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ABSTRAK 

 

HUBUNGAN ANTARA LUAS PENGUASAAN TANAH DAN 

PEMANFAATAN MEDIA EXPOSURE DENGAN PENGADOPSIAN 

PERTANIAN 

(Studi Desa Karang Anyar Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan) 

 

Oleh 

 

Levisia 

 

Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui hubungan antara luas penguasaan 

tanah dan pemanfaatan media exposure dengan daya adopsi inovasi di bidang 

pertanian di Desa Karang Anyar Kecamatan Jatiagung Kabupaten  Lampung 

Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian 

kuantitatif dengan uji statistik Korelasi Product moment sebagai uji hubungan. 

responden penelitian ini berjumlah 66 orang. pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan stratified random sampling dengan menggunakan 

metode pengumpulan data yaitu, kuisioner, wawancara, observasi. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara luas 

penguasaan tanah dan pemanfaatan media exposure dengan pengadopsian inovasi 

pertanian di Desa Karang Anyar Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung 

Selatan. Hubungan yang positif artinya semakin luas penguasaan tanah dan 

pemanfaatan media exposure maka semakin tinggi dalam pengadopsian inovasi 

pertanian, dengan kata lain semakin luas penguasaan tanah dan didukung oleh 

pemanfaatan media exposure maka akan semakin baik dalam penerimaan inovasi 

dibidang pertanian. Berdasarkan hasil perhitungan Korelasi Product moment 

diperoleh nilai 0,494 dengan keeratan hubungan dalam kategori sedang. Dengan 

demikian antara variabel bebas dan variabel terikat terdapat hubungan yang 

signifikan. Maka secara keseluruhan untuk hipotesis penelitian ini secara 

signifikan positif “luas penguasaan tanah dengan daya adopsi inovasi di bidang 

pertanian didukung oleh pemanfaatn media exposure” dan kebenaran telah diuji 

dan diterima. 

 

Kata kunci: Penguasaan tanah, inovasi pertanian, media exposure. 

 



 

ABSTRACT 

 

THE CORRELATION OF LAND TENURE AND APPLICATION OF 

EXPOSURE MEDIA AGAINST THE ADOPTION OF AGRICULTURAL 

(Study on Karang Anyar Village, Jatiagung Sub-District, South Lampung) 

 

By 

 

Levisia 

 

The purpose of this study is to discovering about the correlation of land tenure and 

application of exposure media against the adoption of agricultural in Karang 

Anyar village, Jatiagung, South Lampung. The method that used in this study is 

using quantitative approach with Correlation Product Moment statistical test as 

the correlation test. The amount of respondents in this study are 66 respondents 

that selected with stratified random sampling which using data collection such as 

using  questionaries, deep interview and observation.  

 

The result of this study shown that there is correlation between land tenure and 

application of exposure media against the adoption of agricultural in Karang 

Anyar village, Jatiagung, South Lampung. Positive correlation means that the 

more larger land tenure with adoption of innovation in land of agricultural is 

supported by the use of media exposure then the more larger land tenure 

supported by the application of media exposure and it will be better in the 

acceptance of innovation in land of agricultural. Based on the calculation of 

Correlation Product Moment obtained the significant value 0,494. Therefore, 

between dependent variable and independent variable has a significant correlation. 

Overall, the hyphotesis of this study based significancy has a positive value “land 

tenure and adoption of agricultural media was supported with application media 

exposure” and the validity has been tested and accepted.  

 

Keyword : Land Tenure, Inovation of Agricultural, Exposure Media 
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MOTTO 

Seseorang boleh salah, boleh gagal tertimpa musibah tetapi ia tidak boleh kalah 

menyerah pada kelemahannya,menyerah pada tantangannya dan menyerah pada 

keterbatasanya. usaha dan kerja keras yang akan membantu ia untuk bangkit 

meraih keberhasilan,  maka selalu bersabarlah dalam setiap cobaan & lika-liku 

kehidupan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Pertanian adalah titik sentral dalam pembagunan ekonomi di Negara Agraris 

seperti Indonesia. sebagian besar penduduknya tinggal di daerah pedesaan dan 

hanya sebagian kecil yang tinggal di perkotaan, hal ini mencirikan bahwa negara 

Indonesia merupakan negara agraris yaitu negara pertanian (Basrowi&Siti 

Juariyah, 2010).  Menurut Yayuk Yuliati, (2003: 32), bahwa dalam masyarakat 

agraris dimana kehidupannya masih tergantung pada hasil produksi tanah sebagai 

sarana produksi pokok dan memiliki corak yang homogen dalam mata 

pencaharian yaitu sebagai petani (Basrowi&Juariyah, 2010). Untuk menigkatkan 

kesejateraan masyarakat tidak akan tercapai apabila masyarakat petani tidak 

mempunyai keiginan untuk menigkatkankan produksi pertanian (Yardi et 

al,.2012). Hal ini sesuai dengan hakekatnya pembagunan pertanian, pemerintah 

indonesia berupaya adanya perubahan penerapan teknologi di dalam usaha tani 

dengan harapan dapat meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha dan 

meningkatkan pendapatan petani (Welson et al,.2011).  

 

Besarnya jumlah penduduk  Indonesia merupakan modal dasar pembangunan 

yang cukup berpengaruh dalam meningkatkan pembangunan terutama disektor 

pertanian guna untuk meningkatkan pendapatan dan tingkat kesejahteraan 
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masyarakat (Rukman,1997). Pembangunan ekonomi pertanian merupakan 

kebutuhan dalam pemenuhan pangan dan sebagai pondasi perekonomian nasional. 

hal tersebut seperti yang di kemukakan oleh Hadi Prayitno dan Lincoln Arsyad 

(1984:19), bahwa konsumsi pangan atau beras merupakan komoditi terpenting 

pola konsumsi pangan masyarakat dan keadaan ekonomi secara keseluruhan 

sangat tergantung  pada satu jenis konsumsi pangan terlebih beras. Hasil 

penelitian (Irnawati, 2006) bahwa pendapatan petani padi dalam memenuhi 

kebutuhan hidup amat bergantung pada keberhasilan tanaman padi yang di 

usahakannya. Luas lahan sebagai salah satu faktor produksi yang merupakan 

pabrik hasil pertanian yang mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap 

usaha tani, besar kecilnya produksi dari usaha tani dipengaruhi oleh luas 

sempitnya lahan yang digunakan (Suhartini, 2012). 

 

Usaha peningkatan produksi dan pengembangan sektor pertanian bukanlah hal 

yang mudah untuk dilaksanakan, terutama untuk ekstensifikasi pertanian di 

indonesia (Haryadi,2008). Pertanian tanaman pangan tengah dihadapkan pada 

ancaman serius, yakni luas lahan pertanian yang terus menyempit dan menyusut 

akibat konversi lahan pertanian produktif  dalam penggunaan non-pertanian 

(Hartati et al ,.2011). Lahan sawah  lebih menguntungkan untuk dijadikan sebagai 

real estate, pabrik, atau infrastruktur untuk aktivitas industri lainnya daripada 

ditanami tanaman pangan (Suryani et al,. 2009). Berdasarkan hasil evaluasi 

terhadap pembangunan pertanian tanaman pangan yang telah dilaksanakan sampai 

saat ini, persoalan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi sektor pertanian di 

masa yang akan datang, khususnya jangka waktu 2015-2019, mencakup aspek 

kerusakan lingkungan, infrastruktur, sarana prasarana, lahan kepemilikan lahan, 
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dan akses petani terhadap permodalan serta kelembagaan petani dan penyuluhan 

(Haryati et al,. 2010). Selain itu permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan 

pertanian yaitu terkait dengan lahan, Konversi lahan yang tidak terkendali, 

Kepemilikan lahan yang sempit, keterbatasan petani dalam pemanfaatan teknologi  

(Herminaet al,. 2011). Hasil penelitian menunujukkan bahwa Pada tahun 2012 

luas penguasaan lahan per petani yaitu 0,22 hektar dan diperkirakan menjadi 0,18 

hektar pada tahun 2050. Penyempitan penguasaan lahan mengakibatkan tidak 

efisien dalam berusaha tani sehingga menyulitkan upaya peningkatan 

kesejahteraan petani (Rahmat et al,. 2010). 

 

Permasalahan lain yang dihadapi dalam sektor pertanian yaitu dari sisi sumber 

daya manusia, yaitu masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia, serta minat 

untuk menjadi petani sangat rendah, hal tersebut merupakan kendala serius dalam 

pembangunan pertanian, karena mereka yang berpendidikan rendah pada 

umumnya adalah petani yang tinggal di daerah pedesaan (Iranwaty et al, 2010). 

Kondisi ini semakin kurangnya pendampingan penyuluhan pertanian dan 

pemanfaatan media dalam dunia pertanian (Ripardi et al,. 2011). Hal ini sesuai 

dengan fakta dan pandangan lain  bahwa pertanian sebagai salah satu sektor yang 

kurang menjanjikan dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan hidup, 

kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, lahan pertanian yang 

semakin berkurang, hal tesebut menentukan terhadap minat generasi muda untuk 

memilih pertanian sebagai masa depannya (Riadi et al,. 2008), mereka lebih 

memilih untuk ke luar negeri, bekerja di pabrik-pabrik, bidang kedokteran, 

menjadi Pegawai Negeri Sipil, dan pekerjaan bergengsi lainnya (Wardi et al,. 

2006). 
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Dadang Juliantara 1992:22, menyatakan bahwa hingga sekarang kehidupan petani 

tidaklah selalu baik justru tetap berada pada posisi tertekan kemiskinan dan 

keterbelakangan,walaupun dalam realitasnya desa tetap menjadi penyangga kota 

dan sektor pertanian yang menjadi sektor utama di pedesaan, tetap menjadi 

penyangga pokok gerak industrialisasi (Firyadi et al., 2012). Secara umum, sektor 

pertanian belum mampu memberikan nilai tambah yang tinggi baik bagi 

pendapatan, kesejahteaan serta bagi pengembangan karir (Sujitno 2011 et al.,). 

Hal ini menjadi alasan bahwa minat generasi muda pada sektor pertanian menjadi 

sangat terbatas dan sulit bagi mereka untuk menekuninya (Nuhfil, 2012). 

Tantangan kedepan adalah mengubah pola pikir generasi muda  terhadap 

pertanian, bahwa masih banyak potensi pertanian yang belum dimanfaatkan 

secara optimal (Nuhfil, 2012). 

 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya tarik generasi 

muda pada sektor pertanian adalah membangun pertanian lebih maju dan modern 

berbasis inovasi dan teknologi yang mampu menghasilkan produk yang bernilai 

ekonomi tinggi yang dibutuhkan (Karyati et al,.2013; Suryano et al,. 2012). 

 

Menurut Rogers (1986:110), petani merupakan bagian terpenting dalam sistem 

pertanian dimana petani sebagai objek dan subjek berkembangnya pertanian 

termasuk dalam penerapan teknologi atau inovasi di bidang pertanian. Penemuan 

inovasi di bidang pertanian akan menimbulkan respon positif dari petani untuk 

menggunakan dan menerapkan suatu inovasi untuk mendapatkan suatu 

keuntungan ekonomis (proveed oriented). 
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Proses inovasi pertanian merupakan interaksi dari banyak pihak secara langsung 

maupun tidak langsung terkait dengan upaya peningkatan produktivitas usahatani 

dan peningkatan pendapatan serta perbaikan mutu hidup,melalui penerapan 

teknologi yang terpilih (Mardikanto,1988). Perkembangan teknologi pertanian 

yang senantiasa berubah merupakan  syarat mutlak dalam pembanguan pertanian 

(Mosher 1985:96). 

 

Peran strategis teknologi atau inovasi dapat terwujud apabila teknologi baru 

secara luas menyebar dan diadopsi (Suci et al,.2011). Salah satu bentuk 

penerapkan inovasi dibidang pertanian diantaranya cara sistem bercocok tanam 

yang diindikasikan dengan adanya penggunaan jarak tanam jejer legowo dan juga 

penggunaan pupuk organik yang berpengaruh positif terhadap kesehatan 

perakaran tanaman sehingga pertumbuhan tanaman akan lebih baik (Suriatni et 

al,.2010). 

 

Menurut Hajrah et al,. 2012 (dalam Suriapermana,1990) Sistem jejer legowo 

merupakan rekayasa teknologi yang ditujukan untuk memperbaiki produktivitas 

usaha tani padi. Teknologi ini merupakan perubahan dari teknologi jarak tanam 

tegel menjadi tanam jejer legowo (Hajrah et al,. 2012), diantara kelompok barisan 

tanaman padi terdapat lorong yang luas dan memanjang sepanjang barisan. Jarak 

antar kelompok barisan bisa mencapai 50 cm, 60 cm atau 70 cm bergantung pada 

kesuburan tanah (Hajrah et al,.2012). Pengaruh sistem tanam padi sebagai salah 

satu komponen budi daya yang berpengaruh terhadap hasil dan pendapatan 

(Makarim et al,. 2005). Jarak tanam yang lebar akan meningkatkan penangkapan 

radiasi surya oleh tajuk tanaman, sehingga meningkatkan pertumbuhan tanaman 
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seperti jumlahan akan produktif, volume dan panjang akar total,meningkatkan 

bobot tanaman dan bobot gabah per rumpun, tetapi tidak berpengaruh terhadap 

hasil persatuan luas (Kurniasih et al,. 2008; Linet al.,2009; &Hattaet al,.2012). 

 

Hasil penelitian jarak tanam di Indonesia ( Pratiwi et al,. 2010), menyimpulkan 

bahwa Jarak tanam lebar memberi peluang varietas tanaman mengekspresikan 

potensi pertumbuhannya. Penggunaaan jarak tanam pada dasarnya adalah 

memberikan kemungkinan tanaman untuk tumbuh dengan baik tanpa mengalami 

banyak persaingan dalam hal mengambil air, unsur-unsur hara, dan cahaya 

matahari (Sartini et al.,2014). Jarak tanam yang tepat penting dalam pemanfaatan 

cahaya matahari secara optimal untuk proses fotosintesis, dalam jarak tanam yang 

tepat, tanaman akan memperoleh ruang tumbuh yang seimbang (Warjido et al., 

1990). Oleh karena itu sistem tanam jejer legowo ini merupakan cara sistem 

tanam padi yang berpeluang dalam meningkatkan hasil gabah pertanian (Sartini et 

al,.2014).  Upaya untuk meningkatkan hasil panen padi per satuan luas juga harus 

diiringi dengan keberlanjutan teknologi yang dikenalkan serta bergantung 

terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat adopsi teknologi petani 

(Hajrah et al., 2012). 

 

Selain itu untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian secara berkelanjutan 

diperlukan upaya yang mengarah pada efisiensi usahatani dengan memanfaatkan 

sumber daya lokal (Kardi et al.,2012). Dalam meningkatkan produksi padi perlu 

dilakukan pelestarian lingkungan, salah satunya melalui pemanfaatan pupuk 

organik (Las et al., 1999). Berbagai bentuk dan bahan pupuk organik dapat 

diberikan tergantung pada ketersediaan di lokasi usahatani (Waryuni et al,. 2014), 
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selama ini di beberapa daerah masih terdapat banyak sumber daya lokal yang bisa 

dijadikan sebagai bahan pupuk organik, namun belum dimanfaatkan secara 

optimal (Endjang et al,.2011). Usaha yang perlu dilakukan untuk meningkatkan 

kesuburan tanah adalah dengan melaksanaan pemupukan kimia secara berimbang 

dan sesuai dengan kebutuhan lahan, sehingga diperlukan bahan organik berupa 

pupuk hijau atau kompos (Kurnia et al., 2012). Secara umum pemberian bahan 

organik dalam tanah akan mempertahankan dan memperbaiki sifat fisik, kimia 

dan biologi tanah (Arafah, 2011). Penggunaan bahan organik merupakan suatu 

tindakan perbaikan lingkungan tumbuh tanaman yang dapat meningkatkan 

efisiensi pupuk (Adiningsih dan Rochayati, 1988). Peningkatan kesuburan tanah 

melalui pemberian bahan organik sangat penting dalam mempertahankan hasil 

gabah padi  yang tinggi (Arafah, 2011). Hal tersebut mengindikasikan bahwa telah 

terjadi penggunaan dan penerapan ide-ide baru, carabaru, teknik baru serta 

penemuan teknologi di bidang pertanian yang kemudian menjadi konsep daya 

adopsi inovasi di bidang pertanian. Dalam masyarakat tani terdapat diferensiasi 

dari tingkat kemampuan petani dalam mengusahakan usaha taninya. 

 

Faktor yang mempengaruhi adopsi inovasi teknologi secara positif yaitu: tingkat 

pendidikan, teknologi,faktor budaya,profesionalisme anggota, serta keterlibatan 

pemerintah (Suryadi et al., 2014). Disisi lain faktor yang mempengaruhi secara 

negatif yaitu: kendala keuangan, sistem kepemilikan tanah, dan ukuran lahan 

(Nzomoi, 2007). Fakta yang muncul adalah golongan petani sering menentang 

beberapa perubahan yang diperkenalkan oleh negara walaupun kebijakan negara 

bertujuan untuk meningkatkan pertanian dan menyalurkan sumber-sumber 

produksi dan peningkatan mutu pertanian (dalam hal ini teknologi pertanian) 
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(Basrul et al.2012), sehingga sebagian besar petani masih menggunakan teknologi 

yang relatif sederhana, dan berdasarkan standar teknik yang efisien 

konsekuensinya petani memaksimalkan penggunaan sumber-sumber yang ada 

untuk mengadopsi inovasi dibidang pertanian.  

 

Hal ini sesuai dengan teori  Etika subsistensi yang dikemukaan oleh James C. Scott 

mengenai prinsip “dahulukan selamat ekonomi subsistensi” Bahwa pada masyarakat 

petani mereka lebih mengutamakan menanam tanaman sesuai kebutuhan 

subsistensi untuk di konsumsi sendiri, keselamatan keluarganya lebih penting dari 

pada mereka memperoleh keuntungan. Strategi bertahan hidup dalam masyarakat 

petani memperhatikan etika subsistensi, yaitu perspektif dimana petani yang 

tipikal memandang tuntutan yang tidak dapat dielakkan atau sumber daya yang 

dimilikinya James C. Scott  dalam Damsar (2009:229).  

 

James C. Scott (1976) menyatakan bahwa moral ekonomi petani berdasarkan atas 

norma subsistensi dan norma resiprositas, dimana masyarakat petani adalah manusia 

yang terikat sangat statis dan aktivitas ekonominya yang sangat tergantung pada 

norma-norma yang ada yang menekankan pada moral ekonomi petani cenderung 

menghindari resiko dan rasionalitas. 

 

Hal ini berbeda dengan pandagan Samuel Popkin, yang menyatakan bahwa petani 

adalah orang-orang yang rasional, mereka ingin menjadi kaya, seandainya mereka 

memiliki akses yang lebih leluasa terhadap pasar (Wartati et al ,.2014).  

komersialisasi pertanian akan memperbaiki harkat hidup orang banyak.  

Rasionalitas  petani menurut James C. Scott (1976) adalah petani yang hidup di 

garis batas subsistensi, yaitu dengan norma mendahulukan selamat dan eggan 
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mengambil resiko hal ini merupakan prilaku yang rasional. Popkin melihat bahwa 

fenomena tersebut hanya terjadi dalam kondisi mendesak sehingga mereka akan 

memprioritaskan diri dan keluarga mereka, pada hakekatnya petani terbuka 

terhadap  pasar untuk menigkatkan ekonominya dan siap berani mengambil resiko 

sepanjang kesempatan tersebut itu ada, Jika scott menyebut petani dengan 

ekonomi moral, dan Popkin mengungkapkan tentang  rasional ekonomi petani, 

yaitu orang-orang yang kreatif yang penuh dengan perhitungan rasional. Dari dua 

pandagan tersebut di atas  dapat disimpulkan bahwa masyarakat petani pada 

umunya masih berada pada sistem  tradisional, dan masih terikat pada kebudayaan 

serta norma-norma lama sehingga proses perubahan dan pembaharuan dalam 

dunia pertanian khususnya dalam pengadopsian teknologi pertaniaan masih sangat 

rendah (Wardi et al,.2011; Haswan et al,.210). 

 

Proses adopsi dalam bidang pertanian terdapat variasi antara satu daerah dengan 

daerah lainnya beberapa daerah berlangsung dengan mudah mengalami 

keberhasilan karena masih besarnya pengaruh luas tanah yang dimiliki, efektivitas 

serta nilai-nilai budaya yang ada (Hasnan et al,.2011). Sebagaimana dikemukakan 

oleh Abu Rifai (1990:298), di daerah Cianjur sebagian luas kepemilikan dan 

penguasaan tanah pertanian masih sangat dipengaruhi oleh warisan budaya 

sehingga sistem pengetahuan masih melekat pada masyarakat pertanian secara 

keseluruhan memperlihatkan tidak kuatnya hubungan antara penguasaan tanah 

dengan daya adopsi di bidang pertanian. Luas penguasaan tanah masih berada 

pada kebiasaan lama yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan cara pengolahan 

lahan secara tradisional. 
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Berbeda dengan kenyataan di Cianjur, jadi Prayitno dan Lincoln Arsyad 

(1983:112), menjelaskan di daerah Kulon Progo sebagian besar masyarakat petani 

telah mengintrodusir inovasi-inovasi dalam bidang pertanian. Keberadaan 

pengetahuan atau warisan budaya sangat kecil pengaruhnya bagi sistem 

pengolahan lahan pertanian. Dengan kemajuan teknologi di bidang pertanian 

masyarakat Kulon Progo, sebagian besar mengadopsi inovasi di bidang pertanian. 

Dengan adanya hal tersebut pada masyarakat ini terjadi peningkatan pendapatan 

masyarakat dari hasil pertanian, dengan demikian secara langsung akan 

mengakibatkan terjadinya perubahan pada tingkat kesejahteraan keluarga. Dengan 

adanya kenyataan yang berbeda diatas maka pola penerimaan inovasi masih 

belum ada standar yang pasti dan jelas. Tiap-tiap daerah dengan daerah lainnya 

akan mengalami perbedaan pengaruh luas penguasaan tanah dengan daya adopsi 

inovasi di bidang pertanian. 

 

Dengan melihat kenyataan diatas maka perlu adanya Peningkatan keterampilan 

usahatani dalam mengadopsi inovasi di bidang pertanian, hal ini dapat dilakukan 

melalui pemanfaatan media exposure maupun penyuluhan pertanian terhadap 

informasi pembangunan pertanian (Euis, 2003). Media exposure(Terpaan media)  

merupakan kegiatan mendengarkan, melihat, dan membaca pesan media massa 

ataupun mempunyai pengalaman dan perhatian terhadap pesan tersebut, yang 

dapat terjadi pada tingkat individu ataupun kelompok (Bahrul et.al., 2013). 

Penggunaan media terdiri dari jumlah waktu yang digunakan dalam berbagai 

media, jenis isi media, media yang dikonsumsi atau dengan media secara 

keseluruhan (Rosengren, 1974). Salah satu upaya untuk mendorong pemanfaatan 

inovasi teknologi  adalah dengan mengidentifikasi ketersediaan informasi 
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teknologi pertanian melalui suatu survei dan pengkajian secara partisipatif 

(Rifianto, 2005). Media komunikasi merupakan alat-alat penyampai pesan yang 

memungkinkan sumber mencapai suatu audiens dalam jumlah besar yang dapat 

menembus batasan waktu dan ruang. Misalnya radio,televisi, film, surat kabar, 

buku, dan sebagainya (Rogers 1983). 

 

Peningkatan informasi tidak terlepas dari ketersediaan media informasi, 

kelembagaan media komunikasi serta ketersediaan media sarana 

komunikasi/akses media informasi. Peningkatan layanan media informasi 

terhadap petani akan mempercepat proses transfer teknologi yang telah dihasilkan 

oleh lembaga-lembaga penelitian (Haryanto et al.,2012). Hal ini sejalan dengan 

pendapat Suryantini 2004 bahwa ketersediaan berbagai informasi teknologi 

pertanian akan mempercepat kemajuan usaha pertanian. Penyampaian informasi 

teknologi pertanian dapat dilakukan dengan mengubah paradigma diseminasi dari 

yang bersifat konvensional ke yang lebih maju dan cepat dengan memanfaatkan 

berbagai saluran atau media (Mulyandari dan Ananto 2005). 

 

Sejalan dengan perkembangan iptek bidang pertanian,penyebaran media informasi 

melalui media cetak dan elektronik semakin meningkat, kedua media ini sangat 

potensial bagi penyuluh dan petani sebagai sumber untuk memperoleh informasi 

pertanian (Etty & Endang, 2013). Hasilpenelitian  Ukwu dan Umoru 2009, bahwa 

jenis media informasi yang diperlukan petani umumnya berkaitan dengan 

peningkatan produksi pertanian, melalui pendekatan sistem komunikasi yang baik 

terutama dalam pemanfaatan media exposure (Dedy et.al., 2014). Pengetahuan 

mengenai media exposure menjadi penting karena dapat dijadikan dasar untuk 
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menyusun strategi komunikasi inovasi pertanian. Penggunaan media exposure 

petani yang berbeda antar petani yang satud engan petani lain mempunyai 

konsekuensi logis pada tingkat pengetahuan tentang informasi ide baru, teknik 

serta cara baru dan penemuan teknologi bidang pertanian (Wardani et al,. 2012). 

 

Penggunaan media exposure petani dimaksudkan untuk memperkuat penyebaran 

pesan-pesan pertanian secara cepat dan luas, baik antar komunikasi interpersonal 

dan kelompok yang dimaksudkan untuk menjalin interaksi yang mendalam antara 

sumber informasi dengan petani (Sarbini et al,. 2011), komunikasi yang efektif 

ditandai adanya hubungan interpersonal yang baik, sehingga mampu menerapkan 

teknologi pertanian yang ditawarkan oleh sumber informasi (Dardin et al,.2012). 

Indikator keberhasilan dari penggunaan media adalah tersebarnya dan 

diterapkannya inovasi teknologi pertanian dalam masyarakat petani. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Rogers dan Schoemaker (1984:39), bahwa proses 

komunikasi adalah ketika proses dimana pesan-pesan ditransformasikan dari 

sumber kepada pengirim dengan kata lain terjadi pemindahan ide-ide inovasi 

dengan harapan akan mengubah tingkah laku penerima inovasi itu.  

 

Pentingnya perantara media sesuai dengan teori difusi rogers (1962), bahwa 

pembagunan terjadi melalui penyebaran (difusi) inovasi dari agen pembagunan di 

tingkat lokal melalui berbagai saluran (media massa, interpersonal dan lain-lain). 

Proses penyebaran inovasi dalam sistem sosial dapat diterima atau diadopsi oleh 

sebagian besar anggota sistem melalui agen pembaharuan serta antar petani. 

Status penguasaan tanah salah satu faktor yang dapat menjadi alasan bagi  petani 

untuk mengadopsi inovasi dibidang pertanian. Luas penguasaan tanah di bidang 
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pertanian sangat dibutuhkan guna menunjang produktifitas di bidang pertanian, 

dan luas penguasaan tanah akan mempengaruhi seorang petani dalam mengadopsi 

inovasi di bidang pertanian (Karyati et al,.2013). Luas penguasaan tanah dan 

adanya inovasi  pertanian menimbulkan adanya penggunaan media exposure 

petani dalam mencari informasi tentang inovasi pertanian, keinginan dari petani 

untuk mengadopsi inovasi bagi pemenuhan kebutuhan danpeningkatan 

produktifitas hasil pertanian, maka akan tumbuh suatu keterikatan hubungan yang 

dapat digeneralisasikan dalam sebuah penelitian ilmiah.  

 

Proses pemanfaatan media exposure, luas penguasaan tanah dan adanya adopsi 

inovasi pertanian ini menjadi objek yang sangat penting, Oleh sebab itu dalam 

penelitian ini akan menjelaskan tentang paradigma realitas sosial pada perilaku 

petani terhadap daya adopsi inovasi yang berhubungan dengan luas penguasaan 

tanah. Dari pemaparan diatas dapat dinyatakan bahwa penyebaran inovasi 

dibidang pertanian berhubungan dengan pemanfaatan media (media exposure). 

Penggunaan media exposure dalam pertanian dilakukan dengan cara melihat 

langsung, mendengar, dan membaca pesan-pesan media massa ataupun 

mempunyai pengalaman, dalam adopsi inovasi dapat dilakukan dengan 

komunikasi interpersonal atau antar pribadi dan komunikasi kelompok dengan 

petugas penyuluh pertanian tentang inovasi-inovasi untuk meningkatkan produksi 

pertaniannya. 
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1.2 Perumusan Masalah 

 

a Apakah ada hubungan luas penguasaan tanah terhadap daya adopsi 

inovasi bidang pertanian di Desa Karang Anyar Kecamatan Jatiagung? 

b Apakah ada hubungan media exposure  terhadap daya adopsi inovasi di 

bidang pertanian di Desa Karang Anyar Kecamatan Jatiagung? 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan penelitian 

 

a Mengetahui hubungan luas penguasaan tanah dan pemanfaatan media 

exposure terhadap daya adopsi inovasi di bidang pertanian di Desa 

Karang Anyar Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan 

b Menjelaskan hubungan luas penguasaan tanah dan media exposure 

terhadap daya adopsi inovasi di bidang pertanian di Desa Karang Anyar 

Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan. 

 

1.3.2 Kegunaan penelitian 

 

Kegunaan secara akademis adalah untuk memperdalam khasanah keilmuan 

sosiologi pedesaan terutama tentang pertanian yang mengkaji tentang luas 

penguasaan tanah, pemanfaatn media dan daya adopsi inovasi dibidang pertanian. 

Kegunaan secara praktis adalah sebagai masukan pada pemerintah dan masyarakat 

khususnya petani bagi pengembangan bidang sosial pertanian masyarakat. 

 



 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Tinjauan Luas Penguasaan Tanah 

 

Tanah merupakan salah satu faktor produksi sebagai pabrik dari hasil-hasil 

pertanian dimana produksi berjalan dan produksi bekerja. Dalam sektor pertanian 

di negara indonesia tanah mempunyai kedudukan hal ini terbukti dari besarnya 

balas jasa yang diterima oleh tanah dibanding faktor produksi lainnya (Mubyarto 

1990:130). Selain itu tanah merupakan sumber daya alam yang vital dan dalam 

penggunaan atas tanah harus diperhatikan dari segi pemanfaatan dan juga 

dihindari perilaku yang hanya memperhatikan kepentingan atau keuntungan 

pribadi. Dalam pemanfaatan tanah pertanian dalam memproduksi hasil pertanian 

yang dapat memberi arti penting bagi kehidupan manusia terutama untuk 

memproduksi bahan pokok. Golongan petani berdasarkan tanah yang dimiliki dan 

diusahakannya serta yang digarap dibedakan menjadi tiga golongan ( M. Idrus 

Abustam 1989:58), yaitu: 

1. Petani yang mengusahakan tanah luas (lebih dari 1 hektar) 

2. Petani yang mengusahakan tanah sedang (0,5 - 1 hektar) 

3. Petani yang mengusahakan tanah sempit (kurang dari 0,5 hektar) 

 

Wiradi (2004:291), menjelaskan dunia pertanian mengenal adanya istilah 

pemilikan tanah, dan pengusahaan tanah. Kata “pemilikan” mengacu pada 
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kepemilikan formal sedangkan kata “penguasaan” menunjuk pada menguasai 

efektif. Kata “pengusahaan” nampaknya cukup jelas menunjuk bagaimana 

caranya sebidang tanah diusahakan secara produktif. Kata “pemilikan” menunjuk 

pada penguasaan milik secara formal, sedangkan kata “penguasaan” menunjukkan 

pada penguasaan efektif misalnya jika sebidang tanah disewakan atau digadaikan 

kepada orang lain maka orang itulah yang secara efektif menguasainya. Kata 

“pengusahaan” nampak jelas yaitu menunjuk bagaimana cara sebidang tanah 

diusahakan secara produktif. 

 

Dunia sosial pertanian dalam hubungannya dengan permasalahan penguasaan dan 

penggarapan tanah oleh Wiradi mengenalkan istilah land tenure  dan land tenacy  

kedua istilah ini sebenarnya merupakan dua sejoli namun pengertiannya atau 

bidang yang diartikan oleh masing-masing istilah tersebut dalam penggunaanya 

berbeda. Kata land memang sudah jelas yaitu tanah sedangkan tenure berasal dari 

bahasa latin yaitu tenere yang mencakup arti menguasai, memelihara, memegang 

dan memiliki secara formal, karena itu tentu biasanya dipakai sebagi uraian-uraian 

yang membahas masalah yang pokok-pokok umumnya mengenai status lahan, 

mengenai dari penguasaan tanah seperti hak milik, gadai, bagi hasil, sewa 

menyewa, dan juga kedudukan buruh tani. Uraian itu menunjuk pada kedekatan 

yuridis, artinya pengelolaanya berdasarkan dari sistem yang berlaku yang 

mengatur dan memungkinkan penggunaan syarat-syarat untuk dapat menggarap 

tanah bagi penggarapnya dan berapa lama penggarapan itu dapat berlangsung.  

Kata land tenacy secara etimologis adalah berasal dari kata land tenure sebab kata 

tenure memiliki arti orang yang memiliki, memegang, menempati, menduduki, 

menempatkan dan menggarap sendiri sebidang tanah tertentu untukdiusahakan 
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dalam bidang pertanian. Istilah ini biasanya menunjuk kepada pendekatan 

ekonomis, artinya penelaahannya meliputi hal-hal yang menyangkut hubungan 

penggarapan tanah atas lahan pertanian. 

 

Dari penjelasan dan deskripsi diatas dalam penelitian ini luas penguasaan tanah 

dinyatakan sebagai luas tanah yang dimiliki dan diusahakan oleh petani sehingga 

dapat memberikan hasil bagi yang mengusahakannya atau dapat memberikan hasil 

dari proses produksi pertanian yang dilakukan. Kemudian yang menjadi fokus 

pembagian kepemilikan tanah dan pengusahaan tanah oleh petani mengacu pada 

pendapat M. Idrus Abustam yaitu kepemilikan tanah luas (lebih dari I hektar), 

penguasaan tanah sedang (0,5 - I hektar) dan penguasaan tanah sempit (kurang 

dari I hektar). 

 

2.2 Tinjauan Tentang Masyarakat Petani 

 

Adiwilogo (2002:15), menjelaskan pada dasarnya petani merupakan orang yang 

melakukan kegiatan bercocok tanam hasil bumi atau memelihara tanah untuk 

memperoleh kehidupan dari kegiatan tersebut. Menurut UU PA tahun 1980 pasal I 

petani adalah orang yang mempunyai ataupun tidak mempunyai tanah yang 

pekerjaan pokoknya adalah mengusahakan tanah baik berupa tegalan maupun 

pekarangan. Berbeda dengan Adiwilogo,Sjamsoe’ed Sajad(1993:12), menjelaskan 

bahwa adalah pelaku usaha tani yang umumnya tidak hanya secara langsung 

mengerjakan usaha tani dilahan produksi, tetapi juga mereka mengusahakan atau 

mengelola lahan hingga produktif tanpa menggarapnya sendiri. Karenanya yang 

merupakan kategori sebagai petani adalah Pertama, petani pemilik yaitu petani 

yang memiliki lahan pertanian. Petani pemilik dapat mengerjakan sendiri lahan 
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pertaniannya atau memberikan hak penggarapan kepada petani lain. Kedua petani 

penggarap yaitu petani yang mengelola lahan pertanian yang bukan miliknya 

sendiri dengan hanya bagi hasil atau sebagainya. Ketiga yaitu buruh tani adalah 

petani yang tidak memiliki lahan sendiri dan hanya menjadi buruh bagi petani 

pemilik lahan petani penggarap dengan mengerjakan tanah mulai dari penanaman, 

pemeliharaan tanaman, dan pemanenan, upah yang diperoleh dapat berupa padi 

(padi gabah) atau berupa uang. 

 

Pendefinisian petani juga dilakukan oleh T.A. Mosher (1997:35), dengan 

memberikan suatu batasan dan ciri-ciri petani yaitu : 

 

1. Kebanyakan petani (seperti halnya dengan kebanyakan kita) hidup dibawah 

kesanggupan mereka sesunguhnya.  

2. Mereka berusaha tani untuk memperoleh sesuatu (untuk mereka sendiri 

beserta keluarganya) dari usaha taninya.  

3. Mereka enggan mencoba suatu metode baru kecuali benar-benar yakin 

metode itu akan berhasil. 

4. Mereka sangat menghargai itikad persetujuan keluarga dan tetangga mereka. 

5. Mereka tidak senang didesak-desak dan diberi instruksi tentang apa yang 

harus mereka lakukan. 

 

Selanjutnya  A.T. Mosher (1997:38), membedakan petani menjadi tiga yaitu: 

1. Petani Sebagai Juru TaniYaitu petani yang berperan sebagai pemelihara 

tanaman dan hewan guna mendapatkan hasil-hasil yang berfaedah. 

2. Petani sebagai pengelola yaitu petani yang berperan sebagai pengambil 

keputusan yang menetapkan pilihan alternatif-alternatif yang ada.  



19 

 

3. Petani sebagai manusia petani sebagai manusia ini lebih dari pada sebagai 

seorang juru tani,dan menjadi anggota dari suatu kelompok manusia yang 

pentingbaginya. 

 

Berbeda dengan A.T.Mosher, Wiradi (2004:303),menjelaskan penduduk pedesaan 

yang mempunyai pekerjaan pokok sebagai petani dapat dikelompokkan menjadi : 

1. Pemilik penggarap murni, yaitu petani yang menggarap sawahnya sendiri 

2. Penyewa dan penggarap murni yaitu yang tidak memiliki tanah garapan 

ataupun melalui bagi hasil 

3. Pemilik penyewa, atau pemilik penggarap yaitu yang menggaraptanahnya 

sendiri juga menggarap tanah milik orang lain. 

 

Menurut Frans Husken (1998:103), petani berdasarkan tanah yang dimiliki dan 

diusahakan dibagi menjadi tiga golongan, yaitu : 

1. Petani kaya yaitu petani yang memiliki tanah pertanian lebih dari 2,5 hektar 

2. Petani sedang yaitu petani yang memiliki tanah antara 1-2,5 hektar 

3. Petani kecil yaitu petani yang memiliki tanah kurang dari 1 hektar tanah 

 

Jadi petani adalah orang yang memiliki tanah baik garapan maupun sendiri yang 

berusaha mengolah atau mengusahakan tanah agar mendapat hasil untuk 

meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha yang diterapkan tersebut 

mereka berharap dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga ataupun masyarakat 

umum. Masyarakat umum yang dimaksud adalah masyarakat pertanian 

masyarakat yang pekerjaannya mengolah lahan pertanian yang dilakukan menurut 

musim yang ada sebagai sumber penghasilan sehari-hari yang identik dengan 

masyarakat pedesaan dengan sistem kehidupan berkelompok atau atas dasar 
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kekeluargaan dan masyarakat yang sangat tergantung pada tanah (earthbound), 

karena mempunyai kesamaan ketergantungan akan tanah maka masyarakat 

pertanian itu akan bekerjasama untuk mencapai kepentingan-kepentingan mereka. 

 

Pengertian masyarakat sendiri menurut Koentjaraningrat (1985:14),adalah 

merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat 

tertentudan bersifat continue (berkelanjutan) yang terkait dengan rasa identitas 

bersama. SeloSoemarjan dan Soerjono Soekanto bahkan mendefinisikan 

masyarakat secara singkat sebagai orang yang hidup bersama yang menghasilkan 

kebudayaan. Ralph Linton dalam Soerjono Soekanto mendefinisikan masyarakat 

sebagai sekelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama 

sehingga mereka menganggap sebagai kesatuan dengan batas-batas yang 

dirumuskan dengan jelas. Meskipun definisi dari para sarjana tersebut berlainan 

tetapi pada dasarnya yang menjadi fokus pada pengertian masyarakat secara 

umum sepertid ikemukakan oleh Soerjono Soekanto mencakup beberapa unsur 

yaitu : 

1. Manusia yang hidup bersama 

2. Mereka sadar bahwa mereka adalah satu kesatuan 

3. Bercampur untuk waktu yang cukup lama 

4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. 

 

Dari beberapa penjelasan diatas maka istilah petani dalam konteks ini dapat 

diartikan sebagai kelompok manusia yang telah hidup bersama dan bekerja dalam 

kurun waktu yang cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan 

mereka menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan mata 

pencaharian mereka yang sama sebagai petani. Mereka adalah kelompok 
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sosialyang mempunyai hubungan dengan tanah sebagai lahan garapan serta 

memiliki otonomi dalam membuat keputusan tentang proses bercocok tanam. 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan masyarakat petani identik pada suatu 

kelompok manusia yang hidup dalam lokalitas tertentu. Masyarakat berdasarkan 

pada derajat hubungan sosial dan masih mempertahankan kebudayaan tradisional, 

serta merupakan kelompok masyarakat yang tergantung pada tanah. 

 

2.3 Pemanfaatan Media Exposure (Terpaan Media) 

 

Media  merupakan alat penyampaian infomasi yang ditemui oleh masyarakat 

setiap harinya. Informasi-informasi yang disajikan di media mampu memberikan 

pengaruh yang baik juga buruk bagi masyarakat, tergantung bagaimana 

masyarakat menyikapi informasi tersebut (Fozer et al,.2014). Salah satu 

kebutuhan yang cukup penting dan esensial bagi manusia adalah kebutuhan akan 

informasi Niemas (et al,.2011). Salah satu sarana komunikasi yang di gunakan 

dalam mencari informasi adalah  media massa. Munculnya kesadaran tentang arti 

dan nilai dari informasi membuat masyarakat tidak dapat melepaskan diri dari 

informasi yang disajikan oleh media massa. media komunikasi petani di pedesaan 

dapat berupa media komunikasi interpersonal (antar pribadi), media komunikasi 

kelompok dan media komunikasi massa. Untuk mengetahui dengan jelas segala 

hal yang terjadi di dunia atau disekelilingnya, manusia sangat membutuhkan 

kehadiran media untuk memenuhi kebutuhannya. media massa merupakan alat 

yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak 

(penerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat 

kabar, film, radio, dan televisi (Cangara,2003 :134). Pada prinsipnya media massa 

merupakan suatu institusi yang melembaga dan bertujuan untuk menyampaikan 
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informasi kepada khalayak sasaran agar well informed. Komunikasi massa sebagai 

suatu jenis komunikasi yang ditujukan kepada khalayak yang tersebar, heterogen 

dan anonim melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat 

diterima secara serempak dan sesaat (Jalaludin Rakhmat 2009:189).  

 

Perkembangan media masa akhir ini sangat pesat. Media massa menyajikan 

berbagai realitas dalam bentukinformasi kepada masyarakat.  (Sobur, 2006:162). 

Secara garis besar media massa dapat dibedakan menjadi dua, yakni media massa 

cetak dan media massa elektronik. Masing-masing media massa mempunyai 

tampilan isi yang berbeda-beda, hal ini di maksudkan untuk menarik minat 

masyarakat untuk mengkonsumsi. Pada dasarnya masyarakat tentu menginginkan 

informasi yang lebih mudah, lebih cepat, faktual, aktual, dan sesuai kebutuhan. 

Beraneka ragam media yang ada memungkinkan lebih adanya keleluasaan untuk 

memilih yang paling cocok untuk dijadikan media penyampaian informasi 

maupun berita (Bungin, 2006 : 40). Salah satu media massa penyampaian 

informasi maupun berita yang paling banyak digunakan masyrakat saat ini adalah 

radio,televisi,majalah,surat kabar, (Thamrin 2008).Terpaan merupakan intensitas 

keadaan khalayak dimana terkena pesan-pesan yang disebarkan oleh suatu media. 

Terpaan juga dapat diartikan sebagai kegiatan mendengar, melihat, dan membaca 

pesan-pesan media ataupun mempunyai pengalaman dan perhatian terhadap pesan 

tersebut yang dapat terjadi pada individu atau kelompok (Erdinaya 2005: 

2).Terpaan media berusaha mencari data khalayak tentang penggunaan media baik 

jenis frekuensi penggunaan maupun durasi penggunaan (longevity). Terpaan 

media dapat diukur melalui frekuensi, durasi, dan atensi dari individu(Rakhmat, 

2004). Setiap media memiliki efek atau dampak yang berbeda-beda. Ada tiga jenis 
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dimensi efek komunikasi massa, yaitu kognitif, afektif, dan konatif (Amri 

Jhi,2011). 

 

Media exposure menurut Jalaluddin Rakhmat (2009:14) diartikan sebagai terpaan 

media,media exposuredapat dioperasionalkan sebagai frekuensi individu dalam 

menyaksikan televisi, film, membaca majalah atau surat kabar maupun 

mendengarkan radio. Sedangkan Masri singarimbun (2012:21) mengartikannya 

dengan sentuhan media. Menurut Rakhmat, terpaan media akan mempengaruhi 

perubahan sikap seseorang. Apabila seseorang terus-menerus diterpa oleh 

informasi media yang dipercayainya, hal pertama yang terjadi adalah 

bertambahnya pengetahuan dan selanjutnya ada kemungkinan terjadi perubahan 

sikap (Effendy, 1990:10). Frekuensi penggunaan media dalam satu bulan diukur 

dalam beberapa kali sebulan seseorang menggunakan media dalam satu tahun. 

Untuk mengukur durasi penggunaan media adalah dengan menghitung berapa 

lama seseorang menggunakan media dan mengikuti suatu artikel dalam sebulan, 

sedangkan hubungan antara khalayak dengan isi media meliputi attention atau 

perhatian. Dengan demikian terpaan media dapat diukur melalui frekuensi, durasi, 

dan atensi khalayak pembaca (Ardiyanto dan Erdinaya, 2005: 164). 

 

Terjadinya proses adopsi merupakan sebuah refleksi dari interaksi sosial. Dalam 

interaksi sosial terjadi perubahan informasi melalui komunikasi antar komponen 

masyarakat sehingga pesan-pesan dari sumber sampai pada penerima. Pada 

hakikatnya terjadinya adopsi inovasi merupakan akumulasi dari barbagai faktor 

baik komunikasi, interaksi sosial, pemanfaatan media exposure dan sebagainya, 

tetapi yang paling penting adalah adanya proses difusi ide-ide inovasi dari seorang 

kepada oranglain. Dalam penelitian ini yang dimaksud Media exposure adalah 
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penggunaan media yang dilakukan sebagaiupaya mencari informasi tentang 

teknologi pertanian, sehingga memungkinkan petani untuk memanfaatkan media-

media komunikasi, baik media massa,media cetak, media elektronik, hal tersebuat 

merupakan gerak sosial petani dalam mencari informasi. 

 

2.4 Tinjauan Konsep Inovasi 

 

Menurut kamus bahasa indonesia inovasi/innovation adalah sebagai penggantian 

cara-cara lama dengan yang baru, selain itu inovasi sebagai“pembaharuan” baik 

berupa ide atau gagasan kelakuan atau benda (Haryanto 2014).  

 

Dijelaskan oleh (Rogers 1983) bahwa inovasi adalah gagasan, tindakan atau 

barang yang dianggap baru oleh seseorang, baru dalam ide yang inovatif tidaklah 

harus baru sama sekali tetapi seseorang bisa mengenal suatu inovasi tetapi tidak 

mau mengadospsi inovasi itu. Semua inovasi pasti punya komponen ide, tetapi 

banyak inovasi yang tidak mempunyai wujud fisik. Jadi inovasi berarti suatu 

penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah di kenal 

sebelumnya. sedangkan  menurut Soekartawi (1988:83) inovasi adalah suatu ide 

yang di pandang baru oleh seseorang karena latar belakang seseorang itu berbeda-

beda antara individu satu dengan individu yang lainnya, maka cara menilai apakah 

suatu ide baru tersebut baru atau tidak sifatnya, tergantung reaksi antara individu 

yang satu dengan lainnya berbeda. dari pengertian di atas inovasi dapat berupa 

teknologi baru, cara baru, organisasi baru, pemasaran hasil-hasil pertanian yang 

baru.  salah satu cara baru dalam bidang pertanian. 

Penerimaan atau penolakan suatu inovasi adalah keputusan yang dibuat oleh 

seorang petani. Jika ia menerima (mengadopsi) inovasi dia mulai menggunakan 

ide baru, praktek baru, atau barang baru itu dan menghentikan penggunaan ide-ide 
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yang digantikan oleh inovasi itu. Keputusan inovasi adalah proses mental sejak 

seseorang mengetahui adanya inovasi sampai mengambil keputusan untuk 

menerima atau menolaknya dan kemudian mengukuhkannya. keputusan inovasi 

merupakan suatu tipe pengambilan keputusan yang khas keputusan inimempunyai 

ciri-ciri tersendiri yang tidak diketemukan dalam situasi pembuatan keputusan 

lainnya. 

 

Dalam kasus inovasi sesorang harus memilih alternative baru setelah inovasi itu 

ada. Paradigma proses keputusan inovasi yang dikemukakan oleh Rogers (1986: 

38), adalahsebagai berikut: 

1) Pengenalan, yaitu dimana seseorang mengetahui adanya inovasi dan 

memperoleh beberapa pengertian bagaimana inovasi itu berfungsi. 

2) Persuasi, yaitu seseorang membentuk sikap berkenaan atau tidak berkenaan 

terhadap inovasi 

3) Keputusan, dimana seseorang terlibat dalam kegiatan yang membawanya pada 

pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi. 

4) Konfirmasi, dimana seseorang mencari penguat bagi keputusan inovasi yang 

telah dibuatnya. Pada tahap ini mungkin terjadi seseorang merubah 

keputusannya jika ia memperoleh informasi yang bertenangan. 

 

Dengan melihat hal tersebut diatas bahwa suatu inovasi akan berpengaruh 

terhadap tingkat produksi dibidang pertanian dengan menggunakan ide-ide baru 

yang sifatnya positif bagi kehidupan petani. Berikut dijelaskan bagan paradigma 

proses inovasi : 
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Bagan 1. Pradigma Proses Keputusan Inovasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------    Perjalanan   Waktu    -------------------------------------------------------------------- 

Faktor  Penerima 

1.  Sifat-sifat pribadi 

2. Sifat-sifat sosial 

3. Kebutuhan nyata terhadap 

inovasi 

Sistem sosial 

1.  Norma-norma sistem 

2. Toleransi terhadap 

penyimpangan 

3. Mobilitas sosial 

Pengenalan Persuasi Keputusan Konfirmasi 

ADOPSI 

Menolak 

Terus Mengadopsi 

Diskontinuasi 

1.  Ganti yang baru 

2.  Kecewa 

Mengadopsi 

Terlambat 

Tetap Menolak 

Ciri-ciri inovasi dalam 

pengamatan penerima 

1.  Keuntungan relatif  

2. Kompleksitas 

3. Trialabilitas 

4.   Observabilitas 
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Dari batasan ataupun pengertian diatas maka dapat dinyatakan pengertian inovasi 

adalah merupakan elemen-elemen kultur baru yang hendak diperkenalkan atau di 

introdusir kedalam suatu masyarakat. Elemen-elemen atau unsur nilai baru itu 

akan membawa atau memberikan sesuatu yang berharga bila diterima oleh 

anggota masyarakat, atau dengan kata lain masyarakat akan mengadakan 

perubahan dari cara-cara lama yang dipandang tidak membawa keuntungan 

dengan cara-cara atau ide-ide baru yang diharapkan memberikan keuntungan 

baginya. Dalam menerima suatu inovasi dalam suatu masyarakat akan mengalami 

perbedaan hal tersebut karena dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada di dalam 

masyarakat itu sendiri. 

 

2.5 Konsep Daya Adopsi Inovasi di Bidang Pertanian 

 

Menurut Mubyarto (1989:235), kemajuan dan pembangunan di bidang pertanian 

tidak terlepas dari kemajuan teknologi, teknologi dalam hal ini diartikan sebagi 

ilmu yang berhubungan dengan keterampilan di bidang industri. Tetapi Mosher 

mengartikan teknologi pertanian sebagai cara-cara petani, sebenarnya yang lebih 

dahulu harus disadari pengaruh dari suatu teknologi baru pada produktifitas 

pertanian. salah satu syarat mutlak dalam pembagunan adalah adanya teknologi 

usaha tani yang senantiasa berubah (Mosher 1983). Teknologi yang senantiasa 

berubah merupakan sebagai syarat mutlak dalam pembagunan pertaniaan (Mosher 

1985:96). Apabila tidak ada prubahan teknologi maka pembagunan pertanian 

tidak akan mengalami kemajuan, degan demiakian teknologi pertanian sebagai 

cara-cara bertani (Haryanto et al.,2012). 
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Hal ini sesuai dengan Proses pembangunan pertanian yang merupakan  suatu 

interaksi dari banyak pihak secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan 

upaya peningkatan produktivitas usahatani dan peningkatan pendapatan serta 

perbaikan mutu hidup, melalui penerapan teknologi yang terpilih. Untuk 

menigkatkan produktivitas tidak terlepas dari inovasi (Mardikanto1988). Oleh 

karena itu teknologi dalam usaha padi sawah sangat di butuhkan oleh petani 

dengan harapan dapat meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, dan 

meningkatakan pendapatan petani (Welson et al.,2011). Teknologi baru yang 

diterapkan dalam bidang pertanian dimaksudkan untuk menaikkan produktifitas 

baik itu produktivitas tanah, peningkatan hasilpertanian, modal dan tenaga kerja. 

 

Salah satu cara baru dalam bidang pertanian adalah usaha yang meliputi:  

1. penggunaan benih unggul yang bermutu tinggi 

2. cara bercocok tanam yang baik  

3. cara pemupukan yang baik 

4. Penggunaan teknologi pertanian  

5. Penggunaan bibit unggul yang bermutu tinggi 

6. pemasaran hasil-hasil pertanian 

(Warta Penyuluhan pertanian Tanaman Pangan, 1989:11) 

 

Dalam mengenalkan cara-cara baru (inovasi) dalam masyarakat petani di 

pedesaan belum tentu masyarakat akan langsung menerimanya mengingat 

masyarakat pedesaan umumnya berada pada sistem sosial yang tradisional. 

masyarakat yang berada pada sistem ini masih di pengaruhi oleh norma-

normasosial dan adat istiadat yang berlaku sehingga proses penerimaan inovasi 
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berjalan lambat. Sistem sosial tradisional menurut Rogers dan Shoemaker dalam 

Sri Sukarni (1986 :7) adalah sebagai berikut :  

1. Kurangnya orientasi yang mengguntungkan bagi prubahan 

2. Teknologi yang kurang berkembang atau masih sederhana  

3. Relatif rendahnya tingkat melek huruf, pemahaman mengenai metode ilmiah 

dan pendidikan 

4. Sistem sosial yang di perlancar oleh hubungan persahabatan dan keramah 

tamahan yang di beri nilai tinggi dan di anggap sebagai tujuan. 

5. Rendahnya hubungan komunikasi anggota sistem sosial dengan pihak luar, 

kurangnya fasilitas transportasi dan komunikasi dengan masyarakat. 

 

Keputusan seseorang untuk menerima atau menolak inovasi bukanlah tindakan 

yang sekali jadi melainkan merupakan suatu prestise yang terdiri dari serangkaian 

tindakan didalam jangkawaktu tertentu. Dengan mengingat hal di atas maka petani 

tidak begitu saja menerima ide-ide baru tersebut,mereka hanya mengetahui saja, 

tetapi untuk tahapmenerima ide–ide tersebut diperlukan waktu yang relatif lama. 

Sehingga kenyataannya masih banyak petani yang belum bisa menerapkan 

teknologi usaha tani, hal ini di sebabkan karena kurangnya pengetahuan petani 

tentang teknologi pertanian dan terbatasnya modal. Untuk mengatasi hal tersebut 

di perlukan usaha untuk mengubah sikap, cara berfikir, dan memberikan motivasi 

kepada petani untuk menigkatkan produktifitas pertaniaannya, hal ini dapat di 

lakukan melalui penyuluhan pertanian dan penggunaan media exposure dalam 

mencari informasi pertanian (Welsonet al.,2011& Herson et.al., 2013). Faktor lain 

untuk mempercepat inovasi teknologi pertanian adalah tepat atau tidaknya dalam 
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menggunakan metode penyuluhan, penggunaan metode yang tepat dan efektif 

akan mempermudah untuk di pahami oleh petani (Akhmad et, al,. 2005). 

Pandangan tradisional mengenai proses keputusan inovasi yangdisebut “Proses 

Adopsi”oleh Rogers (1986:54), proses itu tediri dari 5 tahap : 

1. Tahap Kesadaran, dimana seseorang mengetahui ide-ide baru tetapi 

kekurangan informasi mengenai hal itu. 

2. Tahap Menaruh Minat, dimana seseorang mulai menaruh minat terhadap 

inovasi dan mencari informasi lebih banyak mengenai suatu inovasi 

3. Tahap Penilaian, dimana seseorang mencari ide baru itu dihubungkan dengan 

situasi dirinya sendiri saat ini dan masa mendatang . 

4. Tahap Percobaan, dimana seseorang menerapkan ide-ide baru itudalam skala 

kecil untuk menentukan kegunaanya apakah sesuai dengan situasi dirinya, 

5. Tahap Penerimaan, (adopsi) dimana seseorang menggunakan ide baruitu 

secara tetap dalam skala yang luas. 

 

Proses daya adopsi merupakan suatu proses kejiwaan yang terjadi dalam 

diriseseorang dari sesuatu yang baru, dari mulai ia sadar akan adanya sesuatu 

yangbaru sampai pada kegiatan mempraktekkan atau  menjadi sebuah kebiasaan. 

Seseorang yang menjadikan atau mempraktekkan sesuatu yang cara baru disebut 

mengadopsi cara itu. Sebelum seseorang mengadopsi cara baru ia akan mengalami 

beberapa proses adopsi yang berbeda pada tiap masyarakat. Pengertian adopsi 

inovasi di bidang pertanian adalah penerimaan ide-ide baru dalam bidang 

pertanian oleh petani tentang hal-hal yang baru yang disampaikan kepada 

petaniyang berbentuk ilmu dan teknologi pertanian. 
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Konseptualisasi proses adopsi ini merupakan penerimaan atau penolakan suatu 

inovasi yaitu keputusan yang dibuat oleh seseorang petani. Jika ia menerima 

(mengadopsi) inovasi dia mulai menggunakan ide baru, praktek baru, atau barang 

baru itu dan menghentikan penggunaan ide-ide yang digantikan oleh inovasi itu. 

Keputusan inovasi adalah proses mental sejak seseorang mengetahui adanya 

inovasi sampai mengambil keputusan untuk menerima atau menolaknya dan 

kemudian mengukuhkannya. Keputusan inovasi merupakan suatu tipe 

pengambilan keputusan yang khas keputusan ini mempunyai ciri-ciri tersendiri 

yang tidak ditemukan dalam situasi pembuatan keputusan lainnya. Dalam kasus 

inovasi sesorang harus memilih alternatif baru setelah inovasi itu ada.  

 

Rogers (1986:35),Keputusan adopsi ini dibedakan menjadi beberapa tipe yaitu: 

1. Keputusan otoritas, yaitu keputusan yang dipaksakan kepada seseorangoleh 

individu yang berada dalam posisi atasan. 

2. Keputusan individual yaitu keputusan dimana individu yang yang 

bersangkutan mengambil peranan dalam pembuatannya, keputusan individual  

terdiri dari keputusan opsional yakni keputusan yang dibuat oleh seseorang 

terlepas dari keputusan-keputusan yang dibuat oleh anggota sistem dan 

keputusan kolektif yaitu keputusan yang dibuat individu-individu dalam 

sistem sosial melalui konsensus. 

 

Proses penerimaan suatu inovasi adalah hasildari kegiatan-kegiatan komunikasi 

pertanian dan karenanya komunikasi itu menyebabkan hubungan interaksi sesama 

individu dengan anggota masyarakat,atau juga dengan kelompok, dari interaksi 

antara kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain. Karena adanya 
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interaksi inilah maka tahap adopsi inovasi pertanian mempunyai hubungan dengan 

partisipasi dan hubungan denganpetani itu sendiri. 

 

Dari beberapa uraian diatas sesuai dengan penelitian bahwa unsur dari penguasaan 

tanah, media exposure dan inovasi merupakan dimensi yang saling berkaitan. 

Komunikasi antar petani di bidang pertanian dan pemanfaatan media exposure 

akan memberiakn informasi mengenai teknologi di bidang pertanian. Ketertarikan 

petani untuk mengadopsi inovasi di bidang pertanian merupakansebuah proses 

internalisasi teknologi di bidang pertanian untuk memperbaiki dan meningkatkan 

taraf kesejahteraan petani. 

 

2.6 Kerangka Pemikiran 

 

George Ritzer menjelaskan dalam perspektif fungsionalis mengandung asumsi 

dasar bahwa setiap struktur dalam sistem sosial fungsional terhadap sistem yang 

lain. Penganut teori ini cenderung melihat hanya sumbangan satu sistem atau 

peristiwa terhadap sistem lain karena itu mengabaikan bahwa suatu sistem dapat 

beroperasi dan menentang fungsi-fungsi yang lain dalam suatu sistem sosial. 

 

Dalam penelitian ini peneliti berlandaskan pada teori struktural fungsional, asumsi 

dari teori ini adalah bahwa masyarakat adalah sistem sosial yang terdiri 

daribagian-bagian yang saling menyatu dan saling berkaitan dalam 

keseimbangan.Walaupun sistem sosial identik dengan sistem interaksi, namun 

Parsons menganggap interaksi bukan merupakan hal terpenting dalam sistem 

sosial, namun ia menempatkan status peran sebagai unit yang mendasari sistem. 

Status peran merupakan komponen struktural sistem sosial. Perubahan yang 
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terjadi pada suatu bagian atau suatu elemen akan menyebabkanperubahan pada 

bagian lain. 

 

Secara garis besar para sosiolog mengatakan perubahan sosial terjadi karena 

adanya perubahan dalam unsur-unsur geografis, biologis, teknotogi, ekonomi serta 

kebudayaan. Perubahan bersifat periodik dan non periodik serta merupakan 

lingkaran-lingkaran. Pitirin A Sorokin, mengatakan bahwa segenap usaha untuk 

mengemukakan bahwa ada suatu kecenderungan yang tertentu dan tetap 

dalamperubahan-perubahan sosial, tidak akan berhasil baik. Dia meragukan 

kebenaranakan adanya lingkaran-lingkaran perubahan sosial tersebut tetapi, 

perubahan-perubahantetap ada dan yang paling penting adalah bahwa lingkaran 

terjadinya gejala-gejala sosial harus dipelajari, dengan jalan tersebut barulah akan 

dapat diperoleh suatu generalisasi selain itu ada kondisi-kondisi primer yang 

menyebabkan terjadinya, dan perubahan salah satunya adalah kondisi teknologis 

Soerjono Soekanto, 1992:338). 

 

Sugihen Bahraint (1997:58), memberi  penjelasan pada perkembangan teknologi 

di lingkungan petani memberi atau membawa pengaruh pada persepsi sikap dan 

perilaku manusia termasuk juga pada sistem usaha tani yang digunakan petani 

bagaimanapun memerlukan pengetahuan dan keterampilan dalam mengolah 

lahanagar lebih produktif serta bagaimana cara menggunakan peralatan produksi 

pertanian yang dapat meningkatkan produktifitas hasil pertanian adalah faktor 

yang penting dan sangat dibutuhkan oleh petani. 

 

Berdasarkan pemaparan di atas dalam mengadopsi suatu inovasi di bidang. 

pertanian, petani sebagai subjek akan melihat bahwa dengan adanya perubahan-



34 

 

perubahan akan membawa dampak pada peningkatan kesejahteraan hidup (Riani 

et al,.2012). Luas penguasaan tanah di bidang pertanian sangat dibutuhkan guna 

menunjang produktifitas di bidang pertanian, selain itu penggunaan media 

exposure petani dalam mencari dan mengkomunikasikan informasi-informasi 

pertanian akan mempengaruhi seorangpetani dalam mengadopsi suatu inovasi 

pertanian. Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian survey untuk mengetahui 

hubungan yang ada sebagai suatu realitas dalam masyarakat. 

 

2.7 Skema Hubugan Antar Variabel 

 

Variabel X1 

 

 

 

Variabel  X2 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

  =  Hubungan 

X1 :  Luas penguasaan tanah sebagai variabel independent adalah sebagai 

penyebab bagi timbulnya variabel lain. 

Luas Penguasaan tanah 

- Luas 

- Sedang 

- Sempit 

Media Exposure 
- Intensitas 

pemnfaatan media 

cetak 

- intensitas 

pemanfaatan media 

audio visual 

- Intensitas 

pemnfaatan media 

penyuluhan 
pertania 

 

 

Daya Adopsi Inovasi Bidang 

Pertanian 

- Intensitas penggunaan 

sistem tanam Jejer 

Legowo 

- Intensitas Penggunaan 

Pupuk organik 

- penggunaan bibit 

unggul 

- penggunaan Mesin 

perontok padi(Thleser) 
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X2 : Media exposure sebagai variabel intervening adalah variabel antara yang 

menjembatani dan penyebab bagi variabel dependen. 

Y : Daya adopsi inovasi di bidang pertanian sebagai variabel dependen yang 

ditentukan oleh variabel sebelumnya atau sebagai akibat. 

 

2.8 Hipotesa 

 

Hipotesa menurut Hadi sutrisno (1992:257), merupakan pemyatsan yang masih 

lemah kebenarannya dan masih perlu diuji kebenarannya. hipotesis dikatakan  

sementara karena jawaban yang di berikan baru berdasarkan teori yang relevan, 

belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang di proleh dari pengumpulan data. 

Maka, hipotesis dapat juga di nyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan 

masalah penelitian dan belum terdapat jawaban yang empiris. Hipotesa dalam 

penelitian ini adalah 

Ho : Tidak ada hubungan antara luas penguasaan tanah dan pemanfaatan  

media exposure dengan pengadopsian inovasi pertanian 

Ha : Ada hubungan antara luas penguasaan tanah dan pemanfaatan  media 

exposure dengan pengadopsian inovasi pertanian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Tipe Penelitian 

 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian survey. Menurut Masri 

Singarimbun (2006), penelitian survey yaitu penelitian yang mengambil sampel 

dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang 

pokok. Penggunaan metode penelitian survey yang dilakukan oleh peneliti dengan 

maksud menjelaskan hubungan kausalitas dan pengujian hipotesa atau lebih 

dikenal sebagai penelitian penjelasan atau disebut eksplanatory research. 

 

Menurut Masri Singarimbun (1989:5), penelitian eksplanatory adalah penelitian 

yang menyoroti dan menjelaskan (explanation) hubungan variabel penelitian dan 

menguji hipotesa yang telah dirumuskan sebelumnya. Hal tersebut membuat 

konsekuensi logis pada penelitian ini dengan menggunakan deskriptif analitik. 

 

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan adalah hubungan luas 

penguasaan tanah dan pemanfaatan media exposure yang melatarbelakangi petani 

dalam inovasi dibidang pertanian, melalui pemanfaatn media exposure ataupun 

dengan pemanfaatn media penyuluh lapangan, hal ini menimbulkan konsekuensi 

keterkaitan dan kausalitas antara luas penguasaan tanah, media exposure dan daya 

adopsi inovasi pertanian. 
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3.2 Definisi Konseptual 

 

3.2.1 Luas Penguasaan Tanah 

 

Penguasaan tanah dinyatakan sebagai luas tanah yang dimiliki, diusahakan dan 

digarap oleh petani sehingga dapat memberikan hasil bagi yang mengusahakannya 

atau dapat memberikan hasil dari proses produksi pertanianyang dilakukan 

(Karyuni et al,. 2011). Kemudian yang menjadi fokus pembagian kepemilikan 

tanah dan penguasaan tanah oleh petani yaitu mengacu pada pendapat M. Idrus 

Abustam 1989:58,  yaitu kepemilikan tanah luas (lebih dari I hektar), penguasaan 

tanah sedang (0,5 - I hektar) dan penguasaan tanah sempit (kurang dari 0,5 

hektar). 

 

3.2.2 Media exposure (Terpaaan Media) 

 

Media exposure (terpaan media) merupakan kegiatan mendengarkan, melihat, dan 

membaca pesan media massa ataupun mempunyai pengalaman dan perhatian 

terhadap pesan tersebut, yang dapat terjadi pada tingkat individu ataupun 

kelompok (Ardianto dan Erdinaya (2005: 2). Terpaan media dapat diukur melalui 

frekuensi, durasi, dan atensi dari individu. Selain itu terpaan media tidak hanya 

dapat diteliti dari apakah seseorang dekat dengan kehadiran media tersebut, tetapi 

juga soal keterbukaan orang tersebut terhadap pesan media (Rakhmat, 2004:66). 

Penggunaan media exposure dimaksudkan untuk memperkuat penyebaran pesan-

pesan pertanian secara cepat dan luas, baik antar komunikasi interpersonal dan 

kelompok yang dimaksudkan sebagai upaya mencari informasi tentang  teknologi 

pertanian, Sehingga memungkinkan petani untuk menggunakan berbagai media 
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komunikasi, baik media cetak, media audio visual, media elektronik, media 

penyuluhan dan lain sebagainya.  

 

3.2.3 Daya adopsi inovasi pertanian 

 

Konseptualisasi proses adopsi ini merupakan penerimaan atau penolakan suatu 

inovasi yaitu keputusan yang dibuat oleh seorang petani. Jika ia menerima 

(mengadopsi) inovasi dia mulai menggunakan ide baru, praktek baru, atau barang 

baru itu dan menghentikan penggunaan ide-ide yang digantikan oleh inovasi itu. 

Keputusan inovasi adalah proses mental sejak seseorang mengetahui adanya 

inovasi sampai mengambil keputusan untuk menerima atau menolaknya dan 

kemudian mengukuhkannya. 

 

3.3 Definisi Operasional 

 

Untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial ataupun fenomena 

alami Solyan Effendi 1989, menjelaskan konsep adalah abstraksi mengenai yang 

dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik, kejadian, keadaan 

kelompok atau individu tertentu. Unsur pokok dalam suatu penelitian adalah 

generalisasi dari sekelompok fenomena baru, sehingga dapat dipakai untuk 

menggambarkan sebagian fenomena yang sama. Selanjutnya Sofyan (1989:46), 

menjelaskan bahwa pembuatan definisi operasional bertujuan untuk 

memberitahukan bagaimana mengukur suatu variabel, oleh karena konsep masih 

bersifat abstrak maka diperlukan operasionalisasi agar menjadi definisi, sehingga 

dapat digambarkan fenomena yang diamati, diteliti dan ditentukan oleh orang lain 

sesuai dengan tujuan. Pada judul penelitian ini terkandung konsep pokok yaitu 
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luas penguasaan tanah,media exposure, dan daya adopsi inovasi di bidang 

pertanian. Oleh karena konsep ini masih bersifat abstrak maka perlu 

dioperasionalisasikan menjadi definisi yang lebih spesifik. Pemberian definisi 

operasional pada suatu konsep memberikan batasan sehinggat tidak menimbulkan 

ambiguitas dan salah tafsir. Selain itu untuk menuntun peneliti sendiri dalam 

mengadakan rangkaian proses penelitian. 

 

3.3.1 Luas penguasaan tanah 

 

Pengertian luas penguasaan tanah adalah luas tanah yang dimiliki serta dapat 

memberikan hasil bagi yang mengusahakannya atau dapat diartikan bahwa tanah 

harus diolah sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan atau mampu 

berproduktifitas. Kemudian yang menjadi fokus pembagian kepemilikan tanah 

dan penguasaan tanah oleh petani yaitu mengacu pada pendapat M. Idrus 

Abustam 1989:58,  yaitu: 

1. Petani yang mengusahakan tanah luas (lebih dari 1 hektar) 

2. Petani yang mengusahakan tanah sedang (0,5 - 1 hektar) 

3. Petani yang mengusahakan tanah sempit (kurang dari 0,5 hektar) 

 

3.3.2 Media Exposure 

 

Media exposure dapat dipahami sebagai proses komunikasi, penyampaian pesan, 

ide atau informasi kepada orang lain dengan menggunakan sarana tertentu guna 

mempengaruhi atau mengubah perilaku penerima pesan. Informasi yang disajikan 

di media mampu memberikan pengaruh yang baik juga buruk bagi masyarakat, 

tergantung bagaimana masyarakat menyikapi informasi tersebut.Terpaan media 
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akan mempengaruhi perubahan sikap seseorang. Apabila seseorang terus-menerus 

diterpa informasi media yang dipercayainya, hal tersebut dapat menambah 

pengetahuan seseorang. Penggunaan media exposure petani dimaksudkan untuk 

memperkuat penyebaran pesan-pesan pertanian. 

 

Pemanfaatan Media exposure yang digunakan petani adalah sebagai berikut : 

1. Pemanfaatan media cetak 

2. Pemanfaatan media Audio Visual 

3. pemanfaatan media Penyuluhan pertanian 

 

3.3.3 Daya adopsi inovasi 

 

Adopsi inovasi adalah penerimaan petani atas nilai-nilai baru yang berhubungan 

dengan teknologi dibidang pertanian yang berguna bagi pertanian. Dalam 

memasuki era teknologi tinggi penggunaan alat-alat pertanian dengan mesin-

mesin modern membantu proses pengolahan produksi pertanain, Selain itu inovasi 

penggunaan sistem tanam yang baik merupakan salah satu perkembangan 

teknologi pertanian yang dapat meningkatkan efisiensi pertanian. 

 

Adapun bentuk  pengadopsian inovasi di bidang pertanian yaitu  

1. penggunaan sistem  tanam Jejer Legowo 

2. Penggunaan mesin perontok padi (thleser) 

3. Penggunaan bibit unggul 

4. Penggunaan Pupuk organik 
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3.4 Populasi dan Sampel 

 

3.4.1 Populasi 

 

Populasi menurut Ida Bagoes Mantra dan Kasto adalah jumlah unit analisa yang 

unit cirinya akan diduga. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan 

penduduk yang memiliki matapencaharian sebagai petani yang ada di Desa 

Karang Anyar Kecamatan Jatiagung. Dari monografi desa jumlah petani yang ada 

di Desa Karang Anyar pada tahun 2016 sebanyak 664 petani. 

 

3.4.2 Sampel 

 

Arikunto Suharsimi (1992:104), menjelaskan bahwa sampel adalah bagian dari 

populasi yang akan diteliti. Dalam pengambilan sampel menurut Sujana tidak ada 

ketentuan yang baku atau rumus pasti, sebab keabsahan sampel terletak sifat dan 

karakteristik yang mendekati populasi pada besar dan banyaknya. Pengambilan 

sampel dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Arikunto Suharsimi yaitu 

apabila populasinya kurang dari seratus lebih baik diambil seluruhnya, apabila 

lebih dari seratus maka diambil l0-20 % saja. 

 

Berdasarkan pendapat Arikunto, maka peneliti mengambil sampel sebesar l0% 

dari jumlah populasi sebanyak  664 petani untuk merepresentasikan keterwakilan 

seluruh petani. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti mengambil sampel 

l0% dari 664 petani yang menjadi populasi dalam penelitian ini, sehingga 

diperoleh jumlah sampel 66 orang petani setelah dibulatkan dengan perhitungan 

sebagai berikut: 

S  =  664 x 10%  =  66 
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3.4.3 Pengambilan sampel 

 

Dalam penelitian ini sampel diambil menggunakan stratified random sampling 

dikarenakan dari luas penguasaan tanah petani dikategorikan menjadi tiga yaitu 

petani yang memiliki tanah luas, sedang dan sempit. Dengan demikian diharapkan 

setiap unit penelitian (satu elementer) mempunyai kesempatan yang sama untuk 

dipilih sebagai sampel. Sampel penelitian ini sebanyak l0 % dari jumlah populasi 

penelitian sebanyak 664 petani dengan pertimbangan bahwa jumlah sampel yang 

ada sudah dapat mewakili semua populasi dengan pembagian menurut luas tanah 

yang dimiliki. 

 

Dalam penelitian ini luas penguasaan tanah yang digunakan adalah tanah yang 

dimiliki, diusahakan dan digarap oleh petani. Pengambilan sampel pada 

peneilitian ini sebanyak 66 orang, dengan menggunakan teknik pengambilan 

sampel secara stratified random sampling, maka sampel dapat mengkategorikan 

luas penguasaan tanah menjadi tiga stratafikasi sebagai berikut : 

 

Tabel 1. Pengambilan Sampel Secara Stratified Random Sampling 

Status 

Penguasaan 

Tanah 

Jumlah Petani 

(Orang) 

10% Dari 

Jumlah Petani 

Jumlah Sampel 

(Orang) 

Sempit 

(kurang dari 

0,5 ha) 

370 10% x 370 37 

Sedang (0,5-1 

ha) 

180 10% x 180 18 

Luas (lebih 1 

ha) 

114 10% x 114 11 

Total 664 100 % 66 

Sumber : Data Demografi Tahun 2016 
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Dari tabel diatas di ketahui bahwa jumlah sampel yang diteliti adalah sebanyak 66 

orang atau 10 % dari jumlah keseluruhan populasi petani yang ada di Desa Karang 

Anyar sebesar 664 orang. Dari 66 sampel tersebut dibagi dalam 3 kategori Petani 

yang menguasai tanah luas, Petani yang menguasai tanah sedang dan Petani yang 

menguasai tanah sempit. 

 

3.5 Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian dapat di artikan sebagai setting atau konteks sebuah penelitian. 

Penelitian ini di lakukan di Desa Karang Anyar Kecamatan Jatiagung Kabupaten 

Lampung Selatan. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena sesuai dengan 

permasalahan mengenai luas pengguasaan tanah dan pemanfaatan media exposure 

dengan pengadopsian inovasi dibidang pertanian. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang di gunakan peneliti untuk 

mendapatkan data dalam suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

 

a. Menyebar Kuesioner 

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan 

tertulis dengan menyertakan alternatif jawaban untuk mempermudah responden 

melakukan pengisian serta menghindari bias jawaban. Untuk mendapatkan data 

yang relevan dengan penelitian, kuesioner yang dilakukan adalah dengan 

mengajukan daftar pertanyaan yang berhubungan dengan topik penelitian petani. 
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Penggunaan teknik kuesioner ini diharapkan dapat memperoleh data yang lebih 

rinci dan dapat mewakili dari keseluruhan petani. 

b. Studi Pustaka 

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-

buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media 

lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. 

c. Observasi 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati kondisi yang ada di 

lokasi penelitian. Cara yang dimaksud adalah untuk mendapatkan data awal 

yang mendukung penelitian seperti informasi mengenai luas penguasaan 

tanah serta bagaimana daya adopsi inovasi di bidang pertanian oleh petani. 

 

3.7 Teknik Pengolahan Data 

 

Pengolahan data adalah suatu proses untuk mendapatkan data dari setiap variabel 

penelitian yang akan siap untuk dianalisis. Pengolahan data meliputi kegiatan 

pengeditan data, transformasi data (coding), tabulasi data, serta penyajian data 

sehingga di proleh data yang lengkap dari masing-masing obyek untuk setiap 

variabel yang di teliti. Selanjutnya tahap-tahap dalam pengolahan data kuantitatif 

adalah sebagai berikut: 

 

1. Tahap Editing 

Pada tahap ini data yang diperoleh dari lapangan yang berupa data primer 

diperiksa kembali kelengkapannya, jika data tersebut belum lengkap maka harus 

dilengkapi terlebih dahulu. Editing sangat penting untuk menjaga kualitas 
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dataserta menjaga kebaikan atau rehabilitasi data yang dianalisa, sehingga dapat 

dipertanggung jawabkan. 

 

2. Tahap Koding 

Dalam tahap ini jawaban dari responden diklasifikasikan menurut jenis pertanyaan 

dengan cara memberi tanda atau kode bagi tiap-tiap data yang termasuk dalam 

kategori yang sama. Tahap koding dimaksudkan untuk mengklasifikasi data 

menurut klasifikasi menurut kategori masing-masing dan memberi kode untuk 

setiap jawaban berdasarkan kategorinya tersebut dan memindahkan dalam buku 

kode. 

 

3. Tabulasi 

Tabulasi adalah tahap memasukkan data kedalam tabel-tabel sehingga hasil 

penelitian dapat lebih mudah dibaca dan dipahami. Pada tahap ini data yang 

dianggap penting dimasukkan kedalam data dengan kategori yang sama sehingga 

data tersebut lebih sederhana serta dapat dipahami oleh orang lain. 

 

3.8  Uji Validitas dan Reliabilitas 

 

Kata validitas bersumber dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu data.  Untuk mengukur validitas suatu instrument 

penelitian atau koesioner dilakukan dengan menghitung korelasi secara signifikan 

dengan skor totalnya menggunakan korelasi Product Moment (r).  

Pengujian validitas insturmen penelitian dilakukan dengan menggunakan rumus 

korelasi product moment yaitu: 
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                     N.∑xy(∑x)( ∑y)  

rxy = 

                   √ {N.∑x
2
-(∑x)

 2
)} - {N.∑y

2
-(∑y)

 2
)} 

Keterangan: 

rxy  : koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

XY  : hasil perkalian variabel bebas dengan variabel terikat 

X  : hasil skor variabel X 

Y  : hasil skor variabel Y 

X
2  

: hasil perkalian kuadrat dari hasil variabel X 

Y
2  

:
 
hasil perkalian kuadrat dari hasil variabel Y 

N  : jumlah sampel penelitian 

 

Bila probabilitas hasil korelasi kurang dari 5%, maka instrumen tersebut 

dinyatakan valid dan sebaliknya dinyatakan tidak valid. Selain itu, kita juga dapat 

membandingkan antara thitung dengan ttabel dengan kriteria sebagai berikut: 

rhitung > rtabel : valid 

rhitung < rtabel : tidak valid 

 

Pengujian validitas instrumen penelitian dilakukan dengan menggunakan rumus 

korelasi product moment. Setelah hasil penghitungan per item pertanyaan dengan 

menggunakan rumus korelasi produk momen diperoleh maka angka korelasi yang 

diperoleh harus dibandingkan dengan angka kritik tebel korelasi nilai r. jika nilai 

hitung korelasi product moment lebih kecil atau dibawah angka kritik tabel 

korelasi nilai r maka pertanyaan tersebut tidak valid. Jika nilai hitung produk 

moment lebih besar atau diatas angka kritik tabel korelasi nilai r maka pertanyaan 

tersebut valid (Singarimbun dan Effendi, 1989:137) dengan rincian sebagai beriku 
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Tabel 2 Hasil Uji Validitas 

Variabel No Item r hitung r tabel 

Keterangan r 

hitung > r 

tabel 

Luas Penguasaan 

Tanah (X1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0,428  

 

 

 

 

 

 

0,242 

Valid 

2 -0,267 Valid 

3.1 0,000 Tidak Valid 

3.2 0,000 Tidak Valid 

3.3 0,000 Tidak Valid 

3.4 0,000 Tidak Valid 

4 0,397 Valid 

5 0,306 Valid 

6 -0,352 Valid 

7 0,421 Valid 

8 -0,364 Valid 

9 0,773 Valid 

10 0,404 Valid 

11 0,628 Valid 

Pemanfaatan Media 

Exposure (X2) 

1 0.262  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,242 

Valid 

2.1 0,314 Valid 

2.2 0,504 Valid 

2.3 0,814 Valid 

2.4 0,403 Valid 

3.1 0,256 Valid 

3.2 0,294 Valid 

3.3 -0,333 Valid 

3.4 0,454 Valid 

4 0,448 Valid 

5 0,646 Valid 

6 0,593 Valid 

7 0,871 Valid 

8 0,561 Valid 

9 0,732 Valid 

10 -0,344 Valid 

11 0,488 Valid 

12 0,607 Valid 

13 0,390 Valid 

Pengadopsian 

Pertanian (Y) 

 

1 0,454  

 

 

Valid 

2 -0,666 Valid 

Valid 3 0,459 
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Variabel No Item r hitung r tabel 

Keterangan r 

hitung > r 

tabel 

3.1 -0,390  

 

 

 

 

 

 

0,242 

Valid 

3.2 0,808 Valid 

3.3 0,746 Valid 

3.4 -0,477 Valid 

4 0,355 Valid 

5 0,484 Valid 

6 -0,481 Valid 

7 0,626 Valid 

8 -0,320 Valid 

9 -0,273 Valid 

10 0,376 Valid 

11 -0,543 Valid 

12 -0,542 Valid 

13 0,588 Valid 

14 0,433 Valid 

15 -0,427 Valid 

16 -0,336 Valid 

17 -0,349 Valid 

Sumber: Data Primer, 2017 

Tabel 2 menunjukkan keseluruhan nilai instrumen variabel Luas Penguasaan 

tanah, Pemanfaatan Media Exposure, Pengadopsian Pertanian. Hasil perhitungan 

validitas menunjukkan keseluruhan nilai instrumen penelitian memiliki nilai r 

hitung > r tabel sehingga instrumen dinyatakan valid dan bisa diproses untuk 

langkah selanjutnya. 

Uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung nilai cronbach alpha dari instrumen 

suatu variabel, berikut ini kriteria tingkat reliabilitas: 
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Tabel 3. Kriteria Reliabilitas Soal 

 

No Koefesien Reliabilitas Tingkat Reliabilitas 

1 0,800-1,000 Sangat Tinggi 

2 0,600-0,799 Tinggi 

3 0,400-0,599 Cukup 

4 0,200-0,399 Rendah 

5 0,000-0,199 Sangat Rendah 

Sumber: Arikunto, (2006: 276). 

Reliabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukan ketetapan hasil tes apabila 

diteskan kepada subjek yang sama dalam waktu yang berbeda. Suatu tes dikatakan 

reliabel jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap terhadap subjek yang 

sama. Penelitian ini menggunakan program SPSS 16.00. 

 

Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas 

 

Variabel Alpha 

cronbach’s 

Tingkat 

Reliability 

Luas Penguasaan Tanah (X1) 0,434 Cukup 

Pemanfaatan Media Exposure (X2) 0,489 Cukup 

Pengadopsian Pertanian  (Y) 0,482 Cukup 

Sumber: Data Primer, 2017 

Tabel 4 menunjukkan nilai keseluruhan instrumen penelitian memiki nilai Alpha 

Cronbach lebih dari 0,4 sehingga dinyatakan reliabel dan dapat dilakukan langkah 

selanjutnya. 

 

3.9 Teknik Analisa Data 

 

Sofyan Efendy dan Chris Manning mengemukakan bahwa analisis data adalah 

proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca atau di 

interpretasikan. Setelah semua data diperoleh dari lapangan maka data 
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tersebutakan dianalisis dengan menggunakan tabel tunggal dan tabel silang. 

Analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui bukti-bukti dan penjelasan 

berbagai data lapangan yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Data 

tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu penyajian tabel-

tabel frekuensi masing-masing variabel yang dipakai, dan dilanjutkan dengan 

penyajian tabel-tabel silang dengan memberikan uraian terhadap masalah yang 

dibahas. Penyajian tabel-tabel frekuensi atau tabel-tabel silang berfungsi untuk 

menggambarkan berbagai fenomena pada masing-masing variabel yang diteliti. 

Sedangkan penyajian tabel-tabel frekuensi atau tabel-tabel silang berfungsi untuk 

menggambarkan keterkaitan antara variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini.  

 

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah untuk melihat 

hubungan luas penguasaan tanah dan pemanfaatan  media exposure terhadap 

pengadopsian pertanian adalah menggunakan uji statistik Product Moment, yaitu: 

      N.∑xy(∑x)( ∑y) 

 rxy  = 

         √ {N.∑x
2
-(∑x)

 2
)} - {N.∑y

2
-(∑y)

 2
)} 

 

Keterangan: 

rxy  : koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

XY  : hasil perkalian variabel bebas dengan variabel terikat 

X  : hasil skor variabel X 

Y  : hasil skor variabel Y 

X
2  

: hasil perkalian kuadrat dari hasil variabel X 

Y
2  

:
 
hasil perkalian kuadrat dari hasil variabel Y 

N  : jumlah sampel penelitian 

 

Selanjutnya, menurut Arikunto, (2000: 20) untuk mengetahui kuat lemahnya 

hubungan kedua variabel maka rumus yang digunakan sebagai berikut: 
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0,800 sampai dengan 1,000 korelasi sangat kuat 

0,600 sampai dengan 0,799  korelasi kuat 

0,400 sampai dengan 0,599  korelasi sedang 

0,200 sampai dengan 0,399  korelasi lemah 

0,000 sampai dengan 0,199  korelasi sangat lemah 

Agar hasil penelitian ini lebih akurat maka penelitian menggunakan program 

Scientific Program For Social Science (SPSS 16.0). 



 

 

5
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

4.1 Sejarah Singkat Desa Karang Anyar 

 

Desa Karang Anyar, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan 

Merupakan Desa yang dibentuk oleh pemerintah orde lama pada tahun 1960. 

sebelum desa ini terbentuk, wilayahnya merupakan kawasan hutan register yang 

kemudian pada tahun 1959 menjadi kawasan persiapan transmigrasi. 

 

Desa Karang Anyar, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan adalah 

Desa transmigrasi bedol dari desa kaki Gunung Merapi di Kabupaten Mutilan 

Jawa Tengah yang menjadi korban bencana letusan gunung merapi. Desa yang 

terkena letusan gunug merapi meliputi desa ndukun, gerobongan kabupaten 

mutilan jawa tengah, kemudian pada tahun 1961 seluruh penduduk tersebut akan 

diikut sertakan. 

 

Dalam program transmigrasi di Lampung  Desa Karang Anyar, Margakarya, 

Marga Agung, Trikora, yang pada saat itu masih masuk dalam kecamatan kedaton 

tanjung karang provinsi lampung. Pada tanggal 27 Juli 1961, jumlah kepala 

keluarga Desa Karang Anyar terdiri dari 100 kepala keluarga dan para 

transmigrasi Bedol Desa tersebut di pimpin oleh seorang  kepala Desa yaitu bapak 

Karto Driyo yang kemudian membagi Desa Karang Anyar menjadi tiga dusun 
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yaitu dusun I, dusun II, dusun III, namun seiring perkembagan zaman pada tahun 

2006, dusun I  dusun II dan dusun III mengalami pemekaran kelurahan. Tujuan 

dari pemekaran kelurahan adalah dalam rangka menigkatkan kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil serta merupakan 

sarana bagi pembinaan wilayah dan unsur pendorong yang kuat bagi usaha 

peningkatan laju pembagunan. Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan Desa 

Karang Anyar Kecamatan Jati Agung di dukung oleh staff desa dan juga terdapat 

fasilitas umum sepeti pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), TK, SD, dll. 

 

4.2 Letak Geografis 

 

Dalam monografi Desa Karang Anyar pada tahun 2016,  luas Desa Karang Anyar 

secara keseluruhan adalah 4810 Ha, dengan lahan persawahan seluruhnya adalah 

473 Ha selebihnya untuk lahan-lahan lainnya dan batas-batasnya sebagai berikut. 

 Sebelah utara berbatasan dengan Rejo Mulyo 

 Sebelah Timur berbatasan dengan Marga Karya 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Karang Sari 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Kerawang Sari 

 

Desa Karang Anyar terdiri dari  Dusun: 

 Dusun I 

 Dusun II 

 Dusun III 

 Dusun IV 
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Sedangkan  jarak dari Desa Karang Anyar ke pusat pemerintahan adalah sebagai 

berikut : 

 Desa / Kelurahan Terjauh : 35 KM 

 Ibu Kota Kecamatan : 07 KM 

 Ibu Kota Kabupaten /Kota : 65 KM 

 Ketinggian Tanah dari Permukaan Laut : 450 M 

 Curah Hujan :1500 mm/th 

 Topografi : Dataran rendah 

 Suhu Udara rata-rata : 35 C – 32 C 

 

4.3 Demografi 

 

Keadaaan geografi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam  

pelaksanana pembagunan sosial ekonomi yang mempengaruhi proses pemenuhan 

kebutuhan. faktor penduduk ini menempati posisi yang paling utama, karena 

seperti yang kita ketahui bahwa pembaguan adalah suatu upaya manusia untuk 

merubah pola hidup dan posisi sosial mereka untuk tetap memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Sumber daya manusia merupakam salah satu modal dasar pembagunan, 

selain sumber daya alam namun yang perlu di ketahui bahwa pertumbuhan 

penduduk yang tidak terkendali dapat menjadi kendala dalam proses prubahan 

sosial, seperti lambatnya pembagunan karena distribusi dalam berbagai aspek 

kehidupan tidak merata, sehingga tingkat pendapatan masyarakat tidak seimbang 

dengan tingkat kebutuhan yang di perlukan.Keadaan Demografi Desa Karang 

Anyar, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten, Lampung Selatan,mempunyai 

penduduk  mayoritas beretnis Jawa khusunya Jawa Tengah dan juga terdapat etnis 
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lainnya dari pulau Jawa dan Sumatera. Berdasarkan data monografi tahun 2016  

Desa Karang Anyar, mempunyai jumlah penduduk 2.902 jiwa. Penyebaran 

penduduk di Di Desa Karang Anyar  tidak merat per dusun, untuk jumlah 

penduduk dusun I sebanyak 576 jiwa, Dusun II sebanyak 1043jiwa, Dusun III 

sebanyak 849 jiwa dan Dusun IV sebanyak 434 jiwa. Kemudian jumlah penduduk 

wanita lebih banyak dari pada pria, hal ini dapat di lihat pada tabel 5. 

 

Tabel 5. Jumlah penduduk Per Dusun 

No Dusun Jumlah Penduduk 

Laki-laki Perempuan Lk + Pr 

1 I 279 297 576 

2 II 461 582 1.043 

3 III 441 408 849 

4 IV 195 239 434 

Jumlah 4 1.376 1.526 2.902 

Sumber : Monografi Desa Tahun 2016 

 

Dari Tabel 5 terlihat bahwa  penduduk  di Desa Karang Anyar Kecamatan 

Jatiagung tidak merata dan mengalami perbedaan kuantitas gender, jumlah 

penduduk terbanyak ada di dusun  II dengan jumlah penduduk 1.043 jiwa dan 

dusun IV dengan jumlah penduduk terendah yaitu 434 jiwa. 

 

4.4 Keadaaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

4.4.1 Pendidikan 

 

Pada zaman modern seperti saat ini, dunia pendidikan di Indonesia merupakan hal 

terpenting guna menigkatkan sumberdaya manusia yang ada dalam kehidupan 

serta dapat menciptakan generasi yang unggul dan kompetitif yang diperlukan 

untuk membangun kemandirian dan pemberdayaan yang dapat menopang 
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kemajuan pendidikan di masa depan demi tercapainya idealism pendidikan.  

Dalam UU RI NO 20/2003 (Bab II Pasal 3) Pendidikan berfungsi membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan proses kehidupan dalam 

mengembagnkan diri untuk dapat hidup dan melagsungkan kehidupan (Yuliana, 

2011). Selanjutnya, pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh 

seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat 

hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental, (Hasbullah, 2011). 

Sedangkan menurut UU No 2 Tahun 1989 (dalam Hasbullah,2011 : 4)  

pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran dan latihan bagi peranannya dimasa yang akan 

datang.Untuk menghasilkan generasi bangsa yang berilmu, cakap dan bermoral 

maka proses pendidikan harus memberikan fungsi yang berimbang antara 

pendidikan dan pengajaran (Wijayanto, 2011). Hal ini menjadi penting bukan 

karena kehebatan dari mutu pendidikan nasional tetapi lebih banyak karena 

kesadaran akan bahaya keterbelakangan pendidikan Indonesia, Salah satunya 

adalah memasuki abad ke 21 gelombang globalisasi sangat terbuka (Adytia, 

2011). Kemajuan teknologi dan prubahan yang terjadi memberikan kesadaran 

baru bahwa Indonesia tidak lagi berdiri sendiri. Indonesia berada di tengah dunia 

yang baru, dunia terbuka sehingga orang bebas membandingkan kemajuan 

kehidupan dengan negara lain (Muhyiddin, et al., 2011). Pendidikan telah menjadi 

penopong dalam menigkatkan sumberdaya manusia untuk pembagunan, hal ini 

perlu adanya penigkatan dalam sumber daya manusia yang mampu bersaing 

dengan sumber daya manusia di Negara lain (Supardi, et al., 2011). Salah satu 
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masalah serius dalam penigkatan mutu pendidikan adalah rendahnya mutu 

pendidikan di berbagai jenjang pendidikan baik formal maupun non formal 

(Acmad, 2011). Hal tersebut menyebabkan rendahnya mutu pendidikan yang 

menghambat penyediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan 

keterampilan untuk memenuhi pembagunan di berbagai bidang (Djoni, 2011).  

 

Tabel 6. Keadaan penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan  

Desa Karang Anyar 

 

NO Tingkat Pendidikan Jumlah 

1 Sarjana 4 

2 Sarjana Muda D1-D3 5 

3 SMA/SLTP 498 

4 SMP/ SLTP 534 

5 Sekolah Dasar 839 

6 Taman Kanak-Kanak  (TK) 216 

7 Belum sekolah 805 

Jumlah 2.902 

Sumber : Monografi Kelurahan Tahun 2016 

 

berdasarkan tabel 6 diatas diketahui bahwa, Desa Karang Anyar mempunyai 

penduduk rata-rata berpendidikan rendah yaitu Sekolah Dasar (SD) sebesar 839 

jiwa. sedangkan untuk penduduk belum sekolah masih terdapat 805 jiwa, serta 

untuk sarjana hanya terdapa 4 jiwa hal ini menunjukkan bahwa kualitas 

pendidikan semakin memprihatinkan, sarana dan prasarana juga turut menjadi 

faktor semakin terpuruknya pendidikan terutama di daerah terbelakang. Dengan 

melihat kenyataan tersebut perlu adanya pembenahan dalam upaya peningkatan 

mutu pendidikan dengan  menigkatkan kualitas sumberdaya manusia, 

menigkatkan infrastruktur dan perlu adanya dukungan dari pemerintah untuk 

menigkatkan akses terhadap masyarakat untuk menikmati pendidikan,  Selain 
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pemerintah juga perlu menigkatkan anggaran pendidikan dan pembiayaan 

masyaraakt miskin untuk bisa menikmati pendidikan. 

 

4.5 Keadaan Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 

 

Ditinjau dari kelompok umur Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung dapat di 

lihat pada tabel 7 berikut.  

 

Tabel 7. Distribusi Penduduk Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung 

Menurut Kelompok Umur 

 

No Usia Jumlah 

1 0-4 Tahun 236 

2 5-6 Tahun 362 

3 7-14 Tahun 442 

4 15-16 Tahun 531 

5 20-24 Tahun 453 

6 25-64 Tahun 771 

7 65 tahun Keatas 107 

Jumlah 2.902 

Sumber : Monografi Kelurahan Tahun 2016. 

 

Dari tabel 7 di atas diketahui bahwa, jumlah penduduk di Desa Karang anyar 

Kecamatan Jatiagung adalah  2.902. Jumlah penduduk  paling tinggi menurut 

kelompok umur adalah berada pada umur 25-64 tahun dengan jumlah sebesar 771 

jiwa. hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk berusia produktif 

yang berada pada kelompok umur 25-64 Tahun (Daldjoeni 1985:35) yang 

berjumlah 771 jiwa. Sedangkan usia penduduk yang belum produktif (di bawah 

15 tahun). Selanjutnya untuk penduduk yang tidak produktif (65 tahun keatas) 

berjumlah 107 jiwa.  
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Perkembanagn kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan 

perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh 

keberhasilan pembagunan (Jauhari, et al., 2010).  Untuk mengetahui besarnya 

rasio ketergantugan penduduk yaitu dengan membandingkan usia penduduk non 

produktif dengan jumlah penduduk usia produktif kemudian dikalikan dengan 100 

(Maddun Abbas 1981 : 26). Rasio ketergantugan penduduk Desa Karang Anyar 

Kecamatan Jatiagung adalah 65.35 Artinya setiap 100 penduduk yang berusia 

produktif mempunyai beban tanggungan sebanyak 65 orang penduduk usia non 

produktif. Jumlah angka produktif dan angkatan kerja yang besar merupakan 

potensi dalam menunjang pembangunan daerah, karena dari jumlah penduduk 

yang besar dapat mencerminkan dua hal, seperti yang dikemukakan oleh Payaman  

J. Simanjuntak (1985 : 111) yaitu jumlah penduduk yang besar menggambarkan 

kebutuhan masyarakat yang besar seperti kebutuhan sandang, pangan, perumahan 

dan kesempatan kerja. Selanjutnya jumlah penduduk yang besar mencerminkan 

potensi yang dapat dikerahkan untuk mengolah sumber alam yang tersedia demi 

kesejateraan masyarakat. 

 

4.6 Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 

 

Dilihat dari mata pencaharian di Desa Karang Anyar, Kecamatan Jatiagung adalah 

sebagai berikut 
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Tabel 8. Distribusi Penduduk Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung 

Berdasarkan Mata Pencaharian. 

 

No Mata Pencaharian Jumlah 

1 Pengawai Negeri Sipil 179 

2 TNI / POLRI 168 

4 Wiraswasta 25 

5 Pengrajin 7 

3 Pedagang 149 

4 Petani 865 

5 Pertukangan 218 

6 Buruh 400 

7 Supir 173 

8 Belum bekerja 753 

Jumlah 2.902 

Sumber : Monografi Kelurahan Tahun 2016. 

 

 

Dari tabel 8 diatas di ketahui bahwa, penduduk Desa Karang Anyar mempunyai 

mata pencaharian sebagai petani berjumlah 865 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa 

matapencaharian dibidang petani sangat tinggi, dimana di Desa Karang Anyar ini 

sebagian besar penduduk mempunyai lahan pertanian yang luas sehingga tingkat 

perekonomian masyarakat terbantu dengan pemanfaatan lahan pertanian tersebut. 

Disamping petani, buruh juga banyak menyerap tenaga kerja karena jenis 

matapencaharian ini sangat mudak dan fleksibel dalam menarik pekerja dalam arti 

tidak begitu memerlukan keahlian khusus untuk memasukinya. 
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4.7 Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama 

 

Ditinjau dari agama yang dianut di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung 

dapat dilihat pada Tabel 9  

Tabel 9. Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama 

No Agama yang di 

anut 

Jumlah 

1 Islam 2.714 

2 Kristen 65 

3 Katolik 5 

4 Budha 118 

5 Hindu 0 

Jumlah 2.902 

Sumber : Monografi Kelurahan Tahun 2016. 

 

Berdasarkan tabel 9 Dapat diketahui bahwa Penduduk yang menganut agama 

terbesar mayoritas agama islam yaitu berjumlah sebesar 2.714 jiwa. Hal ini jelas 

merupakan  yang terbanyak karena penduduk  Desa Karang Anyar terdiri dari 

suku lampung, jawa, padang yang merupakan penganut agama islam yang kuat 

dan fanatik. Sedangkan untuk penduduk yang memeluk agama Katolik menempati 

urutan kedua yaitu sebanyak 118 jiwa. hal ini tentu dikarenakan sebagian 

penduduk Desa Karang Anyar adalah keturunan cina yang sudah menjadi warga 

Negara Indonesia baik yang masih berstatus warga Negara asing.  

 

Berdasarkan keadaan jumlah penduduk terbesar menurut agama 2.714 penduduk 

beragama islam, untuk  fasilitas memiliki masjid 3(tiga) yang di gunakan untuk 

kegiatan keagamaan. Untuk kegiatan keagamaan sendiri di Desa Karang Anyar 

yaitu pengajian, TPA, dll.  Sedangkan untuk tingkat agama terendah yaitu agama 

Budha berjumlah sebesar 5 jiwa. 
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4.8 Keadaan Luas Wilayah Menurut Penggunaan Tanah 

 

Menurut data dari profil Desa Karang Anyar tahun 2016,  luas penggunaan tanah 

Desa Karang Anyar adalah 4.915  Ha, dimana sebagian lahannya terdiri dari tanah 

sawah yang luas keseluruhannya 473 Ha, tanah kering luas keseluruhannya 858 

Ha, tanah hujan/sawah  rendengan luas keseluruhannya 473 Ha, tanah 

tegal/perkebunan luas keseluruhannya 300 Ha, ladang/tanah huma luas 

keseluruhannya 2.706. Sedangkan secara keseluruhan luas perkebunan 300 Ha. 

Untuk lebih spesifiknya dapat dilihat pada Tabel 10: 

 

Tabel 10. Keadaan Luas Wilayah Menurut Penggunaan Tanah 

No Nama Luas Wilayah 

1 Tanah Kering 858  Ha 

2 Tanah Sawahan 473  Ha 

3 Tanah Hujan/Sawah Rendengan 473 Ha 

4 Tegal / Perkebunan 300 Ha 

5 Ladang / Tanah Huma 2.706 Ha 

Jumlah 4.915 Ha 

Sumber : Monografi Kelurahan Tahun 2016. 

 

Berdasarkan Tabel 10 diatas menunjukkan bahwa, luas tanah sawah atau 

persawahan di Desa Karang Anyar Kecamatan Jatiagung mempunyai luas wilayah 

4.915 Ha dan sebagian besar digunakan untuk lahan sawahan yaitu 473 Ha, tanah 

hujan/ sawah rendengan yaitu 473 Ha, ladang/tanah huma yaitu 2.706, tegal atau 

perkebunan 300 Ha. Desa Karang Anyar Kecamatan Jatiagung memiliki lahan 

pertanian yang cukup luas meskipun ada beberapa yang sudah kehilangan lahan 

pertaniannya karena sudah dialih fungsikan sebagai perumahan. Desa tersebut 

sangat berpotensi dibidang pertanian mengigat daerahnya yang subur dan terdapat 

jalur irigasi di bidang pertanian. Masyarakat Desa Karang Anyar Kecamatan 



63 

 

Jatiagung sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani sawah meski dari 

beberapa mereka yang mengarah pada perkebunan dan hasil pertanian di Desa 

tersebut adalah  padi dan jagung. Potensi sumber daya alam yang dimiliki Desa 

Karang Anyar  Kecamatan Jatiagung adalah lahan kosong, sungai, rawa, sawah, 

yang pada saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal, Sedangkan Dalam 

bidang ekonomi, sumber daya yang dimiliki dan dapat dikembangkan di Desa 

tersebut adalah adanya lahan-lahan pertanian yang luas, perkebunan, toga, 

penggilingan padi, penggilingan kopi,peternakan, alat-alat produksi pertanian. 

Berdasarkan luas persawahan di Desa Karang Anyar tidak semerta-merta 

masyarakatnya tergoloh sejahtera dalam memenuhi kebutuhan keuangannya. 

Akan tetapi masyarakat masih cenderung mengalami kesulitan ekonomi di dalam 

keluarganya. Hal ini karena luasnya lahan persawahan tanpa di dukungnya 

prasarana dan perkembangan teknologi pertanian itu akan menyulitkan para petani 

sawah dalam mendapatkan hasil yang maksimal yang tentunya akan berimbas 

pada kesejateraan rumah tangga kelurga. Disamping itu kendala yang dihadapi di 

daerah pertanian adalah sulitnya sarana dan prasarana, tingkat pengetahuan yang 

kurang serta masih rendahnya pengawasan oleh pemerintah. Rendahnya tingkat 

pendidikan menyebabkan rendahnya kemampuan petani dalam hal pemanfaatan 

teknologi yang dapat menghambat pertumbuhan perekonomian pada petani, 

sehingga perlu adanya pembangunan pertanian yang merupakan bagian integral 

dari pembangunan ekonomi  masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan 

produksi pertanian, meningkatkan pendapatan petani, serta meningkatkan 

kesejahteraan petani (Rokhim, et al.,2010). Masyaraakat petani sudah seharusnya 

tanggap terhadap laju perkembangan teknologi untuk mendukung sistem usaha 
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pertanian, selain untuk mencari informasi tentang  budidaya pertanian juga 

sebagai sarana berkomunikasi dengan petanilain ataupun stekeholder yang berada 

jauh untuk melakukan fungsi penigkatan hasil pertanian pertanian (Catur et al., 

2016). Salah satu upaya penigkatan hasil pertania perlu adanya Pengolahan lahan 

padi dengan suatu pendekatan inovatif dan dinamis dalam upaya meningkatkan 

produksi dan pendapatan petani melalui pemanfaatan komponen teknologi secara 

partisipatif bersama petani (Zaini, 2015: 1). Berangkat dari hal tersebut, Badan 

Litbang Pertanian Indonesia dengan berlandaskan peraturan menteri pertanian No. 

3 Tahun 2015 tentang pedoman upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung, 

berupaya menghasilkan inovasi yang mampu meningkatkan produksi dan 

pendapatan petani tanpa harus merusak kualitas lahan dan lingkungan yang 

digunakan. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

6.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan penelitian mengenai hubungan luas penguasaan tanah dan 

pemanfaatan media exposure dengan pengadopsian inovasi pertanian yang 

dilakukan pada Masyarakat petani Di Desa Karang Anyar, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Petani di Desa Karang Anyar Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung 

Selatan mempunyai perbedaan atau stratafikasi dalam penguasaan tanah 

sehingga mempunyai konsekuesi pada pemanfaatan serta adopsi inovasi 

teknologi pertanian oleh petani.  

2. Ada hubungan yang signifikan dan positif antara Luas penguasaan tanah dan 

pemanfaatan media exposure dengan pengadopsian inovasi pertanian, 

hubungan yang positif artinya bahwa semakin tinggi luas penguasaan tanah 

dan pemanfaatan media exposure maka semakin tinggi pula pengadopsian 

inovasi pertanian. Hubungan ini ditunjukkan dengan nilai korelasi sebesar 

0,494 yang termasuk kedalam kategori sedang (0,400 sampai - 0,599). 
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6.2 Saran 

 

Berdasarkan penelitian mengenai hubungan luas penguasaan tanah dan 

pemanfaatan media exposure dengan pengadopsian inovasi pertanian yang 

dilakukan pada Masyarakat petani Di Desa Karang Anyar, maka dengan melihat 

hasil dalam pembahasan maka peneliti menyarankan beberapa hal untuk kemajuan 

pembangunan di bidang sosial pertanian dan pembangunan pedesaan 

sebagaiberikut:  

1. Adanya perbedaan dalam penguasaan tanah mempunyai konsekuesi logis pada 

pemanfaatan serta aktualisasi teknologi pertanian oleh petani. Hal ini 

menimbulkan perbedaan hasil pertanian yang di capai, sehingga terjadi 

perbedaan taraf kesejahteraan para petani. Petugas penyuluh pertanian 

memegang peranan penting dalam proses adopsi inovasi pertanian bagi 

pemenuhan penerapan teknologi bagi petani untuk meningkatkan hasil 

pertanian dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Pelaksanaan pembangunan 

pedesaan khususnya bidang pertanian dapat berhasil, hendaknya pemerintah 

melalui aparat pemerintahan seperti petugas penyuluh lapangan pertanian 

terus melakukan koordinasi dengan petani. Dengan adanya koordinasi yang 

baik akan memungkinkan tercipta suatu kondisi yang sesuai dengan tujuan 

nasional. 

2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama lapisan bawah seperti petani 

di Desa Karang Anyar Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan. 

Dalam penerapan inovasi-inovasi atau cara serta ide baru dalam bidang 

pertanian hendaknya petani dapat mengadopsi inovasi pertanian dengan 
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sebaik-baiknya. Inovasi-inovasi di bidang pertanian diperoleh melalui 

pemanfaatan media exposure petani secara aktif untuk mencari informasi 

tentang teknologi yang dapat diterapkan bagi peningkatan produktivitas hasil 

pertanian sehingga dapat mencapai kesejahteraan hidup yang lebih baik bagi 

petani. 
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