
1 
 

TINGKAT  ADOPSI INOVASI TANAMAN PADI PADA PROGRAM SRI 
DESA SURANADI KECAMATAN NARMADA KABUPATEN  

LOMBOK BARAT 
 
 

JURNAL 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Oleh 
 

Lalu Sulaen 
 C1G010012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAKULTAS PERTANIAN 
UNIVERSITAS MATARAM 

2015 
 



1 
 

AT SURANADI VILLAGE NARMADA DISTRICTS WEST LOMBOK 

ABSTRAK  

West nusa tenggara as one of national barn of food should continually increase its 
productivity.   The rice production data at west nusa tenggara overcome enhancement, nevertless not 
too significant. For the rice corp its production 47,41 Kw/Ha on 2010 year, 49.45 Kw/Ha 2011 year 
and 49.69 Kw/Ha 2012 year. ( source : NTB Central Bureau of Statistics). 

One of new approach that have been doing to up rice productivity namey through SRI that 
found in madagaskar between 1983-1984. SRI is rice plant cultivication technique which can increase   
its productivity by change the plant,soil,water and nutrient management.(Mutain, 2007). 

Suranadi village as one of the receiver of SRI program from the government on 2013. But in 
adoption of innovation process, there are some obstacle. For instance not all of the farmer able to 
adopted the method well. And the farmers undergone difficulty.  That is why the research done entitle 
“  The adoption rate of System of rice intensification  innovation at suranadi village narmada districts 
west Lombok”. The purpose of this research is to know the adoption level of SRI innovation dan the 
obstacles. 

The methode of which used in this research is descriptive methode, collecting data by 
interview.  The variabel is adoption rate of SRI innovation and the obstacles. The measurement was 
done by scoring technique.   

The research result show that the adoption rate of SRI innovation at suranadi village narmada 
district on the high category,it caused by some component in the SRI has accustomed done by the 
farmers. But some component not accustomed by them. The obstacles which face by the respondent 
divided in to two,external and internal obstacle. External obstacle are interference of pests, less of 
fertilizer and young seedlings. Internal obstacle namely difficulty of the method or respondent not 
accustomed with the method.suggested to the govermnet to make continue policy which related to 
SRI in order the farmer accustomed and skilled to SRI methods. 

Keywords: Adoption Innovation, SRI System. 
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Pendahuluan 

Pembangunan pertanian di Indonesia saat ini mempunyai peran yang sangat penting bagi 
kehidupan masyarakat, terutama untuk usaha pertanian yang meliputi pangan dan holtikultura. Dalam 
hal ini pembangunan pertanian itu bertujuan untuk selalu memperbaiki mutu hidup dan kesejahteraan 
manusia terutama petani baik perorangan maupun masyarakat pada umumnya (Mardikanto,1993). 

Banyaknya penduduk yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan didukung 
dengan kekayaan sumber daya alam yang besar dan beragam merupakan modal yang menjadikan 
kelebihan bagi Negara ini untuk dapat mengembangkan sektor pertaniannya.Namun adanya potensi 
yang besar tersebut belum dapat menjadikan petani meningkat kesejahteraannya, justru sebagian besar 
petani banyak yang termasuk golongan miskin.Banyak faktor yang menyebabkan hal di atas, salah 
satunya adalah belum optimalnya usahatani yang dilakukan oleh petani. 

Ketergantungan masyarakat akan beras sebagai bahan pangan pokok dan berkurangnya lahan 
pertanian produktif menimbulkan permasalahan baru bagi ketahanan pangan nasional. 

Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu daerah lumbung pangan nasional harus terus 
meningkatkan produksinya, dari data produksi padi di nusa tenggara barat terus mengalami 
peningkatan, akan tetapi belum terlalu signifikan. Untuk tanaman padi produksinya sebesar  47,41 
Kw/ Ha tahun 2010, 49.45 Kw/Ha tahun 2011 dan 49.69 Kw/H tahun 2012. (Sumber: Badan Pusat 
Statistik NTB,2013) 

Salah satu pendekatan baru yang dilakukan untuk meningkatkan produktifitas padi sawah 
adalah dengan SRI (system of rice intensification) yang pertama ditemukan di madagaskar anatara 
tahun 1983-1984. 

System of Rice Intensification (SRI) adalah teknik budidaya tanaman padi yang mampu 
meningkatkan produktivitas padi dengan cara mengubah pengelolaan tanaman, tanah, air dan unsur 
hara, terbukti telah berhasil meningkatkan produktivitas padi (Mutakin, 2007). 

Desa Suranadi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat sebagai salah satu desa 
penerima program tanam padi system SRI tahun 2013. Akan tetapi didalam proses adopsi inovasi 
tanaman padi system SRI tersebut masih terdapat kendala, misalnya belum semua petani mampu 
menerapkan secara baik program tanam padi pada program SRI tersebut. Metode yang tidak biasa dan 
terasa cukup sulit juga masih menjadi kendala bagi petani dalam penerapan paket tekhnologi berupa 
program tanam padi system SRI. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian yang 
berjudul “Tingkat Adopsi Inovasi Tanaman Padi System SRI di Desa Suranadi Kecamatan Narmada 
Kabupaten Lombok Barat”. 

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 1) Mengetahui tingkat adopsi 
inovasi tanaman system sri di desa suranadi kecamatan narmada kabupaten Lombok barat. 2) 
mengetahui kendala-kendala yang dihadapi petani dalam adopsi inovasi tanaman padi system SRI  
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Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.unit analisis dalam 
penelitian ini adalah individu petani yang tergabung dalam kelompok tani di Desa Suranadi. 
Penentuan daerah sampel dilakukan secara purposive sampling yaitu kelompok tani di desa suranadi 
yang telah menerapkan system tanam SRI, kelompok tani tersebut yaitu kelompok Tani Merta Sari, 
Sumber Makmur dan Urip Arta. 

Penentuan responden dalam penelitian ini dilakukan secara Quota Sampling dengan memilih 
responden sebanyak 30 orang dan responden dari masing-masing kelompok tani ditentukan dengan 
cara Proportional Sampling. 

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data 
yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya adalah data primer dan data sekunder. 
Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah : 1. Tingkat adopsi inovasi tanaman padi system 
SRI, yang diukur adalah semua komponen yang ada dalam system SRI tersebut yang terdiri dari 
komponen penyiapan lahan,penyiapan benih dan persemaian, penanaman,pengairan, pemeliharaan 
dan pemanenan. 2. Kendala dalam adopsi inovasi, yang dimasud dengan kendala dalam penelitian ini 
adalah hambatan-hambatan yang dihadapi petani pada saat adopsi inovasi tanaman padi system SRI. 
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Hasil dan Pembahasan 

Karakteristik Responden  
Umur Responden   
 
Table 4.3.  Sebaran Responden Berdasarkan Umur 

No kisaran umur responden ( tahun) Jumlah ( orang ) Persentase ( % ) 
1  < 15 0 0 
2  15 – 64 30 100 
3   >64 0 0 
 Total 30 100 

Sumber : Data Primer diolah 2015  

  Menurut Simanjuntak (1985), Umur produktif berkisar antara 15-64 tahun. Dalam penelitian 
menunjukkan bahwa umur semua responden berada pada katagori umur produktif yaitu mencapai 100 
%. Tidak ada responden yang berumur dibawah lima belas tahun dan diatas enam puluh empat tahun, 
dan ini berarti tidak ada responden yang masuk dalam katagori belum produktif ataupun sudah tidak 
produktif. Sehingga secara umur (fisik) responden dianggap mampu untuk menerapkan metode tanam 
padi dengan system Sistem Rice Of Intensification  

Tingkat Pendidikan Responden 

  Pendidikan yang dimaksud dalam penlitian ini adalah jenjang pendidikan formal yang pernah 
diikuti oleh petani responden. Tingkat pendidikan responden diinventarisir mulai dari tidak sekolah 
sampai tamat perguruan tinggi. Untuk melihat tingkat pendidikan petani responden dapat dilihat pada 
table 4.4 berikut:  

Tabel.4.4.  Sebaran Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Pendidikan Responden Jumlah 
Orang % 

1 Tidak sekolah  ( TS) 0 0 
2 Tidak tamat SD 6 20 
3 Tamat SD 14 46,6 
4 Tidak tamat SMP 1 3,3 
5 Tamat SMP 6 20 
6 Tidak tamat SMA 0 0 
7 Tamat SMA 3 10 
8 Tidak tamat S1 0 0 
9 Tamat S1 0 0 
Total  30 100 

Sumber : Data Primer Diolah 2015 

  Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan petani responden tergolong rendah yaitu 
terdapat 20 orang atau 66.6 % dengan rentang pendidikan tidak sekolah sampai tamat sekolah dasar 
dan 10 orang atau 33.4 % dengan rentang pendidikan dari tamat sekolah menengh pertama sampai 
sekolah menengah atas. (SMA).  

  Menurut Soekartawi (1994) dalam Ningsih (2014), menyatakan bahwa masyarakat dengan 
tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah tergolong tingkat pendidikan rendah yang hanya 
mampu mengandalkan kekuatan fisik  untuk bekerja.  
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Pekerjaan Diluar Usaha Tani 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 30 petani responden terdapat 26 orang atau 86% 
petani responden memiliki pekerjaan diluar usahataninya. Rincian jenis pekerjaan petani responden 
diluar usahataninya dapat dlihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.5. Sebaran Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaann di luar Usahatani 

No Jenis pekerjaan Jumlah 
Orang % 

1 Pedagang 5 16,6 
2 Buruh  14 46,6 
3 Peternak  7 23,3 
 Total  26 100 

Sumber : Data Primer diolah 2015 

Tabel diatas menunjukkan bahwa pekerjaan sebagai buruh dan peternak sebagai pekerjaan 
sampingan sebagaian besar  petani responden. Berdasrkan hasil penelitian diperoleh keterangan 
bahwa pekerjaan ini tetap bisa dilakukan dengan tidak meninggalkan pekerjaan pokoknya sebagai 
petani. 

Pengalaman Berusaha Tani 

Pengalaman berusaha tani yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rentang waktu atau 
lamanya dalam melakukan kegiatan usahataninya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman 
usahatani responden adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.7. Sebaran Responden Berdasarkan Pengalaman Berusahataninya 

No Pengalaman Berusahatani ( Th) Jumlah 
Orang Persentase ( %) 

1 < 10  0 0 
2 10 – 20 17 56,66 
3 >20  13 43,33 
Total  30 100 

Sumber : Data Primer Diolah 2015 

  Tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata petani sudah memiliki pengalaman usahatani 
minimal sepuluh tahun sampai dengan lebih dari dua puluh tahun. Jika dilihat dari lamanya petani 
menjalankan kegiatan usahatani tersebut, maka dapat dipastikan bahwa keahlian dan kemampuan 
petani responden dalam bercocok tanam dan mengelola usahatani serta dalam menentukan keputusan-
keputusan untuk mengadopsi suatu inovasi relatif cepat. Hal ini terbukti dari tingkat adopsi petani 
pada berbagai tahap penanaman system SRI. 

Tingkat adopsi inovasi tanaman padi sistem SRI di Desa Suranadi Kecamatan Narmada 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat adopsi inovasi petani termasuk dalam kategori 
tinggi, hal ini ditunjukkan dengan skor yang dicapai petani responden adalah 47, dimana interval 
skornya adalah 45-57 adalah kategori tinggi, 32-44 adalah kategori sedang, dan interval 19-31 adalah 
kategori rendah. Hasil penelitian tingkat adopsi inovasi petani reponden pada masing-masing 
komponen dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.8. Skor Tercapai oleh Responden pada Masing-Masing Komponen 

No Komponen Skor tercapai Kategori 
1 Penyiapan Lahan 9 Sedang 
2 Penyiapan Benih dan Persemaian 9 Tinggi 
3 Penanaman 3 Rendah 
4 Pengairan 13 Tinggi 
5 Pemeliharaan 10 Tinggi 
6 Pemanenan 3 Tinggi 

Total 47 Tinggi 
Sumber : Data Primer Diolah 2015 

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari ke enam komponen yang diteliti, pada empat 
komponen diantaranya tingkat adopsi inovasi petani rata-rata tinggi, dan pada satu komponen yaitu 
komponen penanaman rata-rata tingkat adopsi petani rendah dan pada komponen penyiapan lahan 
tingkat adopsi inovasi petani berada pada kategori sedang. 

Tingkat adopsi inovasi petani yang secara rata-rata termasuk dalam kategori tinggi, hal ini 
disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: 

1. Sifat inovasi yang dianjurkan. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari petani responden 
bahwa dari semua komponen dalam inovasi tanaman padi sistem SRI terdapat komponen-
komponen yang sudah biasa dilakukan oleh petani. Artinya tidak semua komponen dalam sistem 
SRI yang menjadi sesuatu yang baru bagi petani. Seperti pengolahan lahan,penyiapan 
benih,pemeliharaan dan pemanenan. Kesesuaian antara inovasi yang dianjurkan dengan 
kebiasaan petani  akan mempermudah petani dalam menerima  atau mengadopi inovasi terebut. 
Akan tetapi, ada beberapa komponen juga yang dirasa cukup sulit untuk diterapkan oleh petani 
responden. 

2. Adanya program dan bantuan pemerintah. Tingkat adopi inovasi yang rata-rata tinggi juga 
disebabkan karena adanya bantuan dari pemerintah. Seperti bantuan pupuk,benih dan berupa 
uang untuk pengolahan lahan. 

3. Peran penyuluh pertanian. Dilihat dari peran penyuluh pertanian di Desa Suranadi dalam 
mensosialissasikan tekhnologi SRI kepada petani cukup bagus. Hal ini terlihat dari tingkat 
kehadiran petani saat sosialisasi sekaligus pengenalan tekhnologi SRI  diatas 50%. 

A. Komponen  Penyiapan Lahan  

 Dalam komponen penyiapan lahan ini terdiri atas emapat sub komponen yaitu pengolahan 
lahan sebanyak 2 kali, memberikan pupuk organik dengan jumlah sesuai anjuran, merendam lahan 
yang telah diolah selama 1 hari dan membuat parit keliling atau melintang dipetakan sawah dengan 
kedalaman 20-40 cm dengan kedalaman 30 cm. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah 
ini. 
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Tabel 4.9. Sebaran Petani Responden pada Komponen Penyiapan Lahan  

No Tahap penyiapan 
lahan 

Sebaran Responden Menurut 
Kategori 

Modus Kategori 

3 2 1 
Jml % Jml % Jml % 

1 Pengolahan lahan 
sebanyak 2 kali  
(kasar dan halus)  

30 100 0 0 0 0 3 Tinggi 

2 Memberikan pupuk 
organik sesuai 
anjuran 

7 23,3 18 60 6 20 2 Sedang 

3 rMerendam lahan 
yang telah diolah 1 
hari 

16 53,3 14 46,6 0 0 3 Tinggi 

4 Membuat parit 
keliling sedalam 
20-40 cm dan lebar 
30 cm 

0  0 0 30 100 1 Rendah 

Sumber : Data Primer Diolah, 2015 

  Tabel 4.9. menunjukkan bahwa jumlah skor yang didapatkan petani pada keempat sub 
komponen tersebut yaitu 3 pada pengolahan lahan sebanyak 2 kali, skor 2 pada pemberian pupuk 
sesuai anjuran, skor 3 pada perendaman lahan sawah yang telah diolah dan skor 1 pada pembuatan 
parit keliling. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada sub komponen berikut ini: 

a. Pengolahan lahan sebanyak 2 kali pembajakan 

  Modus skor yang diperoleh oleh petani responden pada sub komponen pengolahan lahan ini 
yaitu 3, artinya berada pada kategori tinggi.  Sebanyak 30 petani responden atau 100% responden 
dapat melaksanakan subkomponen ini dengan baik. Karena diluar program sistem tanam SRI, para 
petani sudah biasa melakukan pengolahan lahan dengan pembajakan sebanyak dua kali dan para 
petani responden juga sudah membuktikan hasil dari pengolahan lahan dengan cara tersebut. Sehingga 
petani tidak sulit  diarahkan untuk menerapkan pola yang dianjurkan. 

b. Memberikan tambahan pupuk organik dalam jumlah yang dianjurkan 

  Modus skor yang diperoleh petani responden pada sub komponen ini adalah 2, artinya berada 
pada kategori sedang, tidak semua responden mampu menerapkan sub komponen ini sesuai anjuran. 
Sebanyak 18 responden atau 60% berada pada kategori sedang. Hal ini karena sebagian besar 
responden masih kurang menyadari akan pentingnya pupuk organik bagi kesuburan tanah. Sehingga 
memberikan pupuk organik hanya sekedarnya saja. Kemudian sebanyak 7 orang atau 23% berada 
pada kategori tinggi. Karena tujuh responden tersebut sudah menyadari akan pentingnya pupuk 
organik dan mengikuti apa yang disampaikan oleh penyuluh ditempat itu. Dan sebanyak 6 responden 
atau 20%  berada pada kategori rendah. Hal ini karena petani tersebut tidak memberikan pupuk 
organik sama sekali pada saat pengolahan lahan. Salah satu petani yang tidak menggunakan pupuk 
organik mengatakan bahwa “Walaupun diberikan pupuk organik, hasilnya tetap saja”. Petani yang 
tidak menggunakan pupuk organik lebih suka menggunakan pupuk urea karena hasilnya cepat 
kelihatan. Memang memberikan pupuk organik pada lahan sawah tidak langsung menampakkan hasil, 
tetapi perlu waktu untuk mengurai bersama tanah tersebut. Sehingga hasilnya akan tampak pada saat-
saat tanam berikutnya. 
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c. Lahan sawah yang telah diolah direndam selama 1 hari. 

Perendaman lahan sawah selama sehari dimaksudkan untuk menjaga suhu tanah. Tanah yang 
baru selsei diolah kondisinya tentu masih panas dan tidak bagus untuk tanaman muda yang akan 
ditanam. Sehingga perlu didiamkan selama 1 hari dengan cara direndam. 

  Skor yang diperoleh petani responden ebanyak 16 responden atau 53,3%  adalah 3 atau 
berada pada kategori tinggi . Hal ini karena para petani responden  sudah mampu menerapkannya 
secara maksmial. Dimana petani responden sudah membuktikan pada tanaman padi pola konvensional 
bahwa lahan yang yang direndam selama 1 hari kondisi tanaman akan lebih bagus dari lahan yang 
direndam kurang dari satu hari. Dan sisanya sebanyak 14 responden atau 46,6 %  mencapai skor 2 
atau berada pada kategori sedang. Hal ini karena petani Responden merendam lahan sawah yang telah 
diolah kurang dari 1 hari.   

d. Membuat parit keliling dipetakan sawah dengan kedalaman 20-40 cm dan lebar 30 cm. 

  Tujuan dari pembuatan parit keliling dipetakan sawah ini adalah untuk mengelelola air dan 
menjaga kelembaban tanah. Parit keliling dan melintang dihamparan sawah ini juga digunakan 
sebagai pengendali hama keong mas secara mekanis.  

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 30 responden atau 100% berada pada  
kategori rendah. Hal ini karena petani tidak membuat sama sekali parit melintang dihamparan 
sawahnya. Berdasarkan keterangan yang didapatkan bahwa petani responden merasa susah membuat 
parit keliling karena menambah biaya dan merepotkan. 

B. Komponen Penyiapan Benih dan Persemaian  

  Dalam komponen ini terdapat 3 sub komponen yang diukur yaitu menguji benih dengan air 
garam dalam wadah ,benih yang tenggelam dimasukkan kedalam ember yang berisi air biasa untuk 
direndam selama 24 jam dan memindahkan benih yang sudah keluar calon tunasnya kemedia tanah 
yang sudah dicampur kompos dengan perbandingan 1:1.  Untuk lebih jelasnya dapat diihat pada tabel 
dibawah ini. 

Tabel 4.10. Sebaran Petani Responden Penyiapan Benih dan Pesemaian  

No Tahap penyiapan 
benih dan 

persemaian 

Sebaran Responden Menurut 
Kategori 

Modus Kategori 

 3  2  1 
Jml % Jml % Jml % 

1 Menguji benih 
dengan air garam  

30 100 0 0 0 0 3 Tinggi 

2 Merendam benih 
yang sudah 
diseleksi selama 24 
jam 

30 100 0 0 0 0 3 Tinggi 

3 Memindah benih 
yang sudah keluar 
calon tunasnya ke 
media tanah dengan 
campuran kompos 
1:1 

30 100 0 0 0 0 3 Tinggi 

Sumber : Data Primer diolah, 2015 

  Tabel 4.10. menunjukkan bahwa modus skor yang diperoleh petani responden pada 3 sub 
komponen tersebut yaitu modus skor 3 pada pengujian benih dengan air garam, modus skor 3 pada 
perendaman benih yang sudah diseleksi selama 24 jam dan skor 3 pada pemindahan benih yang sudah 
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keluar calon tunasnya ke media tanah dengan campuran kompos. Untuk lebih jelasnya akan 
diuraiakan masing-masing sub komponen berikut ini: 

a. Menguji benih dengan air garam  

  Pengujian benih bertujuan untuk memilih benih yang bernas, yaitu dengan cara benih 
dimasukkan kedalam air yang sudah dicampur dengan garam dan dipilih hanya benih yang tenggelam. 
Karena benih yang mengapung belum terlalu masak secara fisiologis sehingga tidak baik digunakan 
sebagai benih padi yang akan di tanam.   

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 30 orang atau 100%  responden sudah mampu 
melakukan seleksi benih dengan menggunakan air garam.hal ini disebabkan karena menurut 
responden proses seleksi benih tidaklah terlalu sulit untuk dilakukan dan juga karena sebelumnya 
sudah sering melakukan pengujian dengan menggunakan air garam.  

b. Merendam benih yang sudah diseleksi selama  24 jam 

  Perendaman benih yang sudah diseleksi selama 24 jam bertujuan untuk membersihkan benih 
dari unsur garam yang ada pada benih tersebut, agar pertumbuhannya menjadi optimal. 

  Skor yang tercapai pada sub komponen ini adalah 3, artinya tingkat adopsi inovasi petani 
responden berada pada kategori tinggi. Karena keseluruhan responden mampu melakukan sub 
komponen tersebut. Berdasarkan keterangan yang didapatkan bahwa meskipun tidak menggunakan 
pola SRI, petani akan tetap menguji benih dengan cara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa petani 
sudah sangat biasa dengan cara ini, sehingga tinggal mempraktekkannya saja. 

c. Memindah benih yang sudah keluar calon tunasnya ke media tanah yang telah dicampur dengan 
kompos sebagai tempat penyemaian. 

 Penyemaian dilakukan untuk menyiapkan bibit yang akan ditanam dilahan yang sudah 
dipersiapkan. Penyemaian tersebut dilakukan setelah benih diseleksi dengan baik dan calon tunasnya 
sudah keluar dan tempat penyemaian tersebut harus dicampur dengan kompos. 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa, skor yang dicapai oleh responden pada sub komponen 
ini adalah 3, artinya keseluruhan responden atau 100% responden sudah mampu melakukan 
penyemaian dengan baik. Hal ini karena penyemaian dengan cara ini sudah sering dilakukan oleh 
petani ketika mereka akan menanam padi. Karena penyemaian wajib harus dilakukan baik dengan 
menggunakan pola sri atau dengan cara yang konvensional.   

C.  Komponen Penanaman 

  Pada komponen penanaman ini terdapat dua sub komponen yaitu menanam satu lubang satu 
bibit dan menanam bibit muda ( umur 10 hari). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah 
ini. 

4.11. Sebaran Petani Responden pada Tahap Penanaman  

No Tahap penanaman Sebaran Responden Menurut 
Kategori 

Modus Kategori 

 3  2  1 
Jml % Jml % Jml % 

1 Menanam satu bibit 
per lubang tanam 

0 0 8 26,6 22 73,3 1 Rendah 

2 Menanam bibit muda 
umur 10 hari 

0 0 30 100 0 0 2 Sedang 

Sumber : Data Primer diolah, 2015 
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Tabel 4.11. menunjukkan bahwa skor yang dicapai oleh responden pada komponen ini yaitu 
skor 1 pada penanaman satu bibit per lubang dan skor 2 untuk menanam bibit muda. Untuk lebih 
jelasnya akan diuraikan pada sub komponen berikut: 

1. Menanam satu bibit per lubang tanam 

  Menanam satu bibit per lubang bertujuan agar tanaman memiliki ruang untuk menyebar  dan 
memperdalam perakaran. Sehingga tanaman tidak bersaing terlalu ketat untuk memperoleh ruang 
tumbuh, cahaya dan nutrisi dalam tanah. 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor yang tercapai oleh responden pada sub komponen 
ini yaitu 1. Sebanyak 22 responden atau 73,3% berada pada kategori rendah. Artinya sebagian besar 
responden masih belum mampu melakukan sub komponen ini. Hal ini disebabkan petani responden 
belum terbiasa menanam dengan cara seperti itu, kebiasaan petani yang menanam secara berumpun 
pada pola konvensional masih terbawa ketika menggunakan metode SRI ini. Dan sebanyak 8 
responden atau 26% berada pada kategori sedang, artinya masih tidak sepenuhnya menggunakan cara 
yang dianjurkan. Terkadang menanam satu bibit per lubang, terkadang lebih dari satu bibit per lubang. 
Dan  tidak ada responden yang mampu mencapai skor 3 pada sub komponen ini karena sub komponen 
ini dirasa masih terasa sulit untuk dilaksanakan. Petani mengatakan bahwa selama ini mereka sudah 
terbiasa menanam dengan sistem rumpun atau lebih dari satu bibit, keyakinan petani terhadap 
keberhasilan dengan cara menanam satu bibit per lubang masih sangat kurang.hal ini yang juga 
mempengaruhi petani lain untuk tidak menggunakan metode yang dianjurkan tersebut. 

2. Menanam bibit muda (umur 10 hari) 

  Skor yang diperoleh petani pada tahap ini yaitu 2, artinya keseluruhan responden atau 100%  
berada pada kategori sedang. Hal ini karena petani merasa kesulitan jika menanam bibit terlalu muda. 
Baik kesulitan pada saat pindah bibit ke media tanam maupun saat menanam bibit. Sehingga petani 
menanam bibit pada saat berumur lebih dari sepuluh hari atau menunggu bibit lebih besar sedikit. 

D. Komponen Pengairan  

  Pada komponen ini terdapat lima sub komponen yang diukur yaitu pengairan secara macak-
macak, memberikan air dengan ketinggian 1-2 cm pada saat penyiangan, mengeringkan lahan selama 
10 hari ketika padi berumur 40 hari, air ketinggian 1 cm sampai pertumbuhan malai dan pengisian 
bulir dan mengeringkan air pada saat padi berumur lebih 100 hari sampai panen. Untuk lebih jelasnya 
disajikan pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 4.12. Sebaran Petani Responden pada Tahap Pengairan  

No Tahap pengairan  Sebaran Responden Menurut 
Kategori 

Modus Kategori 

Tinggi  Sedang  Rendah  
Jml % Jml % Jml % 

1 Perlakuan air 
macak-macak 
sampai umur 3 
hari setelah 
tanam. 

20 66,6 10 33,3 0 0 3 Tinggi 

2 Pada saat 
penyiangan, air 
dengan ketinggian 
1-2 cm dengan 4 
kali penyiangan 

24 80 6 20 0 0 3 Tinggi 

3 Padi mulai 
berumur 40 hari, 
lahan dikeringkan 
selama 10 hari 
untuk 
menghambat 
pertumbuhan 
anakan  

13 43,3 17 56,6 0 0 2 Sedang 

4 Air ketinggian 1 
cm  sampai 
pertumbuhan 
malai dan 
pengisian bulir 
hingga bernas 

14 46,6 16 53,3 0 0 2 Sedang 

5 Umur padi > 100 
HST, dikeringkan 
sampai panen 

30 100 0 0 0 0 3 Tinggi 

Sumber : Data Primer diolah, 2015 

Tabel 4.12. diatas menunjukkan bahwa modus skor yang dicapai responden pada masing-
masing sub komponen yaitu 3 pada perlakuan air macak-macak, skor  pada empat kali penyiangan, 
skor  2 pada pengeringan lahan saat berumur 40  hari, skor 2 pada pemberian air 1 cm pada saat 
pertumbuhan malai dan pengisian bulir dan skor 2 pada pengeringan padi pada saat berumur lebih dari 
100 hari. Untuk lebih jelasnya dijelaskan masing-masing sub komponen sebagai berikut: 

  Pengairan macak-macak merupakan salah satu prinsip dari pola tanam SRI. dimana tanaman 
pada pada saat baru ditanam tidak dianjurkan untuk menggenangi lahan dengan air secara berlebihan. 

 Modus Skor yang di capai petani responden pada sub komponen ini adalah 3 atau berada 
pada kategori tinggi. Sebanyak 20 responden atau 66,6 %  yang mendapatkan skor artinya mampu 
melaksanakan subkomponen ini.Hal ini karena responden menyesuaikan dengan kondisi tanaman 
yang masih sangat kecil. Sedangkan 10 responden memperoleh skor 2 atau berada pada kategori 
sedang. Hal ini karena petani responden memperlakukan pengairan macak-macak lebih dari 3 hari 
setelah tanam. 

1. Pada saat penyiangan, air dengan ketinggian 1-2 cm dengan 4 kali penyiangan 

  Pemberian air pada saat penyiangan diperlukan agar mempermudah proses penyiangan. Baik 
untuk mempermudah mencabut gulma dan mempermudah untuk menenggelamkan gulma.  
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  Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat adopsi sebagian besar petani responden pada sub 
komponen ini berada pada kategori tinggi. Yaitu 24 responden atau 80% responden mencapai skor 3. 
Karena responden merasa air dengan ketinggian 1-2 cm pada saat penyiangan mempermudah 
pekerjaan. Sedangkan 6 responden atau 20% responden mencapai skor 2 atau kategori sedang karena 
responden tidak sepenuhnya memberikan air pada saat penyiangan ,terkadang petani responden tidak 
memberikan air atau penyiangan tanpa air. 

2. Padi mulai berumur 40 hari, lahan dikeringkan selama 10 hari untuk menghambat pertumbuhan 
anakan 

  Pengeringan lahan dimaksudkan agar fokus pertumbuhan padi hanya untuk pertumbuhan 
malai, karena anakan padi sudah banyak pada umur 40 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
skor yang diperoleh petani responden pada sub komponen ini adalah 2 atau berada pada kategori 
sedang, karena waktu pengeringan lahan yang dilakukan petani responden kurang dari 10 hari. 
Sedangkan 13 responden atau 43,3% sudah mampu melaksanakan cara ini.  

3. Air ketinggian 1 cm  sampai pertumbuhan malai dan pengisian bulir hingga bernas 

  Skor yang diperoleh responden pada sub komponen ini yaitu 2 atau berda pada kategori 
sedang. Dimana 16 responden atau 53,3% yang mendapatkan skor 2. Karena petani responden 
mengairi padi yang telah berumur lebih dari 40 hari dengan lebih dari 1 cm. Hal ini kurang dianjurkan 
karena pada saat umur tersebut, dianjurkan ketinggian 1 cm hanya untuk menjaga kelembaban tanah. 
Sedangkan 14 responden atau 43,3 % responden mampu mengairi sawahnya dengan ketinggian rata-
rata 2 cm pada waktu tersebut. 

4. Umur padi > 100 HST, dikeringkan sampai panen 

  Seperti sistem tanam konvensional, ketika padi sudah berbulir semua dan umur padi sudah 
lebih 100 hari, maka padi tinggal dikeringkan lahannya untuk menunggu waktu panen. Hal yang sama 
juga dilakukan pada pola tanam SRI ini. 

Skor yang diperoleh petani responden pada sub komponen ini yaitu 3 atau kategori  tinggi. 
Sebanyak  100% responden sudah mampu melaksanakan ini.. karena ini sudah terbiasa dilakukan 
pada saat musim panen. 

E. Komponen Pemeliharaan 

  Pada komponen pemeliharaan ini terdiri dari empat sub komponen yaitu melakukan 
penyiangan 4 kali dengan jarak 10 hari dan pada saat penyiangan sawah diairi, menggenangi tanaman 
pada saat tanaman mulai berbunga dan setelah padi matang susu dan seterusnya tanaman tidak 
digenangi, melakukan penyulaman apabila ada gangguan dari bibit yang ditanam dan pengendalian 
hama dengan konsep PHT (pengendalian hama terpadu). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini. 
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Tabel 4.13. Sebaran Petani Responden pada Tahap Pemeliharaan  

No Tahap Pemeliharaan Sebaran Responden Menurut 
Kategori 

Modus kategori 

Tinggi Sedang Rendah 
Jml % Jml % Jml % 

1 Melakukan 
penyiangan 4 kali 
dengan jarak 10 hari 
dan pada saat 
pemberian air sawah 

100 0 0 0 0 0 3 Tinggi 

2 Pada saat tanaman mul
ai  berbunga 
,tanaman digenangi da
n setelah padi matang 
susu dan seterusnya ta
naman tidak digenagi s
ampai panen 

23 76,6 7 23,
3 

0 0 3 Tinggi 

3 Penyulaman dilakukan
 apabila ada gangguan 
 dari bibit yang 
ditanam 

25 83,3 5 16,
6 

0 0 3 Tinggi 

4 Pengendalian hama dil
akukan dengan konsep
 PHT (pengendalian  h
ama terpadu). Dan tida
k menggunakan  pestis
ida kimiawi 

0 0 0 0 30 100 1 Rendah 

Sumber : Data Primer Dioah, 2015 

  Tabel 4.13.  menunjukkan bahwa skor tercapai oleh petani responden adalah 3 pada sub 
komponen penyiangan sebanyak empat kali, 3 pada sub komponen penggenangan tanaman saat mulai 
berbunga, skor 3 pada sub komponen penyulaman pada bibit yang ditanam dan skor 1  padi sub 
komponen pengendalian dengan konsep PHT (pengendalian hama terpadu), untuk lebih jelasnya akan 
diuraikan pada sub komponen berikut: 

a) Melakukan penyiangan sebanyak 4 kali dan memberikan air sawah pada saat penyiangan. 

  Penyiangan pada usaha tani padi khususnya pola SRI bertujuan untuk mencabut dan 
membersihkan gulma yang tumbuh disekitar tanaman padi, sehingga pertumbuhan padi tidak 
terganggu dengan gulma tersebut. Pada saat penyiangan sawah perlu di berikan air dengan ketinggian 
1 cm, agar mempermudah pada saat mencabut rumput liar atau gulma yang tumbuh. 

  Skor tercapai pada sub komponen ini adalah 3, sehingga kategori responden berada pada 
kategori tinggi dimana 100% atau keseluruhan responden dapat melaksanakan sub komponen ini. 
Karena sub komponen ini bukan sesuatu yang baru bagi petani. Petani responden sudah terbiasa 
melakukan penyiangan sebanyak empat kali dengan menggenangi lahan dengan air diluar pola SRI. 

b) Menggenangi tanaman saat mulai berbunga dan pada saat tanaman sudah matang susu, tanaman  
tidak digenangi lagi sampai panen 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor yang dicapai responden pada sub komponen ini 
adalah 3, yaitu sebanyak 23 responden atau 76,6%  mampu melaksanakan sub komponen tersebut 
sesuai anjuran. Hal ini karena petani responden mudah memahami tentang cara pengairan tersebut 
karena tidak terlalu sulit dan tidak membutuhkan biaya tambahan. Kemudian sebanyak 7 responden 
atau 23%  berada pada kategori sedang, artinya belum mampu sepenuhnya melaksanakan cara sub 
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komponen tersebut. Hal ini karena petani tersebut masih terbiasa dengan pengairan sistem 
konvensional.  

c) Penyulaman pada tanaman yang mengalami gangguan. 

Penyulaman bertujuan untuk mengganti bibit tanaman yang layu atau mati karena gangguan 
hama penyakit. Agar pertumbuhan tanaman tidak jarang, bibit yang akan digunakan untuk 
penyulaman sudah disiapkan terlebih dahulu sebagai cadangan untuk menyulam. Di daerah penelitian, 
petani bekerja sama dalam menyiapkan bibit cadangan untuk penyulaman. Misalnya dalam satu 
kelompok tani ada beberapa responden yang bibitnya tersisa pada saat penanaman berlangsung, maka 
itulah yang akan dipake oleh petani yang lain untuk melakukan penyulaman terhadap tanaman yang 
mengalami gangguan. 

  Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 25 atau 85,6% responden 
mencapai skor 3 atau berada pada kategori tinggi. Artinya sebagian besar responden sudah mampu 
melaksanakan sub komponen ini sesuai dengan anjuran. Hal ini karena petani melihat manfaat dari 
penyulaman itu sendiri yaitu agar pertumbuhan tanaman tidak jarang dan setiap menanam padi, 
berdasarkan keterangan yang diperoleh bahwa petani selalu melakukan penyulaman saat menanam 
padi.kemudian ada 5 responden atau 16,6% mencapai skor 2 atau berada pada kategori sedang. Petani 
responden yang berada pada kategori sedang ini tidak melakukan penyulaman terhadap tanaman yang 
mengalami gangguan. Mereka lebih cenderung melakukan penyemprotan terhadap tanaman yang 
mengalami gangguan. 

1. Pengendalian hama dilakukan dengan konsep PHT (Pengendalian Hama Terpadu). 

  Pengendalian hama terpadu adalah dengan cara memanfaatkan musuh alami, pengendalian 
hama secara mekanik yaitu dengan alat dan secara fisik menangkap langsung. Penggunaan pestisida 
kurang di anjurkan. Pada pelaksananaan pola SRI ini hama yang paling banyak mengganggu tanaman 
adalah bekicot. Bekicot mampu memotong tanaman muda yang baru ditanam. 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan atau 100% responden  belum mampu 
mengendalikan hama secara terpadu. Artinya pada sub komponen ini tingkat adopsi responden  
berada pada kategori rendah. Berdasarkan keterangan yang didapatkan bahwa petani responden 
merasa kesulitan melakukan pengendalian hama secara terpadu. Dan petani responden secara 
keseluruhan menggunakan pestisida untuk mengendalikan hama yang menyerang tanaman padi. Hal 
itu lebih praktis dilaksanakan oleh petani. 

F.  Komponen Pemanenaan 

  Pada komponen ini terdapat satu sub komponen yaitu memanen padi dengan cara yang sama 
dengan sistem konvensional, yaitu apabila bulir padi sudah kering dan padi berumur lebih dari seratus 
hari maka saat itulah padi akan dipanen. Namun dianjurkan untuk mencatat hasil produksi yang 
didapat. Untuk lebih jelasnya dapat  dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.14. Sebaran Petani Responden pada Tahap Panen  

No Tahap panen Sebaran Responden Menurut Kategori Modus Kategori 
3  2  1 
Jml % Jml % Jml % 

1 Panen pada system 
tanam SRI secara p
rinsip dilakukan sa
ma dengan pola ko
nvensional yaitu dil
akukan dengan mes
in ataupun  manual.  

30 100 0 0 0 0 3 Tinggi  

Sumber : Data Primer Diolah 2015 
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  Tabel 4.14. diatas menunjukkan bahwa tingkat adopsi inovasi responden berada pada kategori 
tinggi. Karena semua responden secara keseluruhan mampu untuk melakukan sub komponen tersebut. 
Hal ini karena sub komponen tersebut tidak jauh berbeda dari cara panen pada pola konnvensional. 
Sehingga petani tidak merasa kesulitan untuk melaksanakannya pada pola SRI. 

4.4. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Adopsi Inovasi Tanaman Padi Sistem SRI 

  Kendala yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hambatan-hambatan yang dirasakan 
petani pada saat mengadopsi inovasi pola SRI dari mulai penyiapan lahan sampai panen. Responden 
menyatakan bahwa kendalayang dihadapi yaitu gangguan hama berupa bekicot,bibit tanaman terlalu 
muda,cara yang agak ribet,pupuk terkadang langka dan metode yang agak ribet. Dan sebagian besar 
keluhan responden yaitu banyaknya gangguan hama keong atau bekicot yang bisa memotong tanaman 
pada saat masih muda. Secara rinci petani responden yang memiliki kendala terdapat pada tabel 4.15. 

Tabel 4.15. Sebaran Responden Berdasarkan Kendala yang Dihadapi 

No Jenis kendala Jumlah responden  Persentase (%) 
1 Gangguan Hama 8 26,6 
2 Bibit  yang masih muda 3 10 
3 Metodenya Cukup  sulit  2 6,6 
4 Pupuk yang kurang 2 6,6 
5 ( hama+ bibit yang masih muda+ cukup sulit) 15 50 
 Jumlah  30 100 

Sumber : Data Primer Diolah 2015 

Tabel 4.15. diatas menunjukkan bahwa sebagian keseluruhan responden memiliki kendala 
dalam mengadopsi inovasi sri tersebut. Sebanyak 15 responden atau 50 % yang memiliki kendala 
hama,bibit yang masih muda dan cukup sulit  . Dan 2 responden yang memiliki kendala kurang 
pupuk, 2 responden yang memiliki kendala metode yang cukup sulit, 3 responden yang memiliki 
kendala bibit yang masih muda dan 8 responden atau 26,6% responden yang memiliki kendala 
gangguan hama. Kendala-kendala tersebut dibagi menjadi dua, yaitu kendala esternal dan kendala 
internal. Kendala eksternal terdiri dari gangguan hama, bibit yang masih muda dan pupuk yang 
kurang, sedangkan kendala internal yaitu metode yang cukup sulit. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Dari pembahasan pembahaan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat adopsi inovasi tanaman padi sistem SRI oleh petani di Desa Suranadi Kecamatan 
Narmada Kabupaten Lombok Barat termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini karena sebagian 
besar komponen yang ada dalam inovasi SRI tersebut tidak jauh berbeda dengan komponen 
yang diterapkan oleh petani pada sistem tanam konvensional, sehingga para petani tidak 
terlalu merasa kesulitan, akan tetapi ada beberapa komponen yang membuat para petani 
cukup kesulitan untuk menerapkannya, karena hal ini diangggap sesuatu yang baru bagi 
mereka dan caranya cukup sulit, seperti menanam satu bibit per lubang, membuat parit 
keliling/melintang  dengan ukuran tertentu di lahan sawah, penanaman bibit muda dan lebih 
banyak menggunakan pupuk organik. 

2.  Komponen-komponen yang cukup sulit tersebut membuat tingkat adopsi inovasi petani 
berada pada kategori rendah dan sedang. Tetapi secara keseluruhan rata-rata tingkat adopsi 
petani berada dalam kategori tinggi. 

3. Kendala-kendala yang dihadapi petani dalam proses adopsi inovasi tanaman padi sistem SRI 
disebabkan karena ada kesulitan petani dalam menerapkan komponen padi sistem SRI 
tersebut yang dirasa cukup rumit, seperti penanaman bibit muda, menanam satu bibit per 
lubang, pengendalian hama dengan konsep  pengendalian hama terpadu dan pembuatan parit 
keliling dan melintang. 

Saran 

  Berdasarkan hasil uraian dan kesimpulan di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut 
untuk memperbaiki tingkat penerapan inovasi SRI: 

1. Perlu adanya kebijakan untuk membuat program tanaman padi sistem SRI yang 
berkelanjutan, agar petani menjadi terbiasa dengan sistem tanam sri yang jika dilakukan 
secara terus menerus. 

2. Perlu adanya upaya peningkatan keterampilan atau kemampuan petani di dalam menerapkan 
inovasi SRI, seperti melalui pelatihan dan pendampingan agar tingkat adopsi petani semakin 
baik. 
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