Sandubaya Mataram, (2) the 
acceptance of farmers on planting Jajar Legowo on rice farming in the district 
Sandubaya Mataram. The results showed that the level of knowledge of farmers 
on planting Jajar Legowo in District Sandubaya fall into the category quite well, 
meaning that farmers already understand the procedures recommended planting 
Jajar Legowo quite well, although there is some suggestion of components that 
have not been fully understood, namely about the various types Jajar Legowo well 
as the good and the bad way of planting Jajar Legowo. Acceptance farmers on 
planting Jajar Sandubaya Legowo in the District that are in either category, which 
means that farmers have to apply the procedure of planting Jajar Legowo in doing 
farming as advocated by the extension. This is indicated by the well accepted and 
implemented by most of the components ordinances Jajar Legowo recommended 
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planting, while others are still not well accepted thad about the high cost and 
difficulty of getting squads planting crops. 
 
Keywords : Knowledge, Acceptance, Planting Method Jajar Legowo. 
 

PENDAHULUAN 
Tercapainya swasembada pangan khususnya beras merupakan hal yang 

sangat diharapkan oleh negara Indonesia. dalam rangka pencapaian swasembada 
beras tersebut, pada tahun 2015 Kementerian Pertanian telah melaksanakan 
program yaitu Program Upaya Khusus (UPSUS) tanaman padi dalam pencapaian 
swasembada berkelanjutan untuk meningkatkan hasil produksi padi yang 
dilaksanakan serentak di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. yang termasuk di 
dalam salah satu program upaya khusus untuk tercapainya swasembada beras saat 
ini yaitu Program Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT). 
Salah satu unsur dalam GP-PTT ini adalah upaya khusus dalam pengaturan cara 
tanam yaitu melalui cara tanam Jajar Legowo (Riyadi, 2015). 

Cara tanam Jajar Legowo merupakan suatu inovasi teknologi yang baru bagi 
petani sehingga pengetahuan dan penerimaan petani terhadap penerapan cara 
tanam Jajar Legowo perlu diketahui sebagai bahan informasi oleh pemerintah atau 
lembaga pertanian dalam menentukan kebijakan serta dapat menjadi pedoman 
bagi petani dalam menerapkan cara tanam Jajar Legowo, sehingga tercipta 
swasembada beras berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian 
dengan judul “Pengetahuan dan Penerimaan Petani terhadap Cara Tanam 
Jajar Legowo pada Usahatani Padi di Kecamatan Sandubaya Kota 
Mataram” 

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pengetahuan petani 
temtang cara tanam Jajar Legowo pada usahatani padi di Kecamatan Sandubaya 
Kota Mataram, (2) untuk mengetahui penerimaan petani tentang cara tanam Jajar 
Legowo pada usahatani padi di Kecamatan Sandubaya Kota Mataram. 

 
 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, unit analisis dalam penelitian 

ini adalah petani di Kecamatan Sandubaya yang melakukan cara tanam Jajar 
Legowo. Penentuan daerah sampel dilakukan dengan cara Purposive, yaitu dipilih 
Kelurahan Selagalas, Bertais dan Dasan Cermen. Penentuan responden dilakukan 
dengan cara purposive sampling, pengambilan sampel berdasarkan kelompok tani 
yang paling banyak menerapkan cara tanam Jajar Legowa di Kecamatan 
Sandubaya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif 
dan data kuantitatif sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan dalam 
penelitian ini adalah dengan menggunakaan tekhnik survey. 
Analisis data yang digunakan untuk mengukur kategori pengetahuan dan 
penerimaan petani adalah dengan menggunakan analisis data kategorikal, yaitu 
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dengan cara menghitung skor maksimum dan skor minimum dan selanjutnya 
ditentukan interval skor dengan rumus sebagai berikut : 

Interval skor = Skor maksimum – Skor minimum 
Jumlah kategori 

Dengan rumus tersebut maka diketahui interval skor masing-masing 
pengetahuan dan penerimaan adalah sebagai berikut : 
1. Kategori Pengetahuan 

Tabel 2.1. Interval Skor Pengetahuan 

Interval Kategori Pengetahuan 
15 –18 
10 – 14 
6 – 9 

Tinggi  
Sedang 
Rendah 

Sumber : Data primer diolah 2015  

2. Kategori Penerimaan 

Tabel 2.2. Interval Skor Penerimaan 

Interval Kategori Penerimaan 
22 – 27 
15 – 21 
9  – 14 

Menerima 
Cukup menerima 
Tidak menerima 

Sumber : Data Primer diolah 2015 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 
Karakteristik petani responden yang dalam penelitian ini meliputi umur 

responden, pendidikan responden, jumlah tanggungan keluarga, luas lahan dan 
pengalaman berusahatani. 

Umur Petani Responden 

Tabel 3.1. Sebaran Responden menurut Umur di Kecamatan Sandubaya Kota 
Mataram 2015. 

No Umur Responden Jumlah Responden (orang) Persentase (%) 
1 < 32 0 0 
2 32 – 65 26 86,7 
3 65 – 75 4 13,3 

 Jumlah 30 100 
Sumber : Data Primer Diolah 2015   

Tabel 3.1 di atas menunjukkan bahwa umur petani responden paling banyak 
berada pada kisaran umur 32 - 65 tahun dengan jumlah 86,7% menunjukkan 
bahwa sebagian besar petani responden di Kecamatan Sandubaya berada pada 
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kisaran umur produktif, hal tersebut mengindikasikan bahwa kemungkinan besar 
petani masih memiliki kemampuan dalam mengelola sendiri usahataninya. 
Sedangkan 13,3% berada pada kisaran umur kurang produktif yaitu > 65 tahun, 
akan tetapi meskipun sebanyak 4 orang responden berada pada umur tidak 
produktif, namun para petani ini masih dapat mengusahakan sendiri lahan 
usahataninya. 

Pendidikan Petani Responden 

Tabel 3.2. Sebaran Responden menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan 
Sandubaya 2015. 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Responden (orang) Persentase 
(%) 

1 Tidak Sekolah 9 30 
2 SD 11 36,7 
3 SMP 1 3,3 
4 SMA 8 26,7 
5 Perguruan Tinggi 1 3,3 

 Jumlah 30  100  
Sumber : Data primer diolah 2015 

 Tebel 3.2 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar (70%) responden 
telah mengenyam pendidikan formal, meskipun pada taraf paling rendah yaitu 
sekolah dasar, dan 30% responden yang tidak pernah sekolah, meskipun tingkat 
pendidikan petani responden tergolong rendah, namun pendidikan responden tidak 
serta merta menjadi hal yang menjadi landasan utama dalam melakukan usaha, 
khususnya usahatani, karena pengalaman dalam melakukan usahatani cukup 
mendukung dalam mengoptimalkan pekerjaannya. 

Jumlah Tanggungan Keluarga 

Tabel 3.3. Sebaran Responden menurut Jumlah Tanggungan Keluarga di
 Kecamatan Sandubaya 2015 

No Tanggungan keluarga 
(Orang) 

Jumlah responden 
(orang) 

Persentase  
(%) 

1 1 – 3 6 20 
2 4 – 6 19 63,3 
3 > 6 5 16,7 

 Jumlah 30 100 
Sumber : Data primer diolah 2015 

 Tabel 3.3 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar (80%) memiliki 
jumlah tanggungan keluarga lebih dari 4 orang, memungkinkan responden 
memiliki potensi tenaga kerja dalam keluarga yang dapat dimanfaatkan. 
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Luas Lahan Garapan 

Tabel 3.4. Sebaran Responden menurut Luas Lahan Garapan di Kecamatan 
Sandubaya 

No Luas lahan (Ha) Jumlah responden (orang) Persentase (%) 
1 < 0,5 5 16,7 
2 0,5 – 1 15 50 
3 >1 10 33,3 

 Jumlah  30 100 
Sumber : Data primer diolah 2015 
 Tabel 3.4 di atas menunjukkan, bahwa sebagian besar (83,3%) responden 
memiliki luas lahan garapan lebih dari 0,5 ha, hal ini menunjukkan bahwa lahan 
yang digarap oleh petani responden dapat dikatakan cukup luas. Pada umumnya 
luas lahan yang dimiliki petani berkaitan dengan tingkat ekonomi, semakin luas 
lahan yang dimiliki biasanya semakin baik pula keadaan ekonomi petani 
(Apprian, 2014). 

Status Kepemilikan Lahan  

Tabel 3.5. Sebaran Responden menurut Status Kepemilikan Lahan di
 Kecamatan Sandubaya. 

No Status Kepemilikan 
Lahan  

Jumlah Responden 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Luas lahan 
(Are) 

1 Milik 5 16,7 2,70 
2 Sewa 12 40 13,60 
3 Sakap 7 23,3 10,78 
4 Milik dan sewa 3 10 4,60 
5 Milik dan sakap 1 3,3 0,75 
6 Sewa dan sakap 1 3,3 2,10 
7 Milik, sewa dan sakap 1 3,3 1,38 

 Total 30 100 35,91 
Sumber : Data primer diolah 2015 
 Tabel 3.5 di atas menunjukkan bahwa petani di Kecamatan Sandubaya 
lebih banyak yang merupakan petani penyewa, hal ini berarti responden memiliki 
kemauan yang besar dalam melakukan usahatani meskipun harus dengan 
menyewa lahan. 

Pengalaman Berusahatani 

Tabel 3.6. Sebaran Responden menurut Pengalaman Berusahatani di Kecamatan 
Sandubaya Kota Mataram 

No Pengalaman (Tahun) Jumlah Responden (Orang) Persentase (%) 
1 < 10 4 13,3 
2 10 – 20 8 26,7 
3 >20 18 60 

 Jumlah 30 100 
Sumber : Data primer diolah 2015 
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Tabel 3.6 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar (86,7%) responden 
memiliki pengalaman dalam melakukan usahatani lebih dari 10 tahun, sehingga 
dengan pengalaman yang cukup lama petani mampu menerapkan cara tanam Jajar 
Legowo. Hal ini sesuai dengan pendapat Soekartawi (1988) bahwa petani yang 
berpengalaman memungkinkan untuk lebih cepat mengadopsi inovasi 
dibandingkan dengan petani yang kurang memiliki pengalaman.  

Pengetahuan Petani tentang Cara Tanam Jajar Legowo di Kecamatan 
Sandubaya Kota Mataram 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, pegetahuan petani 
tentang cara tanam Jajar Legowo pada usahatani padi ditunjukan pada tabel 3.7 
sebagai berikut : 

Tabel 3.7. Pengetahuan Petani tentang Cara Tanam Jajar Legowo di Kecamatan
 Sandubaya Tahun 2015 

No Kategori Pengetahuan Interval Responden (orang) Persentase 
(%) 

1 Tinggi 6  – 10 10 33,3 
2 Sedang 11 – 14 20 66,7 
3 Rendah 15 – 18 - - 

Jumlah 30 100 
Sumber : Data primer diolah 2015 

Tabel 3.7 menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian 
ini telah memahami dengan cukup baik tentang cara tanam Jajar Legowo, 
sebanyak 66,7% memiliki tingkat pengetahuan cukup baik, dan 33,3% memiliki 
tingkat pengetahan baik. untuk lebih jelasnya tingkat pengetahuan responden 
tentang cara tanam Jajar Legowo dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut : 
Tabel 3.8. Modus Sebaran Responden menurut Tingkat Pengetahuan tentang
 Cara Tanam Jajar Legowo di Kecamatan Sandubaya Tahun 2015 
No Indikator Jumlah Pencapaian Skor Responden Mod-

us 
skor 

Kate-
gori Tahu Cukup Tahu Tidak Tahu 

Org % Org % Org % 
1 Pengertian 

Jajar Legowo 
6 20 11 36,7 13 43,3 1 Rendah 

2 Tipe Jajar 
Legowo 

14 46,7 16 53,3 - - 2 Sedang 

3 Jarak tanam 
Jajar Legowo 

21 70 6 20 3 10 3 Tinggi 

4 Kelebihan 
Jajar Legowo 

14 46,7 16 53,3 - - 2 Sedang 

5 Keburukan 
Jajar Legowo 

5 16,7 19 63,3 6 20 2 Sedang 

6 Penggunaan 
sarana 
produksi 

20 66,7 10 33,3 - - 3 Tinggi 

Modus Gabungan 13 Sedang 
Sumber : Data primer diolah 2015 
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 Tabel 4.8 menunjukkan bahwa total modus pengetahuan petani tentang 
cara tanam Jajar Legowo di Kecamatan Sandubaya berada pada total modus skor 
13 dari interval skor 11–14, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan 
petani termasuk ke dalam kategori pemahaman cukup baik, yang mana responden 
telah memahami, meskipun belum menguasai sepenuhnya tentang cara tanam 
Jajar Legowo. untuk lebih jelasnya pengetahuan petani terhadap penerapan cara 
tanam Jajar Legowo uraiannya sebagai berikut : 

Pengetahuan Petani tentang Cara Tanam Jajar Legowo 
 Tentang pengertian Jajar Legowo, sebagian besar (80%) responden belum 
memahami sepenuhnya tentang cara tanam Jajar Legowo, sedangkan 20% 
responden yang sudah memahami dengan baik tentang cara tanam Jajar Legowo. 
Masih kurangnya pemahaman petani terhadap cara tanam Jajar Legowo ini dapat 
dimaklumi mengingat cara tanam Jajar Legowo merupakan teknologi yang masih 
relatif baru di Kecamatan Sandubaya, sehingga belum seluruh petani menguasai 
dengan baik. Soekartawi (1988) berpendapat  bahwa pendidikan yang relatif 
tinggi cenderung lebih cepat dalam memahami teknologi baru dan dalam hal ini 
teknologi cara tanam Jajar Legowo 

Pengetahuan Petani Tentang Tipe Penanaman Jajar Legowo 
 Tentang tipe penanaman Jajar Legowo, 46,7% responden sudah memahami 
keseluruhan tipe pada cara tanam Jajar Legowo, meskipun masih ada sebagian 
53,3% responden yang baru mengenal sebagian tipe pada Jajar Legowo, hal ini 
menunjukkan bahwa seluruh responden telah mengetahui dengan cukup baik, 
meskipun belum semua tipe Jajar Legowo, dikarenakan tipe yang pada umumnya 
sering digunakan oleh petani di Kecamatan Sandubaya adalah tipe 2:1, 4:1, dan 
6:1, sehingga responden hanya mengingat apa yang pernah mereka lakukan dan 
apa yang mereka lihat dari petani lain 

Pengetahuan Petani tentang Jarak Penanaman Jajar Legowo 
 Tentang jarak peneneman Jajar Legowo, menunjukkan bahwa sebagian 
besar (70%) responden sudah mengetahui tentang jarak tanam Jajar Legowo, 
sebanyak 20% sudah mengetahui dengan cukup baik, dan 10% yang belum 
mengetahui tentang jarak penanaman pada cara tanam Jajar Legowo, dikarenakan 
jarak penanaman yang mereka gunakan kepada regu tanam yang membuat garis 
tanam, sehingga ada sebagian dari petani yang tidak mengetahui berapa jarak 
penanaman yang digunakan pada lahan mereka sendiri 

Pengetahuan Petani tentang Kelebihan Cara Tanam Jajar Legowo 
  Tentang kelebihan Jajar Legowo, menunjukkan bahwa 46,7% 
menyebutkan dengan baik apa kelebihan cara tanam Jajar Legowo dan 53,3% 
menyebutkan dengan cukup baik Kelebihan cara tanam Jajar Legowo, serta tidak 
ada responden yang tidak mengetahui apa saja kelebihan cara tanam Jajar 
Legowo, dikarenakan responden merasakan langsung berbagai kelebihan yang 
diperoleh dengan melakukan cara tanam Jajar Legowo.  

Pengetahuan Petani tentang Keburukan Cara Tanam Jajar Legowo 
 Tentang keburukan Jajar Legowo, menunjukkan bahwa 63,3% 
menyebutkan apa keburukan cara tanam Jajar Legowo, 16,7% menyebutkan 
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beberapa keburukan cara tanam Jajar Legowo, dan 20% yang tidak meyebutkan 
apa keburukan cara tanam Jajar Legowo, meskipun sangat dianjurkan, namun cara 
tanam Jajar Legowo juga memiliki kelemahan yang dirasakan oleh petani, seperti 
biaya yang dikeluarkan dengan cara penanaman Jajar Legowo lebih tinggi, pada 
baris kosong akan lebih banyak ditumbuhi rumput, akan menigkatkan jumlah 
penggunaan pupuk jika diterapkan pada musim kering, dan kesulitan 
mendapatkan regu tanam. 

Pengetahuan Petani tentang Penggunaan Sarana Produksi pada Penerapan 
Cara Tanam Jajar Legowo 
 Tentang penggunaan sarana produksi, sebagian besar 66,7% responden 
telah memahami dengan baik, dan 33,3% memahami dengan cukup baik tentang 
penggunaan sarana produksi pada penerapan cara tanam Jajar Legowo. 
 Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa pemahaman petani 
dapat dikatakan lebih tinggi pada indikator jarak penanaman Jajar Legowo, dan 
penggunaan sarana produksi pada penerapan cara tanam Jajar Legowo, sedangkan 
pemahaman petani dapat dikatakan cukup baik pada indikator tipe penanaman 
Jajar Legowo, kelebihan cara tanam Jajar Legowo, dan keburukan Jajar Legowo, 
serta pemahaman petani rendah pada indikator pengertian cara tanam Jajar 
Legowo. Keberagaman tingkat pengetahuan petani tentang cara tanam Jajar 
Legowo dapat disebabkan oleh tingkat kepedulian petani terhadap cara yang baik 
dan benar dalam penerapan Jajar Legowo. H.S. Hawkins (1999) mengatakan 
bahwa ada kemungkinan pengetahuan petani berdasarkan kepada kurangnya 
pengalaman, pendidikan, perhatian, atau faktor budaya lainnya. Oleh karena itu, 
dibutuhkan sosialisasi yang optimal untuk memberikan pemahaman kepada 
masyarakat akan pentingnya suatu inovasi yang akan disalurkan. 

Penerimaan Petani tentang Cara Tanam Jajar Legowo pada Usahatani Padi 
di Kecamatan Sandubaya Kota Mataram 
Tabel 3.9. Penerimaan Petani Tentang Cara Tanam Jajar Legowo pada Usahatani
 Padi di Kecamatan Sandubaya 2015 

No Kategori 
 Penerimaan 

Interval Responden 
(orang) 

(%) 

1 Menerima  9  – 15 27 90 
2 Cukup menerima 16 – 21 3 10 
3 Tidak menerima 22 – 27 - - 

Jumlah 30 100 
Sumber : Data primer diolah 2015 
 Tabel 4.9 menunjukkan bahwa sebanyak 90% telah menerima dengan baik 
cara tanam Jajar Legowo dalam melakukan usahatani padi, hal tersebut berarti 
bahwa petani sudah merasakan secara langsung berbagai kelebihan dari cara 
tanam Jajar Legowo, sehingga untuk kedepannya memungkinkan responden untuk 
terus menerapkan cara tanam Jajar Legowo, dan 10% cukup menerima dengan 
baik cara tanam Jajar Legowo.  
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 Untuk lebih jelasnya modus sebaran responden menurut penerimaan 
terhadap cara tanam Jajar Legowo dapat ditunjukkan pada tabel berikut : 

Tabel 4.10. Modus Sebaran Responden pada Penerimaan Tentang Cara Tanam 
Jajar Legowo di Kecamatan Sandubaya 2015. 

 
No  Indikator Jumlah Pencapaian Skor Responden Mo-

dus 
skor 

Kate-
gori Baik Cukup baik Tidak 

baik 
Org % Org % Org % 

1 Penggunaan sarana 
produksi 

18 60 12 40 - - 3 Tinggi 

2 Berapa lama sudah 
menerapkan 

22 73,3 6 20 2 6,7 3 Tinggi 

3 Tingkat Kesulitan 
mendapatkan regu 
tanam 

5 16,7 7 23,3 18 60 1 Rendah 

4 Kebiasaan dengan 
cara tanam  Jajar 
Legowo 

30 100 - - - - 3 Tinggi 

5 Hasil produksi yang 
diperoleh 

28 93,3 2 6,7 - - 3 Tinggi 

6 Waktu untuk proses 
penanaman 

30 100 - - - - 3 Tinggi 

7 Biaya penanaman  
 

4 13,3 8 26,7 18 60 1 Rendah 

8 Kemudahan Jajar 
Legowo 

30 100 0 - 0 - 3 Tinggi 

9 Keberlanjutan 
penerapan 

30 100 0 - 0 - 3 Tinggi 

Modus Gabungan 23 Tinggi 
Sumber : Data primer diolah 2015 
 Tabel 4.10 menunjukan bahwa modus skor penerimaan petani terhadap cara 
tanam Jajar Legowo di Kecamatan Sandubaya menunjukkan penerimaan baik 
dengan nilai capai modus yaitu 23 yang ditentukan dari interval skor 22 - 27. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa cara tanam Jajar Legowo sudah diterima dengan 
baik oleh petani di Kecamatan Sandubaya. Pernyataan ini didukung oleh sebagian 
besar (90%) yang menerima dengan baik cara tanam Jajar Legowo dan 10% yang 
menerima dengan cukup baik cara tanam Jajar Legowo. 

Penerimaan Petani tentang penggunaan sarana produksi pada Penerapan 
Cara Tanam Jajar Legowo 
 Tentang penggunaan sarana produksi, sebagian besar (60%) telah 
mengikuti anjuran yang disarankan, seperti menggunakan varietas benih secara 
bergilir, menggunakan benih berlabel, umur bibit yang ditanam maksimal 15 hari, 
bibit yang ditanam 2-3 batang per lubang tanam, benih yang digunakan maksimal 
25 kg/ha, pupuk kimia yang digunakan maksimal 450 kg/ha, dan menggunakan 
pupuk organik 1 ton/ha. Sedangkan 40% hanya mengikuti sebagian anjuran yang 
disarankan oleh penyuluh pertanian.  
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Penerimaan Petani Tentang Waktu Mulai Menerapkan Cara Tanam Jajar 
Legowo  

Sebagian besar  (93,3%) sudah cukup lama menerapkan cara tanam Jajar 
Legowo dalam melakukan usahatani padi, sedangkan 6,7% yang baru menerapkan 
Jajar Legowo. Responden tidak serta merta mengadopsi cara tanam Jajar Legowo 
pada saat yang bersamaan, butuh waktu beberapa lama sebelum petani lain 
melakukannnya, dan cara tanam Jajar Legowo sendiri mulai diterapkan di 
Kecamatan Sandubaya pada tahun 2011, sehingga dapat dikatakan bahwa cara 
tanam Jajar Legowo masih merupakan inovasi baru. 

Penerimaan Petani tentang Tingkat Kesulitan dalam Mendapatkan Regu 
Tanam Jajar Legowo 

Tentang tingkat kesulitan mendapatkan regu tanam, sebagian besar (60%) 
responden menyatakan sulit mendapatkan regu tanam, sebanyak 23,3% 
menyatakan tidak terlalu mendapatkan kesulitan dalam mendapatkan regu tanam 
dan 16,7% menyatakan mudah dalam mendapatkan regu tanam Jajar Legowo. 
Petani merasa kesulitan dalam mendapatkan regu tanam dikarenakan di 
Kecamatan Sandubaya sendiri hanya terdapat satu kelompok regu tanam yaitu 
yang berasal dari Kelurahan Bertais. 

Penerimaan Petani Tentang Kebiasaan dengan Cara Tanam Jajar Legowo 
 Tentang kebiasaan dengan Jajar Legowo, seluruh (100%) menyatakan 
sudah terbiasa, hal ini berdasarkan wawancara, responden menyatakan sudah 
terbiasa dengan cara tanam Jajar Legowo,  karena pada dasarnya cara tanam Jajar 
Legowo sama dengan cara tanam Tandur Jajar hanya berbeda pada pengaturan 
jarak tanamnya saja, sedangkan untuk pemeliharaannya hampir sama dengan cara 
tanam lainnya.  

Penerimaan Petani Tentang Hasil Produksi yang Diperoleh dengan cara 
Jajar Legowo 
 Tentang hasil produksi yang diperoleh, sebagian besar (93,3%) 
menyatakan bahwa hasil produksi yang deperoleh dengan cara tanam Jajar 
Legowo lebih banyak, dan 6,7% yang menyatakan hasil produksi dengan 
menggunakan cara tanam Jajar Legowo sama dengan cara tanam lain. Petani 
menyatakan hasil produksi padi meningkat dengan menggunakan cara tanam Jajar 
Legowo, sehingga ini mempengaruhi petani responden untuk terus menerapkan 
cara tanam Jajar Legowo dalam melakukan usahatani padi. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan yang dikemukakan oleh Rogers (1983) bahwa semakin besar 
keuntungan yang dirasakan oleh petani maka semakin cepat pula teknologi 
inovasi (cara tanam Jajar Legowo) tersebut dapat diterima. 

Penerimaan Petani Tentang Waktu yang Dibutuhkan dalam Proses 
Penanaman 
 Tentang waktu untuk prose penanaman, seluruh responden (100%) 
menyatakan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk budidaya padi dengan cara 
tanam Jajar Legowo sama dengan cara tanam lainnya, seperti Tandur Jajar dan 
tanam tidak teratur, jadi tidak membutuhkan waktu yang lebih lama mulai dimulai 
dari proses pengolahan lahan sampai waktu untuk panen. 
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Penerimaan Petani Tentang Biaya Penanaman Dengan Cara Jajar Legowo 
 Tentang biaya penanaman jajar Legowo, sebagian besar (60%) resonden 
menyatakan bahwa biaya penanaman yang dikeluarkan dengan cara Jajar Legowo 
lebih banyak. Sebanyak 26,7% menyatakan biaya penanaman yang dikeluarkan 
dengan cara Jajar Legowo sama dengan cara tanam lain, dan sebanyak 13,3% 
yang menyatakan biaya penenaman Jajar Legowo Lebih sedikit.  

Penerimaan Petani Tentang Kemudahan dengan Cara Tanam Jajar Legowo 
 Tentang kemudahan dengan Jajar Legowo, seluruhnya (100%) 
menyatakan bahwa cara tanam Jajar Legowo sangat memudahkan petani. dari 
wawancara yang dilakukan, responden menyatakan banyaknya kemudahan yang 
dirasakan oleh petani dalam menerapkan cara tanam Jajar Legowo. 

Penerimaan Petani Tentang Keberlanjutan Penerapan dengan 
Menggunakan  Cara Tanam Jajar Legowo 

 Tentang keberlanjutan penerapan, seluruhnya (100%) menyatakan akan 
terus menerapkan cara tanam Jajar Legowo, hal ini menunjukkan bahwa 
penerimaaan petani terhadap cara tanam Jajar Legowo termasuk ke dalam 
kategori baik. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Sandubaya Kota 
Mataram dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 
1. Tingkat pengetahuan petani tentang cara tanam Jajar Legowo di Kecamatan 

Sandubaya termasuk dalam kategori Cukup Baik, artinya petani sudah 
memahami tata cara tanam Jajar Legowo yang dianjurkan dengan cukup baik, 
meskipun ada beberapa komponen anjuran yang belum dipahami dengan 
sempurna, yaitu tentang macam-macam tipe Jajar Legowo serta kebaikan dan 
keburukan cara tanam Jajar Legowo. 

2. Penerimaan petani tentang cara tanam Jajar Legowo di Kecamatan Sandubaya 
berada pada kategori Baik, artinya petani telah menerapkan tata cara tanam 
Jajar Legowo dalam melakukan usahataninya sebagaimana yang dianjurkan 
oleh penyuluh. Hal ini ditunjukkkan oleh diterima dan dilaksanakannya 
dengan baik sebagian besar komponen tata cara tanam Jajar Legowo yang 
dianjurkan, sedangkan sebagian lainnya masih belum dapat diterima dengan 
baik yaitu tentang mahalnya biaya penanaman dan sulitnya mendapatkan regu 
tanam.  

Saran 
 Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 
diberikan saran sebagai berikut : 
1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ada 

beberapa hal tentang konsep, tipe, keburukan dan kelebihan cara tanam Jajar 
Legowo yang masih belum dipahami dengan baik oleh petani, sehingga 
diharapkan kepada pemerintah untuk lebih intensif dalam melakukan kegiatan 
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sosialisasi kepada petani tentang cara tanam Jajar Legowo dan khususnya 
diharapkan pula kepada petani agar mencari informasi lebih kepada penyuluh 
pertanian serta petani lain yang lebih memahami tentang cara tanam Jajar 
Legowo, sehingga pengetahuan petani bisa lebih meningkat dan petani dapat 
lebih optimal dalam menerapkan cara tanam Jajar Legowo dalam melakukan 
usahatani padi. 

2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa masih 
banyak responden yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan regu tanam 
untuk Jajar Legowo, sehingga diharapkan kepada pemerintah untuk 
melaksanakan program pelatihan cara penanaman Jajar Legowo dengan 
membentuk regu tanam di masing-masing Kelurahan, serta memberikan 
bantuan ceplak (alat tanam Jajar Legowo) kepada petani agar lebih 
memudahkan petani dalam menerapkan cara tanam Jajar Legowo. 
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