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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Persepsi adalah: (1) proses mengetahui atau mengenali objek dan

kejadian objektif dengan bantuan indera; (2) kesadaran dari proses-

proses organis; (3) satu kelompok penginderaan dengan penambahan

arti-arti yang berasal dari pengalaman di masa lalu; (4) variabel yang

menghalangi atau ikut campur tangan, berasal dari kemampuan

organisasi untuk melakukan pembedaan diantara perangsang-

perangsang; (5) kesadaran intuitif mengenai kebenaran langsung atau

keyakinan yang serta merta mengenai sesuatu (Chaplin, 2006).

Persepsi cenderung lebih bersifat psikologis daripada hanya merupakan

proses penginderaan saja, maka ada beberapa faktor yang

mempengaruhi, seperti: (a) perhatian yang selektif, individu

memusatkan perhatiannya pada rangsang-rangsang tertentu saja; (b)

ciri-ciri rangsang, rangsang yang bergerak di antara rangsang yang

diam akan lebih menarik perhatian; (c) nilai dan kebutuhan individu;
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(d) pengalaman dahulu, pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi

bagaimana seseorang mempersepsi dunianya.

Menurut Sobur (2003: 451) persepsi adalah proses menerima,

menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji, dan

memberikan reaksi kepada rangsangan panca indera atau data.

Persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus.

Persepsi juga merupakan proses untuk menerjemahkan atau

menginterpretasi stimulus yang masuk dalam alat indra. Persepsi

manusia, baik berupa persepsi positif maupun negatif akan

mempengaruhi tindakan yang tampak. Tindakan positif biasanya

muncul apabila kita mempersepsi seseorang secara positif dan

sebaliknya.

Menurut Kartono (1996: 61) persepsi merupakan pengamatan secara

global belum disertai kesadaran, sedangkan subyek dan obyeknya

belum terbedakan satu dari lainnya (baru ada proses memiliki

tanggapan).

Menurut Toha (1983) Persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif

yang dialami oleh seseorang di dalam memahami informasi tentang

lingkungan, baik melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan,

perasaan dan penciuman.  Persepsi merupakan suatu penafsiran yang

unik terhadap situasi yang menghasilkan suatu gambar yang mungkin

sangat berbeda dari kenyataannya.
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Gibson, Ivancevich, dan Donnely (1989) memperjelas pengertian

persepsi dengan menggunakan gambar proses persepsi dari stimulus

hingga hasil proses persepsi. Proses persepsi ini dapat dilihat pada

Gambar 1.

Gambar 1.  Proses persepsi

Persepsi terjadi kapan saja stimulus menggerakkan indera. Persepsi

mencakup penafsiran obyek, tanda dan orang dari sudut pengalaman

yang bersangkutan. Dengan kata lain, persepsi mencakup penerimaan,

pengorganisasian, dan penerjemahan dengan cara yang dapat

mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap.

Terdapat tiga komponen utama proses pembentukan persepsi yaitu:

1) Seleksi, yaitu penyampaian oleh indera terhadap rangsangan dari

luar intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit. Setelah

diterima, rangsangan atau data diseleksi.

2) Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga

mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi dapat dipengaruhi oleh

Kenyataan Objek Proses Persepsi Hasil peristiwa

Perilaku
tanggapan

Sikap yang
terbentuk

Pengamatan
stimulus

Faktor yang
mempengaruhi
persepsi

Evaluasi
dan
penafsiran
kenyataan

Stimulus

Umpan balik



12

berbagai faktor seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang

dianut, motivasi, kepribadian, dan kecerdasan. Interpretasi juga

bergantung pada kemampuan seseorang untuk mengadakan

pengkategorian informasi yang diterimanya, yaitu proses mereduksi

informasi yang komplek menjadi sederhana.

3) Pembulatan, yaitu penarikan kesimpulan dan tanggapan terhadap

informasi yang diterima. Persepsi yang diterjemahkan dalam bentuk

tingkah laku sebagai reaksi yaitu bertindak sehubungan dengan apa

yang telah diserap yang terdiri dari reaksi tersembunyi sebagai

pendapat atau sikap dan reaksi terbuka sebagai tindakan yang nyata

sehubungan dengan tindakan yang tersembunyi  atau pembentukan

kesan (Sobur, 2009).

b. Faktor-faktor yang berperan dalam persepsi

Menurut Glimer (1975, dalam Walgito, 2007), menyatakan bahwa

persepsi visual seseorang banyak tergantung pada :

1. Faktor yang berkaitan langsung dengan diri pribadi antara lain:

pendidikan, pembawaan, pengalaman masa lalu, kemahiran, latihan,

ekologis, umur, motivasi, kebutuhan, harapan, interaksi pihak luar

atau keadaan sosial, religius, dan ekonomi.

2. Ciri dunia objek perangsang tertentu seperti ukuran, bentuk, jarak,

pengulangan rangsangan, dan intensitasnya.

Menurut Tagiuri dan Petrollo (1959, dalam Walgito, 2004), terdapat

beberapa faktor yang berpengaruh dengan persepsi individu di antaranya
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adalah keyakinan, proses belajar, cakrawala pengalaman, pengetahuan,

selain itu juga faktor kepribadian individu mempengaruhi persepsi setiap

individu.  Faktor pengalaman, proses belajar, atau sosialisasi

memberikan bentuk dan struktur tentang apa yang dilihat, sedangkan

pengetahuan cakrawalanya memberikan arti terhadap objek psikologik

tersebut, melalui komponen kognitif ini akan timbul ide, kemudian

konsep dari apa yang dilihat.

Apabila seorang individu memandang pada sesuatu objek dan mencoba

menafsirkan apa yang dilihatnya, penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh

karakteristik pribadi dari pelaku persepsi individu itu.  Karakteristik

yang mempengaruhi persepsi adalah sikap, kepentingan atau minat,

pengalaman, harapan, dan motif.  Faktor-faktor yang berhubungan

dengan persepsi dapat dilihat pada Gambar  2.

Gambar 2. Faktor-faktor yang berhubungan dengan persepsi
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Selain faktor-faktor yang berperan dalam persepsi, menurut Walgito

(2004) terdapat pula faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

interpersonal seperti:

1) Pengalaman.  Seseorang yang telah mempunyai pengalaman tentang

hak-hak tertentu akan mempengaruhi kecermatan seseorang dalam

memperbaiki persepsi.

2) Motivasi.  Motivasi yang sering mempengaruhi persepsi interpersonal

adalah kebutuhan untuk mempercayai dunia yang adil, artinya kita

mempercayai dunia ini telah diatur secara adil. Menurut kamus besar

Bahasa Indonesia (1995) pengertian motif dan motivasi sebagai

berikut: Motif adalah alasan atau sebab seseorang melakukan sesuatu,

sedangkan motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang

untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu, bisa

dikatakan juga bahwa motivasi merupakan usaha-usaha yang dapat

menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu bergerak

melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaki

atau mendapat kepuasan dengan perbuatan.

3) Kepribadian.  Dalam psikoanalisis dikenal sebagai proyeksi, yaitu

usaha untuk mengeksternalisasi pengalaman subyektif secara tidak

sadar, orang mengeluarkan perasaan kepada orang lain.

Menurut Sarwono (1996: 43-44), dalam bukunya “Pengantar Umum

Psikologi” terdapat 6 faktor yang menyebabkan perbedaan persepsi,

yaitu:
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1) Perhatian. Biasanya seseorang tidak menangkap seluruh rangsang

yang ada di sekitar kita sekaligus, tetapi memfokuskan perhatian pada

satu atau dua obyek saja. Perbedaan fokus antara satu orang dengan

orang lain menyebabkan perbedaan persepsi.

2) Set. Set adalah harapan seseorang akan rangsang yang akan timbul.

3) Kebutuhan. Kebutuhan-keebutuhan sesaat maupun yang menetap pada

diri seseorang akan mempengaruhi persepsi seseorang. Kebutuhan

yang berbeda akan menyebabkan persepsi yang berbeda pula.

4) Sistem nilai. Sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat

berpengaruh terhadap persepsi.

5) Ciri kepribadian. Ciri kepribadian akan mempengaruhi persepsi pula.

6) Gangguan kejiwaan. Gangguan kejiwaan dapat menimbulkan

kesalahan persepsi yang disebut halusinasi. Berbeda dari ilusi,

halusinasi bersifat individual, hanya dialami oleh penderita yang

bersangkutan saja.

2. Pengertian Petani

Menurut Rodjak (2006) petani adalah orang yang melakukan kegiatan

bercocok tanam hasil bumi atau memelihara ternak dengan tujuan untuk

memperoleh kehidupan dari kegiatannya itu.  Petani sebagai pengelola

usahatani berarti ia harus mengambil berbagai keputusan didalam

memanfaatkan lahan yang dimiliki untuk kesejahteraan hidup keluarga.

Menurut Anwas (1992), petani adalah orang yang melakukan cocok tanam

dari lahan pertaniannya atau memelihara ternak dengan tujuan untuk
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memperoleh kehidupan dari kegiatan itu, sedangkan pengertian pertanian

adalah kegiatan manusia mengusahakan terus dengan maksud memperoleh

hasil-hasil tanaman ataupun hasil hewan, tanpa mengakibatkan kerusakan

alam.

Hernanto (1989), memberikan pengertian tentang petani yang mengatakan

bahwa : “Petani adalah setiap orang yang melakukan usaha untuk

memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan kehidupannya dibidang

pertanian dalam arti luas yang meliputi usahatani pertanian, peternakan,

perikanan (termasuk penangkapan ikan), dan mengutamakan hasil laut.

3. Penyuluh Pertanian

Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku

usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan

dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan

sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas,

efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan

kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pelaku utama dalam

kegiatan penyuluhan adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan

hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah

ikan serta keluarga intinya. Sedangkan yang dimaksud pelaku usaha adalah

perorangan warga negara Indonesia atau koorporasi yang dibentuk menurut

hukum Indonesia yang mengelolah usaha pertanian, perikanan dan

kehutanan (UU SP3K. Tahun 2006 ).
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Penyuluhan pertanian merupakan sarana kebijaksanaan yang dapat

digunakan pemerintah untuk mendorong pembangunan pertanian. Di lain

pihak, petani mempunyai kebebasan untuk menerima atau menolak saran

yang diberikan agen penyuluhan pertanian. Dengan demikian penyuluhan

hanya dapat mencapai sasarannya jika perubahan yang diinginkan sesuai

dengan kepentingan petani. Tujuan utama kebijakan pembangunan

pertanian adalah meningkatkan produksi pangan dalam jumlah yang sama

dengan permintaan akan bahan pangan yang semakin meningkat dengan

harga bersaing di pasar dunia. Pembangunan seperti ini harus

berkelanjutan dan seringkali harus dilakukan dengan cara yang berbeda

dari cara yang terdahulu. Oleh karena itu, organisasi penyuluhan pertanian

yang efektif sangat penting di dalam situasi tersebut terutama di negara

yang sedang berkembang (Ilham, 2010).

Tujuan penyuluhan pertanian merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dari

suatu kegiatan penyuluhan pertanian dalam kurun waktu tertentu. Tujuan

tersebut harus dirumuskan dengan jelas, singkat dan mudah dipahami oleh

petani, sehingga petani dapat mengetahui hasil akhir yang ingin dicapai

dalam proses penyuluhan pertanian (Ibrahim, 2003).

Sasaran dalam penyuluhan pertanian adalah pelaku utama dan pelaku

usaha. Pelaku utama adalah petani beserta keluarganya atau koperasi yang

mengelola usaha dibidang pertanian, wanatani, minatani, agropastur,

penangkaran satwa dan tumbuhan di dalam dan di sekitar hutan, yang

meliputi : usaha hulu, usahatani, agroindustri, pemasaran dan jasa
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penunjang. Pelaku usaha adalah perorangan atau korporasi yang dibentuk

menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan

kehutanan (Undang-undang No.16, 2006 tentang SPPPK). Sementara itu,

penerima manfaat penyuluhan (beneficiaries) adalah mereka yang secara

langsung atau tidak langsung memiliki peran dalam kegiatan pembangunan

pertanian, menurut Mardikanto (1993) mereka itu dapat dikelompokkan

dalam :

a. Pelaku utama. Pelaku utama terdiri dari petani dan keluarganya yang

selain sebagai juru tani, sekaligus sebagai pengelola usahatani yang

berperan dalam memobilisasi dan memanfaatkan sumberdaya demi

tercapainya peningkatan dan perbaikan mutu produksi, efisiensi

usahatani serta perlindungan dan pelestarian sumber daya alam dan

lingkungan hidup yang lain.

b. Penentu kebijakan. Penentu kebijakan terdiri dari aparat birokrasi

pemerintahan sebagai perencana, pelaksana, dan pengendali kebijakan

pembangunan pertanian, termasuk elit masyarakat dari aras terbawah

(desa) yang secara aktif dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan

implementasi kebijakan pembangunan pertanian.

c. Pemangku kepentingan yang lain. Pemangku kepentingan yang lain i

adalah mereka yang mendukung atau memperlancar kegiatan

pembangunan pertanian. Termasuk dalam kelompok ini adalah peneliti,

produsen sarana produksi, pelaku bisnis, pers, aktivis LSM, tokoh

masyarakat, artis, dan budayawan.
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Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dalam sektor pertanian dapat

dipermudah dengan cara wilayah kerja pertanian di Indonesia dibagi dalam

wilayah-wilayah kerja penyuluhan yang lebih kecil, sebagai unit terkecil

dalam pembagian wilayah kerja penyuluhan pertanian ini adalah Wilayah

Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP).

Setiap WKPP mencakup 16 wilayah kelompok tani yang dapat meliputi

satu desa atau lebih. Tugas seorang penyuluh lapang antara lain:

a. Menyusun program penyuluhan bagi wilayah kerjanya,

b. Menetapkan impact point dan mencari pemecahannya,

c. Melakukan kunjungan lapang, melaksanakan demonstrasi dan

pembinaan kegiatan kelompok tani,

d. Bersama dengan kelompok tani mengembangkan kelompok tani agar

menjadi kekuatan ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitarnya, dan

e. Bersama dengan Penyuluh Pertanian Urusan Program (PPUP) dan

Penyuluh Pertanian Spesialis (PPS) mencari pemecahan masalah yang

dihadapi khususnya yang menyangkut ketrampilan petani

(Suhardiyono, 1989).

4. Kinerja Penyuluh Pertanian

Dessler (2009) berpendapat: Kinerja (prestasi kerja) karyawan adalah

prestasi aktual karyawan dibandingkan dengan prestasi yang diharapkan

dari karyawan. Prestasi kerja yang diharapkan adalah prestasi standar yang

disusun sebagai acuan sehingga dapat melihat kinerja karyawan sesuai

dengan posisinya dibandingkan dengan standar yang dibuat. Selain itu
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dapat juga dilihat kinerja dari karyawan tersebut terhadap karyawan

lainnya.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan memberikan kepastian

hukum tentang peran penyuluhan diberbagai bidang (pertanian, perikanan

dan kehutanan), tetapi terdapat permasalahan mendasar seperti penyiapan

sumberdaya manusia penyuluh. Sumberdaya manusia yang handal akan

mampu meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Sumberdaya

manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi, yaitu

menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki

keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam menghadapi persaingan

global yang selama ini terabaikan.

Penyuluh adalah salah satu unsur penting yang diakui peranannya dalam

memajukan pertanian di Indonesia. Penyuluh yang siap dan memiliki

kemampuan dengan sendirinya berpengaruh pada kinerjanya. Kinerja

adalah prestasi yang dicapai karyawan dalam melaksanakan suatu

pekerjaan dalam suatu organisasi.

Kinerja seorang penyuluh dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu: (a)

bahwa kinerja merupakan fungsi dari karakteristik individu, karakteristik

tersebut merupakan variabel penting yang mempengaruhi perilaku

seseorang termasuk penyuluh pertanian; dan (b) bahwa kinerja penyuluh

pertanian merupakan pengaruh dari situasional di antaranya terjadi

perbedaan pengelolaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di
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setiap kabupaten yang menyangkut beragamnya aspek kelembagaan,

ketenagaan, program penyelenggaraan dan pembiayaan (Jahi dan Leilani,

2006).

Menurut Berlo (1960) ada empat kualifikasi yang harus dimiliki setiap

penyuluh pertanian untuk meningkatkan kinerjanya, yaitu: (a) kemampuan

untuk berkomunikasi yaitu kemampuan dan keterampilan penyuluh untuk

berempati dan berinteraksi dengan masyarakat sasarannya; (b) sikap

penyuluh antara lain sikap menghayati dan bangga terhadap profesinya,

sikap bahwa inovasi yang disampaikan benar-benar merupakan kebutuhan

nyata sasarannya, dan sikap menyukai dan mencintai sasarannya dalam

artian selalu siap memberi bantuan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan

demi adanya perubahan-perubahan pada sasaran; (c) kemampuan

pengetahuan penyuluh, yang terdiri dari isi, fungsi, manfaat serta nilai-nilai

yang terkandung dalam inovasi yang disampaikan, latar belakang keadaan

sasaran; dan (d) karakteristik sosial budaya penyuluh.

Departemen Pertanian (2009), merinci standar kinerja seorang penyuluh

dapat diukur berdasarkan 9 (sembilan) indikator keberhasilan yakni: (1)

tersusunnya program penyuluhan pertanian; (2) tersusunnya recana kerja

tahunan penyuluh pertanian; (3) tersusunnya data peta wilayah untuk

pengembangan teknologi spesifik lokasi; (4) terdesiminasinya informasi

teknologi pertanian secara merata; (5) tumbuh kembangnya keberdayaan

dan kemandirian pelaku utama dan pelaku usaha; (6) terwujudnya

kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha yang menguntungkan; (7)
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terwujudnya akses pelaku utama dan pelaku usaha ke lembaga keuangan,

informasi, dan sarana produksi; (8) meningkatnya produktivitas agribisnis

komoditas unggulan di wilayahnya; dan (9) meningkatnya pendapatan dan

kesejahteraan pelaku utama. Berdasarkan pada berbagai pendapat dan teori

tentang kinerja penyuluh tersebut, maka disimpulkan bahwa kinerja

penyuluh adalah prestasi kerja yang dicapai seorang penyuluh sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi penyuluh.

Menurut Simamora (1995), karakteristik kriteria kinerja mereka mampu

diukur dengan cara yang dapat dipercaya, harus sensitif terhadap masukan-

masukan dari tindakan pemegang jabatan, dan harus dapat diterima oleh

individu yang mengetahui kinerja yang sedang dinilai. Sumaryo dan

Effendi (2001), lebih lanjut menyatakan bahwa rendahnya kinerja penyuluh

pertanian dapat ditandai dengan rendahnya efektivitas penyuluhan. Hal ini

disebabkan karena materi penyuluhan sudah tidak menarik lagi dan

diberikan dengan metode dan teknis yang kurang sesuai. Sasaran penyuluh

mempunyai karakter yang beragam, baik sosial maupun ekonomi, sehingga

pola pikir dan kemampuan mencerna setiap materi tidak sama, seharusnya

pelaksanaan penyuluhan pertanian di lapangan baik materi maupun metode

yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan sasaran.

Menurut A. G. Kartasapoetra (1994) kinerja penyuluh pertanian lapangan

direalisasikan melalui aktifitas dan penampilan kerja dalam melaksanakan

tugas pokoknya. Tugas-tugas pokok yang menjadi tanggung jawab

penyuluh yaitu: (1) pengajaran PKS (Pengetahuan, Keterampilan, dan
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Sikap), (2) mengembangkan swakarsa dan swadaya petani, (3) menyusun

program penyuluhan, (4) membantu dan menyiapkan petunjuk informasi

pertanian, (5) mengidentifikasi masalah yang dihadapi petani atau nelayan

dan keluarganya dalam usahatani serta membantu memecahkan

masalahnya, (6) menginventarisasikan data wilayah kerjanya sebagai bahan

dasar dalam menetapkan materi penyuluhan pertanian, (7) menggali dan

mengembangkan sumberdaya, (8) mengupayakan kemudahan bagi petani,

(9) menyusun laporan.

5. Pengembangan Padi Organik

Di Indonesia, perhatian terhadap produk organik masih kurang, khususnya

untuk padi organik.  Padahal, sebagian masyarakat telah memahami akan

pentingnya mengkonsumsi makanan yang aman dan sehat. Karena itu,

produk organik memiliki prospek yang cukup baik untuk dikembangkan di

masa depan baik untuk pasar domestik maupun luar negeri. Harga pupuk

dan pestisida semakin mahal, tidak terjangkau petani sehingga petani akan

mencari alternatif pengganti yang lebih murah dan selalu tersedia serta

melimpah di daerah yaitu bahan-bahan organik (alamiah).  Walaupun

perkembangannya kurang memuaskan namun Gerakan Go Organic 2010

yang telah dicanangkan Kementerian Pertanian memberikan hasil yang

positif terhadap para petani. Mereka merasakan manfaat pertanian organik

karena mampu mendongkrak pendapatan 20-30 persen (Mayrowani, 2010).

Pada umumnya petani berharap mendapat harga yang tinggi untuk produk-

produk organis mereka setelah lahan mereka organik. Jika harga tertinggi
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tidak terpenuhi, sebenarnya petani organik sudah mendapatkan keuntungan

karena biaya produksi organik lebih rendah dibandingkan anorganik.

Beberapa keuntungan membudidayakan padi secara organik adalah : (1)

kesehatan konsumen; (2) penggunaan pupuk organik yang mengembalikan

kesuburan tanah dan kelestarian lingkungan; dan (3) meningkatkan

pendapatan petani, karena harga jualnya lebih tinggi dari beras

konvensional.  Pangsa pasar produk organik di Indonesia belum termonitor,

padahal jika pasar produk organik telah termonitor dengan baik akan

menghasilkan tingkat harga produk organik yang baik sehingga petani akan

tergerak dan termotivasi untuk mengembangkan pertanian organik.  Hasil

atau keuntungan tidak hanya bergantung pada produktifitas tetapi juga

harga yang diberikan oleh pasar.

Menurut Saptana (2006), jaminan harga dan pemasaran dapat dilakukan

melalui kemitraan. Terdapat dua pertanyaan kunci dalam pertanian

organik, yaitu (1) masalah lahan sempit yang dapat ditingkatkan

produksinya, dan (2) masalah nilai tukar produk pertanian organik.

Menghadapi permasalahan tersebut, pertanian organik tidak mampu

menjawab secara langsung, tetapi merupakan sebuah peluang. Pertanian

organik mempunyai peluang yang kuat dalam memenuhi kebutuhan rumah

tangga petani.

Di Provinsi Lampung Padi Organik baru berkembang hanya di Kabupaten

Pringsewu dan Tanggamus.  Hal ini perlu ditingkatkan lagi agar padi
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organik di Lampung terus berkembang pesat dan memberikan banyak

manfaat bagi masyarakat di Lampung.

6. Budidaya Padi Organik

Menurut Andoko (2002), cara bertanam padi organik pada dasarnya tidak

berbeda dari bertanam padi secara konvensional. Perbedaan hanyalah pada

pemilihan varietas, penggunaan pupuk dasar dan pengendalian hama

penyakit.

a. Pemilihan Varietas

Tidak semua varietas padi cocok untuk dibudidayakan secara organik.

Padi hibrida kurang cocok ditanam secara organik karena diperoleh

melalui proses pemuliaan di laboratorium. Varietas padi yang cocok

ditanam secara organik hanyalah jenis atau varietas alami seperti rojolele,

mentik, pandan wangi dan lestari.

b. Pembenihan

Pembenihan merupakan salah satu tahap dalam budidaya padi karena

pada umumnya padi ditanam dengan menggunakan benih yang sudah

disemaikan terlebih dahulu di tempat lain.

c. Pengolahan Lahan

Pengolahan lahan untuk penanaman padi sawah dilakukan dengan cara

dibajak dan dicangkul. Biasanya dilakukan minimal 2 (dua) kali

pembajakan yakni pembajakan kasar dan pembajakan halus yang diikuti

dengan pencangkulan. Total pengolahan lahan ini bisa mencapai 2-3

hari. Setelah selasai, aliri dan rendam dengan air lahan sawah tersebut
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selama 1 (satu) hari. Pastikan keesokan harinya benih yang telah disemai

sudah siap ditanam, yakni sudah mencapai umur 7-12 harian, perlu

diingat usahakan bibit yang disemai tidak melebihi umur 12 hari

mengingat jika terlalu tua maka tanaman akan sulit beradaptasi dan

tumbuh ditempat baru (sawah) karena akarnya sudah terlalu besar.

d. Penanaman

Sebelum ditanam, lakukan pencaplakan (pembuatan jarak tanam), jarak

tanam yang baik adalah jarak tanam sesuai dengan metode SRI yakni

tidak terlalu rapat, biasanya 25 x 25 cm atau 30 x 30 cm. Lakukan

penanaman dengan memasukkan satu bibit pada satu lubang tanam.

Penanaman jangan terlalu dalam supaya akar bisa leluasa bergerak.

e. Perawatan

Pada penanaman budidaya padi organik dengan metode SRI yang paling

penting adalah menjaga aliran air supaya sawah tidak tergenang terus

menerus namun lebih pada pengaliran air saja. Untuk itu, setiap hari

petani biasanya melakukan kontrol dan menutup serta membuka pintu air

secara teratur. Berikut panduan pengairan SRI:

Penanaman dangkal tanpa digenangi air dan mecek-mecek sampai

anakan sekitar 10-14 hari.

Setelah itu, isi air untuk menghambat pertumbuhan rumput dan untuk

pemenuhan kebutuhan air dan melumpurkan tanah, digenangi sampai

tanah tidak tersinari matahari, setelah itu dialiri air saja.
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Sekitar seminggu jika tidak ada pertumbuhan yang signifikan

dilakukan pemupukan, ketika pemupukan dikeringkan dan galengan

ditutup.

Ketika mulai berbunga, umur 2 (dua) bulan harus digenangi lagi dan

ketika akan panen dikeringkan.

Pemupukan biasanya dilakukan pada umur 20 hari setelah tebar, pupuk

yang digunakan adalah kompos sekitar 175-200 kg. Ketika dilakukan

pemupukan sawah dikeringkan dan pintu air ditutup. Setelah 27 hari

setelah tebar, aliri sawah secara bergilir antara kering dan basah.

Hama yang sering menyerang tanaman padi di antaranya burung, walang

sangit, wereng dan penyakit ganjuran atau daun menguning. Cara

penanganannya biasanya dengan cara manual, membuat orang-orangan

sawah untuk hama burung, penyemprotan dengan pestisida hayati seperti

nanas, bawang putih dan kipait atau gadung, serta untuk penyakit

biasanya dengan cara mencabut dan membakar tanaman yang sudah

terkena penyakit daun menguning. Pencegahan harus dilakukan

penanaman secara serentak supaya hama dan penyakit tidak datang,

penggunaan bibit yang sehat, pengaturan air yang baik, dan dengan

melakukan sistem budidaya tanaman sehat yang cukup nutrisi dan

vitamin sehingga kekebalannya tinggi.

Hama lain yang sering menyerang adalah hama putih, thrips, wereng,

walang sangit, kepik hijau, penggerek batang padi, tikus , dan burung.

Sementara itu penyakitnya adalah penyakit bercak daun coklat, penyakit
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blast, busuk pelepah daun, fusarium, penyakit kresek atau hawar daun

dan penyakit tungro.

f. Panen

Padi mulai berbunga pada umur 2-3 bulan dan bisa dipanen rata-rata pada

umur sekitar 3,5 sampai 6 (enam) bulan, tergantung jenis dan

varietasnya. Pada luasan lahan 200 m2, untuk padi yang berumur pendek

(3,5 bulan) biasanya diperoleh 2 (dua) kwintal gabah basah, setara

dengan 1,5 kwintal gabah kering atau 90 kg beras. Setelah dipanen, padi

bisa dijual langsung atau juga dijemur dulu sekitar 1-2 hari baru

kemudian dijual, atau setelah dijemur digiling baru dijual berupa beras

ataupun untuk dikonsumsi sebagiannya.

Budidaya padi organik harus memperhatikan beberapa prinsip di antaranya:

a. Tanaman bibit muda berusia kurang dari 12 hari setelah semai ketika

bibit masih berdaun 2 (dua) helai

b. Bibit ditanam satu pohon perlubang dengan jarak minimal 25 cm persegi

c. Pindah tanam harus sesegera mungkin (kurang dari 30 menit) dan harus

hati-hati agar akar tidak putus

d. Penanaman padi dengan perakaran yang dangkal

e. Pengaturan air, pemberian air maksimal 2 (dua) cm dan tanah tidak

diairi secara terus-menerus sampai terendam dan penuh, namun hanya

lembab (irigasi berselang atau terputus)

f. Peningkatan aerasi tanah dengan penggemburan atau pembajakan
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g. Penyiangan sejak awal sekitar 10 hari dan diulang 2-3 kali dengan

interval 10 hari

h. Menjaga keseimbangan biota tanah dengan menggunakan pupuk organik

Selain itu budidaya padi organik pun memiliki keunggulan seperti:

a. Tanaman hemat air, selama pertumbuhan dari mulai tanam sampai panen

memberikan air maksimal 2 (dua) cm, paling baik macak-macak sekitar 5

(lima) mm dan ada periode pengeringan sampai tanah retak (irigasi

terputus).

b. Hemat biaya, hanya butuh benih 5 (lima) kg per hektar. Tidak

memerlukan biaya pencabutan bibit, tidak memerlukan biaya pindah

bibit, tenaga tanam kurang, dan lain-lain.

c. Hemat waktu, ditanam bibit muda 5–12 hari setelah semai, dan waktu

panen akan lebih awal.

d. Produksi meningkat, di beberapa tempat mencapai 11 ton per hektar.

e. Ramah lingkungan, tidak menggunaan bahan kimia dan digantikan

dengan mempergunakan pupuk organik (kompos, kandang dan mikro-

organisme lokal), begitu juga penggunaan pestisida.

7. Method of Succesive Interval (MSI)

Menurut Muhidin dan Abdurahman (2007), transformasi data ordinal menjadi

data interval dilakukan agar data yang diperoleh dapat diolah menggunakan

operasi matematika seperti ditambah , dikurang, dikali dan dibagi tanpa

mempengaruhi jarak relatif diantara skor-skornya. Karakteristik lainnya dari

data interval adalah skala pengukurannya tidak mempunyai nilai nol mutlak.
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Berbeda dengan data ordinal bilangan atau angka yang diberikan kepada objek

hanya menyatakan tempat dalam suatu susunan, tidak menyatakan apa-apa

mengenai jarak dari satu datum ke datum lainnya tetapi hanya memberikan

urutan (rengking) relatif saja.

Data ordinal adalah data kualitatif, mengkuantifikasikan data ordinal adalah

dengan cara menghitung frekuensinya dan di buat rangkingnya, Contohnya

seperti kualitas sangat baik = 5, baik =4, cukup = 3, kurang baik = 4, dan

buruk = 1.

B. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu diperlukan sebagai bahan referensi dan penuntun

dalam penentuan metode dalam menganalisis data penelitian.  Penelitian ini

mengkaji hubungan antara faktor-faktor yang berhubungan dengan persepsi

petani terhadap kinerja penyuluh dan perbedaan persepsi antara petani padi

organik dan anorganik terhadap kinerja penyuluh dalam mengembangkan padi

organik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni penelitian

terdahulu hanya melihat persepsi petani terhadap pengembangan padi organik

apakah padi organik di Kecamatan Pagelaran sudah berkembangan atau belum,

sedangkan penelitian ini melihat bagaimana persepsi petani terhadap tingkat

kinerja penyuluh dalam mengembangkan padi organik di Kecamatan

Pagelaran. Kajian-kajian penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel  3.
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Tabel 3. Penelitian terdahulu

No Pengarang (Tahun) Tema Penelitian Metodologi Temuan Utama
1. Bekti Wahyu Utami,

(2008)
Kinerja Penyuluh Pertanian
Lapang (PPL) Dalam
Pengembangan Beras Organik
Menuju Terwujudnya
Kabupaten Sragen Sebagai
Sentra Beras Organik

Metode deskriptif  dan pengumpulan
data menggunakan kuisioner, serta
dianalisis menggunakan statistik
deskriptif

Untuk mengukur kinerja PPL menggunakan
ketentuan bahwa jika sebanyak minimal 50%
petani responden menyatakan kinerja PPL tinggi
maka dapat disimpulkan kinerja PPL baik.
Terdapat beberapa kinerja dari seorang penyuluh
yaitu seperti :keandalan ppl, daya tanggap,
kepastian, empati, dan berwujud.

2. Nur Asiah (2010) Persepsi Petani Terhadap Padi
Organik Di Kecamatan
Pagelaran Kabupaten
Pringsewu

Metode yang digunakan adalah
metode survei, pengumpulan data
dengan  menggunakan kuesioner.

Persepsi petani terhadap padi organik di
Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu
adalah cukup baik.  Persepsi yang cukup baik ini
terlihat dari budidaya padi organik, pemasaran
padi organik, keunggulan padi organik,
produktivitas padi organik dan keuntungan padi
organik.

3. Andi Ishak (2011) Persepsi Dan Tingkat Adopsi
Petani Padi Terhadap
Penerapan System Of Rice
Intensification (Sri) Di Desa
Bukit Peninjauan I, Kecamatan
Sukaraja, Kabupaten Seluma

Metode survei dengan pengumpulan
data dengan kuisioner skala
pengukuran yang digunakan skala
likert

Persepsi petani terhadap teknologi SRI tergolong
dalam kategori baik. Hal ini berarti bahwa
komponen SRI dianggap baik sehingga dapat
menguntungkan dalam kegiatan usahatani.

4. Tarya J Sugarda
(2008)

Kajian Pengembangan
Usahatani Padi Organik SRI
(System Of Rice
Intensification) Berwawasan
Agribisnis Dalam Mendukung
Program Ketahanan Pangan
Secara Berkelanjutan.

Metode Survey Deskriptif Penerapan SRI di Jawa Barat masih pada tahap
mencoba karena petani masih banyak yang
enggan menerapkan sebab petani kesulitan dalam
mendapatkan input organik dan memasarkan
hasil.  Dari total petani di Jawa Barat hanya 5%
petani yang mengadopsi SRI.
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No Pengarang (Tahun) Tema Penelitian Metodologi Temuan Utama
5. Amalia Ritonga

(2013)
Persepsi Petani Pekebun Karet
Rakyat Terhadap Kinerja
Penyuluh Perkebunan

Metode pemberian skor dan metode
skala likert

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyuluh
perkebunan berjalan baik. Dengan kinerja atau
tingkat keberhasilan yang tinggi. Sehingga petani
pekebun karet rakyat berpersepsi positif.

6. Marliati  (2008) Faktor-Faktor Penentu
Peningkatan Kinerja Penyuluh
Pertanian Dalam
Memberdayakan Petani
(Kasus Di Kabupaten Kampar
Provinsi Riau)

Metode survei, dengan pengumpulan
data menggunakan kuesioner
terstruktur, wawancara mendalam,
Diskusi Kelompok Terarah (Focus
Group Discussion) dan pengamatan
partisipasi (participant observation).

Tingkat kinerja penyuluh pertanian dalam
memberdayakan petani relatif belum baik
(kategori “cukup”), hal ini disebabkan oleh faktor-
faktor yang berpengaruh nyata terhadap kinerja
penyuluh pertanian

7. Awal Maulid Sari
(2013)

Kinerja Penyuluh Pertanian
Dalam Pengembangan Usaha
Peternakan Sapi Bali Di
Kabupaten Muna Provinsi
Sulawesi Tenggara

Metode survey dengan menggunakan
kuisioner.

Kinerja penyuluh pertanian dalam pengembangan
usaha peternakan sapi bali di Kabupaten Muna
termasuk dalam kategori baik dan kinerja
penyuluh pertanian berhubungan tidak nyata
dengan keberhasilan peternak dalam  usaha
peternakan sapi bali di Kabupaten Muna.

8. Listya Puspitasari
(2009)

Persepsi Petani Terhadap
Performansi Kerja Penyuluh
Pertanian Lapangan Dalam
Pengembangan Agribisnis
Kedelai Di Kecamatan Toroh
Kabupaten
Grobogan

Pengumpulan data menggunakan
kuisioner dan analisis data
menggunakan analisis statistik non
parametrik dan analisis deskriptif

Performansi kerja PPL dalam pengembangan
agribisnis kedelai di Kecamatan Toroh Kabupaten
Grobogan menurut persepsi petani sebagai salah
satu sasaran kegiatan penyuluhan adalah cukup
pada aspek responsivitas, baik
pada aspek responsibilitas, namun masih kurang
pada aspek kualitas layanan.
Keterbatasan kemampuan PPL dalam
menyediakan dan menyebarkan informasi
mengenai pasar, permodalan dan sumberdaya lain
menyebabkan kualitas layanan penyuluh dalam
pengembangan agribisnis kedelai dirasakan petani
belum optimal.

Lanjutan.. Tabel 3.
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C. Kerangka Pemikiran

Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang mengandalkan sektor

pertanian sebagai sumber perekonomian masyarakat pedesaan. Luas lahan

pertanian yang dimiliki Provinsi Lampung pun tidak sedikit, kondisi

agroklimat dan agroekologi yang mendukung untuk mengembangkan komoditi

pangan terutama padi, memiliki peluang yang cukup besar untuk

pengembangan budidaya padi organik.  Salah satu daerah di Provinsi Lampung

yang sudah menerapkan padi organik adalah Kecamatan Pagelaran.  Masih

sedikit petani yang membudidayakan tanaman padi organik di Kecamatan

Pagelaran, hal ini disebabkan karena dua kemungkinan yakni  karena petani

yang tidak mau berbudidaya padi organik atau karena kinerja penyuluh yang

masih rendah dalam pengembangan padi organik. Kondisi ini tentunya tidak

terlepas dari persepsi petani terhadap kinerja penyuluh dalam pengembangan

padi organik.

Menurut Ban dan Hawkins (1999), persepsi adalah proses penerimaan

informasi atau stimuli dari lingkungan dan mengubahnya ke dalam kesadaran

psikologi.  Persepsi petani terhadap kinerja penyuluh dalam pengembangan

padi organik merupakan interpretasi petani terhadap kinerja penyuluh dalam

mengembangkan padi organik apakah kinerjanya sudah baik atau belum, sebab

persepsi petani berhubungan erat terhadap kelanjutan padi organik. Setiap

individu kemungkinan akan memberikan sikap yang berbeda-beda terhadap

objek yang datang pada dirinya.
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Pengembangan padi organik di Kecamatan Pagelaran masih kurang

berkembang.  Hal ini karena masyarakat di Kecamatan tersebut masih kurang

yakin dan percaya dengan manfaat yang dihasilkan oleh padi organik. Persepsi

petani terhadap kinerja penyuluh dalam pengembangan padi organik di

Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu perlu di identifikasi. Sebagai

tolak ukur keberhasilan penyuluhan maka ada dua variabel dalam penelitian ini

yaitu variabel X dan variabel Y. Variabel X adalah faktor-faktor yang

berhubungan dengan persepsi petani terhadap kinerja penyuluh yaitu variabel

X1 umur, X2 tingkat pendidikan, X3 Pengetahuan petani, X4 lama berusahatani,

X5 interaksi sosial.

Variabel Y adalah persepsi petani terhadap kinerja penyuluh dalam

pengembangan padi organik yang didasarkan pada sembilan indikator kinerja,

meliputi (1) Tersusunnya program penyuluhan pertanian, (2) Tersusunnya

Rencana Kerja Tahunan (RKT) penyuluh pertanian, (3) Tersusunnya peta

wilayah untuk pengembangan teknologi spesifik lokasi, (4) Tersebarnya

informasi teknologi pertanian secara merata, (5) Tumbuh kembangnya

keberdayaan dan kemandirian petani, (6) Terwujudnya kemitraan usaha pelaku

utama dan pelaku usaha yang saling menguntungkan, (7) Terwujudnya akses

petani ke lembaga keuangan dan penyedia sarana produksi, (8) Terwujudnya

peningkatan produktivitas agribisnis komoditas unggulan di masing-masing

wilayah kerja, (9) Terwujudnya peningkatan pendapatan petani di masing-

masing wilayah kerja (Departemen Pertanian, 2006)
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Untuk lebih jelasnya maka hubungan antara faktor-faktor yang berhubungan

terhadap persepsi petani terhadap kinerja penyuluh dalam pengembangan padi

organik dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Kerangka Pemikiran

Non-OrganikOrganik

Usahatani Padi

Faktor-faktor yang berhubungan
dengan persepsi petani (X)

X1.Umur

X2.Tingkat pendidikan

X3.Pengetahuan petani

X4.Lama berusahatani

X5. Interaksi sosial petani

Indikator variabel Y

1. Tersusunnya program penyuluhan
pertanian,

2. Tersusunnya recana kerja tahunan
penyuluh pertanian,

3. Tersusunnya data peta wilayah
untuk pengembangan teknologi
spesifik lokasi,

4. Terdesiminasinya informasi
teknologi pertanian secara merata,

5. Tumbuh kembangnya keberdayaan
dan kemandirian pelaku utama dan
pelaku usaha,

6. Terwujudnya kemitraan pelaku
utama dan pelaku usaha yang
menguntungkan,

7. Terwujudnya akses pelaku utama
dan pelaku usaha ke lembaga
keuangan, informasi, dan sarana
produksi,

8. Terwujudnya peningkatan
produktivitas agribisnis komoditas
unggulan di wilayahnya,

9. Terwujudnya peningkatan
pendapatan dan kesejahteraan
pelaku utama.

Persepsi Petani terhadap Kinerja
Penyuluh dalam pengembangan padi

organik (variabel Y)



36

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut maka dapat diturunkan beberapa

hipotesis berikut ini:

1. Terdapat hubungan yang nyata antara umur, lama berusahatani,

pengetahuan petani, lama berusahatani dan interaksi sosial petani dengan

persepsi petani terhadap kinerja penyuluh pertanian dalam

pengembangan padi organik.

2. Terdapat perbedaan persepsi antara petani padi organik dan non organik

terhadap kinerja penyuluh pertanian dalam pengembangan padi organik.


