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MOTO 

 

“Jika kau mengingkinkan sesuatu, maka seluruh jagat raya akan bekerja sama  

 membantumu memperolehnya” (Melkisedek - The Alchemist)” 

 

 

“Vision without execution is daydreaming.  

Execution without vision is nightmare” 

 

 

“Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, Kecuali 

orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh dan nasehat  

menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati 

 supaya menetapi kesabaran”. 

(QS Al-Asr, 1-3)
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RINGKASAN 

 

Tingkat Penerapan Pertanian Organik dan Pola Perilaku Komunitas Petani 

Sayur Organik di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, Kholifatus 

Sa’adah, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis Fakultas Pertanian 

Universitas Jember. 

 

Sayur memiliki kandungan gizi yang sangat dibutuhkan oleh manusia. 

Selain kaya akan kandungan gizi, kebutuhan rasa aman terhadap produk pertanian 

dari bahan-bahan kimia juga sangat diperlukan oleh manusia dan petani. Untuk 

memenuhi kebutuhan rasa aman tersebut, petani melakukan usahatani sayur dengan 

menerapkan sistem budidaya pertanian organik melalui pemanfaatan pekarangan 

rumah untuk dijadikan rumah sayur organik (RSO). Diperlukan adanya keterlibatan 

dan peran aktif masyarakat khususnya komunitas tani dalam menerapkan suatu 

sistem pertanian. Salah satu pelaksana sistem pertanian organik pada tanaman sayur 

di Wilayah Kabupaten Mojokerto adalah Kecamatan Trawas. Penerapan pertanian 

organik di Kecamatan Trawas dikembangkan oleh Komunitas Tani Organik 

Brenjonk. Keberhasilan sistem pertanian tergantung pada perilaku yang dimiliki 

petani dalam melaksanakan usahatani. Perilaku tersebut didukung dengan adanya 

pengetahuan yang dimiliki petani yang akan menentukan sikap serta tindakan 

terhadap penerapan pertanian organik di Kecamatan Trawas. Dengan adanya 

penerapan pertanian organik ini diharapkan petani dapat mengurangi 

ketergantungan terhadap pupuk kimia, sehingga Trawas menjadi kampung yang 

mandiri akan kebutuhan pangan yang sehat dan aman. Untuk itu, penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui 1) perilaku komunitas petani sayur organik di 

Kecamatan Trawas, 2) tingkat penerapan pertanian organik dan 3) hubungan 

perilaku komunitas petani dengan penerapan pertanian organik di Kecamatan 

Trawas.  

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif, metode 

korelasional dan analitis. Metode pengambilan contoh yang digunakan yaitu simple 

random sampling yaitu dari total populasi 104 petani anggota komunitas tani 

organik, dengan menggunakan rumus slovin diperoleh 31 petani responden sebagai 
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sampel. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skoring dan 

Rank Spearman. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) Perilaku komunitas petani sayur 

organik tergolong pada perilaku sedang. Pada tingkat pengetahuan yang dimiliki 

petani tergolong sedang (54,84%), sikap petani tergolong tinggi (64,52%) dan 

keterampilan petani tergolong tinggi (64,52%). (2) Tingkat penerapan pertanian 

organik di Kecamatan Trawas tergolong tinggi (54,84%), dan (3) terdapat 

hubungan yang signifikan antara pengetahuan, sikap dan keterampilan petani 

terhadap penerapan pertanian organik di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto 

pada taraf signifikansi (99%). 

 

.  
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 SUMMARY 

 

The Application of Organic Farming System and The Behavior of Organic  

Vegetables Farm Community in District of Trawas, Mojokerto Regency, 

Kholifatus Sa’adah, Department of Agribusiness Faculty of Agriculture University 

of Jember. 

 

Vegetables provide nutrients for health and maintenance of human body. 

Apart from this fact about its nutrient-content, human also need to make sure the 

vegetables they consume are chemical free. To fulfill this need, people arrange 

organic farming system by building a green house in their backyards. Society must 

take a role in order to make this farming system successful, and people in District 

of Trawas in Mojokerto apply this farming system in their society. This organic 

farming system is developed by “Brenjonk” Organic Farm Community. The most 

important factor in running this organic farming system is farmers’ behavior over 

the system itself. This behavior, supported by the farmers’ knowledge about the 

farming system, will lead to their demeanor in applying the farming system in 

Trawas. By applying this farming system, farmers in Trawas can decrease chemical 

fertilizer usage and also make Trawas as a role model of healthy food supply. This 

research requires three major goals; 1) to find the organic farm community’s 

behavior in District of Trawas, 2) to know the rank of the application of the organic 

farming system, 3) to draw the relation between the farmers’ behavior and the 

application of the system in Trawas.  

This research uses three methods; descriptive method, correlation method 

and analytic method. To collect the sample, Simple Random Sampling is used. 

From 104 members of the community, by using Slovin’s formula, the researcher 

gets 31 respondents as the samples. Furthermore, the researcher uses scoring and 

Rank Spearman method in the analysis.  

The result of this research shows that; 1) the rank of the farmers’ behavior 

are average, and the rank of the knowledge are also average (54,84%), while the 

rank of the demeanor are high (64,52%), and the rank of the skills are high 

(64,52%); 2) the rank of the application of the organic farming system in Trawas is 
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high (54,84%); 3) there is corelation between knowledge, demeanor and skill with 

the application of organic system in District of Trawas at the 99% rate of 

signification.  

 

  

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


xi 
 

PRAKATA 

 

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan 

kasih dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan 

menyusun skripsi dengan judul “Tingkat Penerapan Pertanian Organik dan 

Pola Perilaku Komunitas Petani Sayur Organik di Kecamatan Trawas 

Kabupaten Mojokerto”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai 

gelar strata atau S1 pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas 

Jember. Pada kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih kepada :  

1. Dr. Ir. Jani Januar. MP selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jember, 

2. Dr. Ir. Joni Murti Mulyo Aji, M.Rur.M selaku Ketua Jurusan Sosial Ekonomi 

Pertanian/Agribisnis, 

3. Sudarko, SP., M.Si selaku dosen pembimbing utama yang telah dengan sabar 

membimbing dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat serta motivasi 

dalam mengerjakan skripsi ini, 

4. Lenny Widjayanthi, SP., M.Sc. Ph.D selaku dosen pembimbing anggota yang 

dengan teliti dan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi, 

5. Mustapit, SP., M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak 

masukan demi kesempurnaan skripsi, 

6. Seluruh dosen serta Staff Jurusan dan Fakultas Pertanian yang telah membantu 

kelancaran penyelesaian skripsi, 

7. Ibu Sukarlinah selaku penyuluh pertanian Dinas Pertanian Kabupaten 

Mojokerto dan Bapak Karnadi selaku Petugas Penyuluh Lapang Kecamatan 

Trawas yang telah memberikan informasi penunjang skripsi ini,  

8. Mas Slamet selaku Ketua Komunitas Tani Organik (KTO) Brenjonk 

Kecamatan Trawas dan Mas Hari serta Mas Rudi yang telah bersedia 

meluangkan waktu dalam memandu penulis selama berinteraksi dengan petani 

baik di lahan pertanian maupun pertemuan kelompok tani,  

9. Kedua orang tua tercinta Bapak Kodari dan Ibu Sutarmi, Kakak Achmad 

Sultonudin, kakak ipar Erlin Nurhidayah, kedua adikku Moch. Faruq Zainal 

Abidin dan Ahmad Kahfi Adam yang tiada henti memberikan kasih sayang, 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


xii 
 

jerih payah, kepercayaan, motivasi, dan doa yang luar biasa selama masa studi 

hingga selesai menempuh pendidikan tinggi, 

10. Asisten Laboratorium Komunikasi dan Penyuluhan Pertanian Shetira Marsela, 

Anisa Zain, Nindya Hayuningtyas, Ika Rhoma, dan Rahayu Ningtyas yang 

telah menjadi partner, berbagi pengetahuan dan pemberi dorongan semangat,  

11. Sahabat-sahabat tercinta Laksmianindya, S. Chaisar Putri, Pradnya, Dyah Ayu, 

Rohman Prayogi, Apriyanto dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya 

sebutkan, terimakasih atas persahabatan dan kebersamaan selama studi serta 

semangat yang luar biasa dalam mengerjakan skripsi ini  

12. Teman terbaikku Ulil Abror Putra Yudha, terima kasih atas kesetiaan, do’a dan 

segala kebaikan yang telah diberikan, dan  

13. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian (HIMASETA) 

Universitas Jember, POPMASEPI dan studio Tiban Suluh,  yang telah 

memberikan keluarga baru dan arti kerja tim dalam berorganisasi 

Selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini, tidak sedikit hambatan 

rintangan yang dihadapi penulis, dan penulis meyakini bahwa tidak ada gading 

yang tak retak, tidak ada karya tulis yang sempurna, tidak ada lembaran putih yang 

tidak berbecak, tidak ada manusia yang sempurna dan seterusnya. Untuk itu penulis 

berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukkan, saran dan 

kritik dalam penyempurnaan skripsi ini.  

  Terakhir penulis ucapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembangunan 

pertanian Indonesia dan semoga dapat dijadikan rujukan bagi pengembangan ilmu 

pertanian. 

   

          

Penulis        Jember,     April 2015 

           

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


xiii 
 

DAFTAR ISI 

 

         Halaman  

HALAMAN JUDUL  .....................................................................................     i 

HALAMAN PERSEMBAHAN  ...................................................................     ii  

MOTO  ............................................................................................................     iii 

HALAMAN PERNYATAAN   ......................................................................     iv 

HALAMAN PEMBIMBING  .......................................................................      v 

HALAMAN PENGESAHAN  ......................................................................     vi 

RINGKASAN  ................................................................................................    vii 

SUMMARY   ..................................................................................................     ix 

PRAKATA ......................................................................................................     xi 

DAFTAR ISI   .................................................................................................   xiii 

DAFTAR TABEL  .........................................................................................   xvi 

DAFTAR GAMBAR  .....................................................................................   xviii 

DAFTAR LAMPIRAN   ................................................................................   xix 

 

BAB 1. PENDAHULUAN  .............................................................................   1 

1.1 Latar Belakang  ..........................................................................    1 

1.2 Perumusan Masalah  .................................................................    5  

1.3 Tujuan dan Manfaat  .................................................................    5 

1.3.1 Tujuan  ...............................................................................    5 

1.3.2 Manfaat  .............................................................................    5 

 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA  ...................................................................    6 

2.1 Tinjauan Pustaka  ......................................................................    6 

2.1.1 Penelitian Terdahulu  .........................................................    6 

2.1.2 Usahatani Sayuran  ............................................................   11 

2.1.3 Konsep Dasar Pertanian Organik .......................................   16 

2.1.4 Standar Pertanian Organik  ................................................   16 

2.2 Landasan Teori  .........................................................................   19 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


xiv 
 

Halaman 

2.2.1 Teori Adopsi dan Inovasi  ..................................................    19 

2.2.2 Teori Perilaku   ...................................................................    23 

2.3 Kerangka Pemikiran   ................................................................    27 

2.4 Hipotesis  .....................................................................................    34 

 

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN   ...................................................    35 

3.1 Penentuan Daerah Penelitian    .................................................    35 

3.2 Metode Penelitian    ....................................................................    35 

3.3 Metode Pengambilan Data ........................................................    36 

3.4 Teknik Pengambilan Sampel  ....................................................    36 

3.5 Metode Analisis Data  ................................................................    37 

3.6 Definisi Operasional ...................................................................    41 

 

BAB 4. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN  .......................    44 

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Trawas  ...................................    44 

4.1.1 Geografi dan Topografi  .....................................................    44 

4.1.2 Iklim  ..................................................................................    45 

4.2 Luas Penggunaan Lahan  ..........................................................    46 

4.2.1 Luas Penggunaan Lahan Menurut Desa  ............................    47 

4.2.2 Luas Lahan Sawah Teknis, Setengah Teknis,dan Sedehana    

      Menurut Desa ......................................................................    48 

4.3 Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk  .........................................    49 

4.3.1 Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin  .....................    49 

4.3.2 Keadaan Penduduk Menurut Usia ......................................    50 

4.4 Kondisi Pertanian  ......................................................................    51 

4.5 Gambaran Umum Penerapan Pertanian Organik  .................    52 

4.6 Karakteristik Petani  ..................................................................    55 

 

BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN  ......................................................    61 

5.1 Pola Perilaku Komunitas Petani Sayur Organik di Kecamatan     

   Trawas Kabupaten Mojokerto ..................................................    61 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


xv 
 

Halaman 

5.1.1 Tingkat Pengetahuan Komunitas Petani dalam Penerapan    

          Pertanian Organik  ......................................................................  64 

5.1.2 Sikap Komunitas Petani Sayur Organik dalam Penerapan  

         Pertanian Organik  ................................................................   71 

5.1.3 Tingkat Keterampilan Komunitas Petani dalam Penerapan  

         Pertanian Organik  ................................................................   76 

5.2 Tingkat Penerapan Pertanian Organik di Kecamatan Trawas ........   80 

5.2.1 Penerapan Indikator Pemilihan Lokasi ................................   82 

5.2.2 Penerapan Indikator Sarana Produksi ..................................   84 

5.2.3 Penerapan Indikator Pengolahan Lahan dan Pembibitan .....   88 

5.2.4 Penerapan Indikator Proses Produksi  ..................................   91 

5.2.5 Penerapan Indikator Panen dan Pasca Panen  ......................   95 

5.3 Hubungan Perilaku Komunitas Petani Sayur Organik dengan   

Penerapan Pertanian Organik di Kecamatan Trawas  ...........   97 

5.3.1 Hubungan Pengetahuan Petani dengan Penerapan  

Pertanian Organik  ...............................................................   98 

5.3.2 Hubungan Sikap Petani dengan Penerapan Pertanian Organik .   99 

5.3.3 Hubungan Keterampilan Petani dengan Penerapan Pertanian  

 Organik   ................................................................................  100 

 

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN  ........................................................  103 

6.1 Kesimpulan  ................................................................................  103 

6.2 Saran  ..........................................................................................  103 

 

DAFTAR PUSTAKA  ....................................................................................  104 

LAMPIRAN ....................................................................................................  107 

KUISIONER ...................................................................................................  132 

DOKUMENTASI ...........................................................................................  154 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


xvi 
 

DAFTAR TABEL 

 

  Halaman 

2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Yang  

akan dilakukan Penulis............................................................. 

 

 

9 

3.1  Jumlah  Anggota  Komunitas  Organik  Brenjonk  di  Wilayah  

Kecamatan Trawas................................................................... 

 

35 

 

3.2  Interpretatif Koefisien Korelasi ............................................... 41 

 

4.1 Luas Wilayah Kecamatan Trawas Menurut Desa.................... 

 

45 

4.2 Luas Wilayah Berdasarkan Penggunaan Lahan ......................  

 

46 

4.3 Luas Penggunaan Lahan Menurut Desa di Kecamatan Trawas  

 

47 

4.4 Luas Lahan Sawah Teknis, Setengah Teknis dan Sederhana.. 

 

48 

4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin ......................... 

 

49 

4.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Usia ....................... 

 

50 

4.7 Jenis Komoditi, Luas Tanam dan Hasil Produksi Kecamatan 

Trawas ..................................................................................... 

 

 

51 

4.8 Distribusi Responden Berdasarkan Umur ............................... 

 

56 

4.9 Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga  

 

57 

4.10 Distribusi Responden Berdasarkan Luas Rumah Sayur 

Organik (RSO)  ..................................................................... .. 

 

 

57 

4.11 Distribusi Responden Berdasarkan Pengalaman Petani ........... 

 

58 

4.12 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan ...................... 

 

59 

4.13 Distribusi Respsonden Berdasarkan Status Lahan RSO ........... 

 

60 

5.1 Skor Perilaku Komunitas Petani  Sayur Organik dalam 

Penerapan Pertanian Organik di Kecamatan Trawas 

Kabupaten Mojokerto .............................................................. 

 

 

 

63 

5.2 Penerapan Pertanian Organik Berdasarkan Indikator 

Pemilihan Lokasi ..................................................................... 

 

82 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


xvii 
 

  Halaman 

5.3 Tingkat Penerapan Pertanian Organik pada Indikator Sarana 

Produksi ................................................................................... 

 

 

85 

5.4 Tingkat Penerapan Pertanian Organik pada Indikator 

Pengolahan Lahan dan Pembibitan .......................................... 

 

88 

 

5.5 Penerapan Pertanian Organik Berdasarkan Indikator Proses 

Produksi ................................................................................... 

 

 

91 

5.6 Tingkat Penerapan Pertanian Organik pada Indikator Panen 

dan Pasca Panen ....................................................................... 

 

 

95 

5.7 Hasil Analisis Korelasi Rank Spearman Hubungan Antara 

Perilaku  dengan Penerapan Pertanian Organik di Kecamatan 

Trawas ..................................................................................... 

 

 

97 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


xviii 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

  Halaman 

2.1  Kategori Adopter Berdasarkan Distribusi Frekuensi Adopter  

(Soekartawi, 2005)..................................................................... 

 

21 

 

2.2  Proses adopsi Inovasi dalam Penyuluhan  (Mardikanto, 1993) ........... 22 

 

2.3  Hubungan Pengetahuan, Sikap dan Tindakan (Notoatmodjo, 

2010) ......................................................................................... 

 

25 

2.4 Skema Perilaku .......................................................................... 

 
27 

2.5 Kerangka Pemikiran .................................................................. 

 
33 

4.1 Peta Sebaran RSO Petani Responden Anggota Komunitas Tani  

Organik Brenjonk....................................................................... 

 

54 

4.2 Struktur Organisasi Brenjonk berdasarkan ICS, 2012 ............... 

 
55 

5.1 Tingkat Perilaku Komunitas Petani  Sayur Organik dalam 

Penerapan Pertanian Organik Kabupaten Mojokerto ................. 

 

62 

5.2 Tingkat Pengetahuan Komunitas Petani Sayur Organik dalam 

Penerapan Pertanain Organik..................................................... 

 

65 

5.3 Diagram Frekuensi Tingkatan Pengetahuan Berdasarkan 

Bloom ........................................................................................ 

 

67 

5.4 Sikap Komunitas Petani Sayur Organik terhadap Penerapan 

Pertanain Organik di Kecamatan Trawas................................... 

 

65 

5.5 Diagram Frekuensi Tingkatan Sikap Petani terhadap 

Penerapan Pertanian Organik..................................................... 

 

71 

5.6 Tingkat Keterampilan Komunitas petani  Sayur Organik dalam 

Penerapan Pertanian Organik  ................................................... 

 

76 

5.7 Distribusi Frekuensi Tingkatan Praktek Komunitas petani  

Sayur Organik di Kecamatan Trawas  ........................................ 

 

77 

5.8 Perhitungan Skor Tingkat Penerapan Pertanian Organik ........... 

 
81 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


xix 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

  Halaman 

Lampiran A. Karakteristik Petani Sayur Organik di Kecamatan 

Trawas Kabupaten Mojokerto .................................... 

 

108 

Lampiran B. Skor Pertanyaan Pengetahuan Petani dalam 

Usahatani Sayur Organik di Kecamatan Trawas.......... 

 

110 

Lampiran C. Skor Pertanyaan Sikap Petani  dalam Usahatani Sayur 

Organik di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto 

 

112 

Lampiran D. Skor Pertanyaan Keterampilan Petani dalam Usahatani 

Sayur Organik di Kecamatan Trawas ................................ 

 

114 

Lampiran E. Tingkat Perilaku Petani dalam Usahatani Sayur 

Organik ....................................................................... 

 

115 

 

Lampiran F. Persentase Tingkatan Pengetahuan Petani Komunitas 

Sayur Organik dalam Penerapan Pertanian Organik 

Berdasarkan Klasifikasi Bloom .................................. 

 

 

116 

Lampiran G. Distribusi Frekuensi Tingkatan Sikap  Petani 

Komunitas Sayur Organik dalam Penerapan 

Pertanian Organik Berdasarkan Kalsifikasi Bloom .... 

 

 

118 

Lampiran H. Distribusi Frekuensi Tingkatan Praktek Petani 

Komunitas Sayur Organik dalam Penerapan 

Pertanian Organik Berdasarkan Klasifikasi Bloom..... 

 

 

120 

Lampiran I. Skor Tingkat Penerapan Pertanian Organik pada 

Indikator Pemilihan Lokasi......................................... 

 

122 

 

Lampiran J. Skor  Tingkat  Penerapan  Pertanian  Organik  pada 

Indikator Sarana Produksi ........................................... 

 

123 

 

Lampiran K. Skor   Tingkat   Penerapan   PO   pada   Indikator 

Pengolahan Lahan dan Pembibitan ............................. 

 

124 

Lampiran L. Skor Tingkat Penerapan Pertanian Organik pada Indikator 
Proses Produksi .......................................................... 

 
125 

Lampiran M. Skor Tingkat Penerapan Pertanian Organik pada 

Indikator Panen dan Pasca Panen................................ 

 

126 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


xx 
 

  Halaman 

Lampiran N. Total  Skor  Tingkat  Penerapan  Pertanian  Organik 

Berdasarkan SNI ......................................................... 

 

127 

 

Lampiran O. Indikator Penerapan Pertanian Organik Berdasarkan 

SNI.............................................................................. 

 

129 

 

Lampiran P. Analisis Korelasi Rank Spearman menggunakan SPSS. 
131 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

 

 

BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Besarnya peranan sektor pertanian bukan saja dapat dilihat dari kenyataan 

bahwa sebagian besar rakyat hidup dari usaha-usaha pertanian, melainkan juga dari 

besarnya sumbangan sektor ini kepada pendapatan nasional. Walaupun sejak orde 

baru besarnya sumbangan sektor pertanian kepada produk domestik bruto secara 

relatif menurun sedikit demi sedikit, tetapi secara absolut, menunjukkan kenaikan. 

Kenaikan secara absolut disebabkan karena usaha-usaha pembangunan yang 

intensif dalam sektor pertanian itu sendiri. 

Menurut Soekartawi (2005) pembangunan pertanian masa depan 

merupakan proses berkelanjutan, peningkatan, pendalaman, perluasan dan 

pembaharuan pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan sebelumnya. 

Walaupun kontribusi relatif sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB) terus menerus, namun kontribusi absolutnya meningkat. Berbagai upaya 

telah dilakukan untuk mengatasi turunnya relatif sektor pertanian tersebut dengan 

mencari beberapa peluang pertumbuhan disektor pertanian. Pertumbuhan di sektor 

ini yang relatif tinggi (lebih dari 5% pertahun) adalah dipertahankan bahkan 

ditingkatkan. Dengan demikian dalam pembangunan nasional dengan beberapa 

alasan yaitu sektor pertanian merupakan sektor yang bertanggung jawab dalam 

menyediakan kebutuhan pangan nasional sehingga eksistensinya tetap diperlukan, 

sektor pertanian merupakan salah satu penyedia bahan baku bagi sektor industri 

sehingga kelangsungan produksi sektor pertanian ikut menentukan kelangsungan 

kegiatan industri, sektor pertanian merupakan turut memberikan kontribusi dalam 

meningkatkan devisa Negara dari ekspor non migas, sektor pertanian menyediakan 

kesempatan kerja bagi tenaga kerja di pedesaan (51%) angkatan kerja bekerja di 

sektor pertanian). 

Pertanian modern (revolusi hijau) telah membawa kemajuan pesat bagi 

pembangunan pertanian dan masyarakat. Program pembangunan pertanian selama 

lebih dari 40 tahun (Bimas, Intensifikasi, INSUS) berhasil meningkatkan produksi 

pendapatan dan kesejahteraan petani serta martabat bangsa (Tandisau dan 
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Herniwan, 2009). Pada kenyataanya terungkap bahwa sistem pertanian modern 

telah membawa banyak konsekuensi yang mengancam lingkungan. Penggunaan 

pupuk kimia berlebih, pestisisda serta praktek pertanian modern lainnya yang 

dilakukan tidak bijak telah memiliki efek besar bagi kerusakan lingkungan. Melihat 

fenomena diatas, maka cara yang baik untuk mengatasi dampak kerusakan 

lingkungan akibat pertanian modern adalah pertanian organik.  

Para petani konvensional beranggapan apabila melakukan budidaya secara 

organik terdapat banyak kesulitan yang akan dihadapi. Salah satu kesulitan terbesar 

para petani konvensional adalah kesulitan dalam perolehan pupuk organik. Para 

petani belum melihat potensi lokal yang berupa limbah pertanian yang melimpah 

yang dapat diolah menjadi pupuk organik. Para petani konvensional lebih suka 

membakar limbah pertanian karena hasil pembakaran jerami dapat langsung 

digunakan menjadi pupuk tanpa harus diolah terlebih dahulu. 

Menurut Mardikanto (1997), penyuluhan pertanian yang terutama ditujukan 

kepada petani dan keluarganya dimaksudkan untuk mengubah perilaku petani agar 

mereka memiliki dan dapat meningkatkan perilakunya mengenai : sikap yang lebih 

progresif dan motivasi tindakan yang lebih rasional; pengetahuan yang luas dan 

mendalam tentang ilmu-ilmu pertanian dan ilmu-ilmu lain yang berkaitan; 

keterampilan teknis berusahatani yang lebih baik. 

Kecamatan Trawas terletak di lereng Gunung Penanggungan tepatnya di 

Kabupaten Mojokerto sekitar 60 km dari Surabaya sebagian besar masyarakatnya 

memiliki mata pencaharian pertanian (45%). Sebelum krisis ekonomi melanda 

indonesia banyak mesyarakat yang berusia muda bekerja di sektor industri yang 

berada di dekat Trawas. Aktivitas pertanian di Trawas untuk kegiatan di sawah 

didominsi tanaman padi dan sebagian kecil sayuran. Sedangkan dari hasil ladang 

dan kebun menghasilkan buah-buahan. Pasca revolusi hijau pertanian di Indonesia 

termasuk di Trawas mengalami perubahan orientasi dari pemenuhan kebutuhan 

sendiri dengan cara berkelanjutan menjadi produksi massal dengan mengeksploitasi 

pertanian untuk kepentingan ekonomi. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia 

tahun 1998 semakin mempersulit aktivitas pertanian akibat dari harga pupuk dan 

pestisida naik sedangkan subsidi semakin dikurangi. Hal ini menyulitkan petani 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


3 

 

 

 

karena modal yang tidak terlalu kuat.  

Kesadaran masyarakat mengenai kelestarian hidup sebagai syarat 

keberlanjutan kehidupan di Kecamatan Trawas mendorong masyarakat melakukan 

usaha perbaikan sosial ekonomi dan lingkungan di Trawas. Pemberdayaan 

masyarakat merupakan salah satu usaha yang dilakukan Pusat Pengembangan 

Lingkunga Hidup (PPLH) Trawas mengembangkan program pemberdayaan 

masyarakat dengan membentuk kelompok berbasis pertanian, berbasis gender, 

berbasis pengolahan hutan dan berbasis energi. Kelompok berbasis pertanian ini 

merupakan kelompok terbesar. Dorongan petani di Trawas yang ingin keluar dari 

ketergantungan tengkulak dan sistem pertanian konvensional sehingga mampu 

meningkatkan pendapatan masyarakat.  

Salah satu kelompok berbasis pertanian di Kecamatan Trawas adalah 

Komunitas Tani Organik Brenjonk. Komunitas Tani Organik Brenjonk sebagai 

pelopor bergeraknya sistem pertanian organik di Kecamatan Trawas pada 

kelompok-kelompok tani dan kelompok usaha pertanian. Pola pendekatan 

pertanian dilakukan secara organik atau pertanian ekologis guna melepaskan 

ketergantungan dan perbaikan ekonomi dan lingkungan. Penerapan pertanian 

organik di Kecamatan trawas dikembangkan sejak tahun 2007 yaitu dengan 

memanfaatkan lahan pekarangan masyarakat yang tidak terpakai. Pekarangan 

tersebut dimanfaatkan untuk menanam tanaman sayuran dengan menggunakan 

teknologi tanam Rumah Sayur Organik (RSO).  

Pola pertanian yang dilakukan di Trawas merupakan pertanian 

konvensional. Untuk berpindah dari pertanian konvensional ke pertanian organik 

tentu tidak dapat dilakukan dengan mudah. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan 

oleh petani sejak lama akan mempengaruhi perilaku petani secara individual dalam 

menerapkan pola pertanian yang akan dilakukan. Pengetahuan akan pertanian 

organik serta sikap petani dalam menerima teknologi pertanian organik juga akan 

berdampak pada perilaku bertani petani. Perilaku ini juga dapat mempengaruhi cara 

berfikir petani pada komunitas tani organik dalam pengelolaan usahatani yang 

sudah dilakukan sejak dahulu. Meskipun petani Trawas secara teknis telah 

menerapkan pertanian organik pada tanaman sayur, namun terdapat beberapa 
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perilaku petani yang masih cenderung pada pertanian yang dilakukan secara 

konvensional. Hal ini akan merugikan bagi petani organik di Kecamatan Trawas 

jika produk organik yang dihasilkan tidak mendapatkan sertifikasi organis.  

Standar prosedur organik merupakan bagian penting dari teknis penerapan 

sistem pertanian organik. Mengingat bahwa pertanian organik menjadi sistem 

pertanian yang mana produk yang dihasilkan harus mendapatkan kepercaayan 

organis dari konsumen. Standar yang digunakan komunitas organik Brenjonk 

mengacu pada standar nasional. Namun, dikarenakan pengetahuan petani tentang 

standar organik tersebut membuat terjadi beberapa kekeliruan dalam penerapan 

teknis pertanian organik. Hal tersebut dikarenakan perilaku setiap petani berbeda-

beda. Kebiasaan-kebiasaan petani yang dilakukan pada kegiatan usahatani 

memperlihatkan perilaku petani. Berbagai kegiatan pelatihan dan penyuluhan dan 

pelatihan yang diberikan kepada komunitas organik merupakan pembelajaran bagi 

petani. Pada kenyataanya, terdapat hal-hal yang membuat petani enggan untuk 

menyerap dari informasi yang disampaikan oleh petugas penyuluh.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti melakukan penelitian mengenai 

pertanian organik pada komunitas tani organik di Kecamatan Trawas. Penerapan 

pertanian organik yang dilakukan dengan mengkaji sejauh mana tingkat penerapan 

pertanian organik pada komunitas tani sayur organik serta perilaku komunitas 

petani sayur organik di Kecamatan Trawas, dengan demikian peneliti juga akan 

mengetahui bagaimana hubungan yang terjadi antara perilaku komunitas petani 

sayur organik dengan tingkat pertanian organik di Kecamatan Trawas Kabupaten 

Mojokerto. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang pemikiran, maka peneliti merumuskan beberapa 

rumusan masalah antara lain: 

1. Bagaimana perilaku komunitas petani sayur organik di Kecamatan Trawas 

Kabupaten Mojokerto?  

2. Bagaimanakah tingkat penerapan pertanian organik pada komunitas petani sayur 

organik di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto?  

3. Bagaimana hubungan perilaku komunitas petani sayur organik dengan 

penerapan pertanian organik di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto?  

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan 

1. Untuk mengindentifikasi pola perilaku komunitas petani sayur organik di 

Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. 

2. Untuk mengidentifikasi tingkat penerapan pertanian organik pada komunitas 

petani sayur organik di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. 

3. Untuk mengetahui hubungan penerapan pertanian organik dengan perilaku 

komunitas petani sayur organik di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. 

 

1.3.2 Manfaat 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah : 

1. Sebagai bahan kajian dan referensi bagi pengembangan keilmuan yang lebih 

luas, khususnya di bidang usahatani sayur organik melalui keberadaan 

komunitas tani organik.  

2. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi pemerintah dalam mengambil suatu 

kebijakan di bidang pertanian secara umum, khususnya dalam bidang tanaman 

hortikultura.  

3. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi petani, khususnya dalam 

keikutsertaan angota suatu komunitas tani. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Penelitian Terdahulu 

Menurut  Suryani  dan  Honorita  (2011)  dalam  penelitian  yang  berjudul 

“Perilaku Petani dalam Usahatani Padi di Lahan Rawa Lebak” menjelaskan bahwa 

perilaku petani dalam usahatani padi di lahan rawa lebak meliputi kegiatan 

persiapan tanam, penanaman, pemeliharaan, panen dan pasca panen. Perilaku 

tersebut didukung dengan adanya pengetahuan, sikap dan keterampilan yang 

dimiliki petani. Pengetahuan petani padi rawa lebak tergolong sedang dengan skor 

rata-rata 30,56. Sikap petani tergolong tinggi dengan skor rata-rata 36,96, 

sedangkan keterampilan petani tergolong sedang dengan skor rata-rata 30,62. 

Perilaku petani padi rawa lebak dapat dikatakan tinggi dikarenakan petani 

melakukan kegiatan usahatani padi dilakukan sesuai dengan indikator usahatani 

padi rawa lebak. Penerimaan sumber dan penyebaran berbagai informasi mengenai 

usahatani padi rawa lebak sudah cukup baik yang secara langsung menambah 

pengetahuan petani dalam berusahatani padi rawa lebak. Hal tersebut juga didukung 

dengan sikap terbuka yang dimiliki petani untuk menerima informasi, inovasi, 

program-program dan anjuran pemerintah dalam kegiatan usahatani padi. 

Keterampilan petani yang tergolong sedang menunjukkan bahwa kegiatan 

usahatani padi sudah cukup baik, namun tidak didukung oleh keterampilan petani 

dalam pemeliharaan tanaman yang berada pada kriteria rendah. 

Penelitian  Harjati  (2007)  yang  berjudul  “Potensi  dan  Pengembangan 

Kompetensi Agribisnis Petani Berlahan Sempit : Kasus Petani Sayuran di Kota dan 

Pinggiran Jakarta dan Bandung” menjelaskan bahwa peningkatan kinerja petani 

sayur berlahan sempit dipengaruhi secara langsung oleh keterampilan, dan 

dipengaruhi secara tidak langsung oleh pengetahuan dan sikap mental petani. Hasil 

analisis SEM menunjukkan bahwa keterampilan berpengaruh nyata terhadap 

tingkat kinerja petani sayur berlahan sempit. Pengetahuan dan sikap mental 

berpengaruh terhadap kinerja petani secara tidak langsung, yaitu melalui 

keterampilan. Artinya, peningkatan kinerja petani dipengaruhi oleh peningkatan 
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pengetahuan, sikap mental dan keterampilan petani. Petani sayur lahan sempit dapat 

memiliki kinerja yang lebih baik jika petani memiliki pengetahuan, sikap mental 

dan keterampilan agribisnis yang mampu mendorong dilakukannya pemberdayaan 

petani. 

 Menurut penelitian Suharyanto et al (2006) yang berjudul “Pengetahuan, 

Sikap dan Perilaku Petani Terhadap Hama Penggerek Buah Kakao (PBK) 

Conopomorpha Cramerella Snellen di Kabupaten Tabanan” menjelaskan bahwa 

tingkat perilaku petani dalam pengendalian hama tergolong sedang (63,33%) 

dengan nilai skor 10,64. Hal ini berkaitan dengan tingkat pengetahuan petani dalam 

hal pengendalian hama PBK yang didominasi dalam kategori sedang (46,67%). 

Sikap petani responden dalam melakukan pengendalian hama PBK bersikap 

netral/ragu-ragu (50%) yang mengindikasikan bahwa petani masih ragu-ragu 

terhadap metode pengendalian hama PBK yang selama ini petani ketahui. Tingkat 

pengetahuan petani buah kakao dalam pengendalian PBK juga dipengaruhi oleh 

rendahnya pendidikan yang dimiliki petani, sehingga petani belum ada peningkatan 

kemampuan dan keterbukaan sikap serta penerimaan inovasi teknologi masih 

belum berjalan dengan baik.   

Menurut penelitian Febriansyah (2014) yang berjudul “Analisis 

Kesejahteraan Petani Padi Sawah Lebak di Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan 

Ilir” menjelaskan bahwa perilaku merupakan komponen utama dalam menentukan 

usahatani padi sawah lebak. Adanya perubahan perilaku dapat meningkatkan 

pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam usahataninya. Indikator penilaian 

perilaku petani dalam usahatani padi sawah lebak yang meliputi pengolahan lahan, 

penyemaian, penanaman, pemupukan, penyiangan, pengendalian hama penyakit, 

panen dan pasca penen menunjukkan bahwa pengetahuan petani dalam usahatani 

tergolong tinggi. Namun pada pengetahuan penggunaan pemupukan berimbang dan 

pengendalian hama penyakit masih sangat rendah. Sikap setuju ditunjukkan petani 

dalam penerapan teknologi usahatani padi namun masih kurang setuju dalam 

pemupukan. Keterampilan yang dimiliki juga sesuai dengan anjuran namun dalam 

pemupukan dan pengendalian hama penyakit masih kurang sesuai dengan anjuran. 

Hal ini disebakan pengetahuan dan sikap petani yang kurang terhadap pemupukan 
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dan pengendalian hama sehingga keterampilan yang dimiliki tidak didukung 

dengan pengetahuan yang baik. 

Penelitian  Gunawan,  et  al  (2013)  yang  berjudul  “Penerapan  Inovasi 

Teknologi Ramah Lingkungan pada Komunitas Sayuran di Desa Tawangargo, 

Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang” menjelaskan bahwa komponen 

inovasi tekonologi ramah lingkungan yang diintroduksikan oleh BPTP kepada 

komunitas petani sayuran Desa Tawangargo yaitu pemberian pupuk organik, 

penggunaan benih unggul, penggunaan tricoderma, pengurangan dosis pupuk 

kimia, pengurangan dosis pestisida, dan penggunaan pestisida nabati. Dari keenam 

komponen teknologi budidaya sayuran ramah lingkungan tersebut yang paling 

banyak diterapkan petani adalah penggunaan benih unggul dan penggunaan bokasi. 

Penerapan inovasi teknolgi ramah lingkungan dilakukan setelah melalui proses 

reproduksi pengetahuan. Beberapa pengetahuan dan teknologi lokal petani tetap 

dipertahankan dalam penerapan inovasi teknologi ramah lingkungan. Pemilihan 

teknologi lokal tersebut tetap dipertahankan oleh petani karena sudah menjadi 

praktek keseharian petani. Pengetahuan lokal yang dipraktekkan tersebut adalah 

pengolahan lahan dan pembuatan bedengan, persemaian, model penanaman 

tumpangsari, pemilihan komoditas tanaman, pengairan dan pemanenan. Teknologi 

penggunaan bibit unggul dan pupuk cenderung sesuai dengan teknologi yang 

diintroduksikan oleh BPTP baik dimusim kemarau maupun musim hujan sesuai 

teknologi lokal petani baik dimusim kemarau maupun musim hujan.  

Menurut penelitian Distaria (2007) dengan judul “ Proses Adopsi Sistem 

Pertanian Organik pada Usahatani Sawi” menunjukkan bahwa tingkat adopsi sistem 

pertanian organik pada usahatani sawi di Desa Sukorambi pada tingkatan sedang 

karena setiap kegiatan mulai dari pra panen hingga pasca panen belum diterapkan 

sesuai anjuran. Kegiatan penanaman hingga pemanenan dilakukan dengan 

menerapkan sistem pertanian organik yang sesuai dengan anjuran. Rentang skor 44-

68 pada kriteria sedang sekitar (62,5%) atau sebanyak 25 petani, sedangkan rentang 

69-95 pada kriteria tinggi sebesar (37,5%) atau sebanyak 15 petani.  
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Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Yang akan 
dilakukan Penulis 

Peneliti 
Judul 

Penelitian 

Tujuan 

Penelitian 
Keterangan 

Variabel yang 

terkait 

penelitian 

penulis 

Sri Suryani 

dan 

Bunaiyah 

Honorita, 

2011 

 

 

 

Jenis Karya 

Ilmiah :  

Penelitian 

(Litbang 

Bengkulu) 

Perilaku Petani 

dalam 

Usahatani Padi 

di Lahan Rawa 

Lebak  

Untuk mengukur 

dan mempelajari 

perilaku petani 

dalam 

berusahatani 

padi di lahan 

wara lebak  

- Analisis deskriptif 

- Indikator perilaku 
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2.1.2 Usahatani Sayuran  

Sayuran organik adalah salah satu produk yang dihasilkan oleh sistem 

pertanian organik selain buah-buahan, daging dan telur organik. Sayuran ini 

diproduksi tanpa pestisida dan pupuk dari zat kimia lain yang tujuannya untuk 

menjaga kelestarian lingkungan dengan konsep kembali ke alam (back to nature). 

Hasil yang didapatkan adalah sayuran yang bebas dari residu kimia, aman 

dikonsumsi dan jauh lebih menyehatkan sehingga pada umumnya harga jual 

sayuran organik ini lebih mahal daripada sayuran konvensional. 

1. Brokoli 

Brokoli (Brassica oleraceae L. Kelompok Italica) adalah tanaman sayuran yang 

termasuk dalam suku kubis-kubisan atau Brassicaceae. Dalam klasifikasi, 

brokoli tergolong dalam famili Brasicae var. Botrytis L subvar Cysoma. Brokoli 

berasal dari daerah Laut Tengah dan sudah sejak masa Yunani Kuno 

dibudidayakan. Sayuran ini masuk ke Indonesia belum lama (sekitar 1970- an) 

dan kini cukup populer sebagai bahan pangan. Brokoli merupakan tanaman yang 

hidup pada cuaca dingin.  

Bagian brokoli yang dimakan adalah kepala bunga berwarna hijau yang tersusun 

rapat seperti cabang pohon dengan batang tebal. Sebagian besar kepala bunga 

dikelilingi dedaunan. Brokoli mirip dengan kembang kol, namun brokoli 

berwarna hijau sedangkan kembang kol putih.  

Ketinggian tempat yang sesuai untuk tanaman ini adalah daerah yang terletak 

pada ketinggian 1.000 – 2.000 m dpl. Sedangkan tekstur tanah yang dikehendaki 

adalah tanah liat berpasir serta banyak mengandung bahan organik. Curah hujan 

yang diinginkan berkisar antara 1.000 – 1.500 cm per tahun. Curah hujan ini 

harus merata sepanjang tahun. Pada umumnya, brokoli menyukai iklim yang 

dingin atau sejuk, namun ada beberapa varietas yang tahan pada iklim panas 

meskipun kuntum bunganya akan membuka lebih awal dibandingkan varietas 

yang ditanam di daerah beriklim sejuk (Setiawan dalam Pertiwi, 2008). 

2. Sawi Putih Jepang (Hakusai)  

Sawi merupakan tanaman dengan species Brassica Juncea dengan famili 

Crusiferae. Sawi bukan merupakan tanaman asli Indonesia, namun karena 
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Indonesia mempunyai kecocokan terhadap iklim, cuaca dan tanahnya sehingga 

sawi banyak dikembangkan di Indonesia. Tanaman sawi dapat tumbuh baik di 

tempat yang berhawa panas maupun berhawa dingin, sehingga dapat diusahakan 

dari dataran rendah maupun dataran tinggi. Meskipun demikian pada 

kenyataannya hasil yang diperoleh lebih baik di dataran tinggi.  

Daerah penanaman yang cocok adalah mulai dari ketinggian 5 meter sampai 

dengan 1.200 meter di atas permukaan laut, namun biasanya dibudidayakan pada 

daerah yang mempunyai ketinggian 100 meter sampai 500 meter dpl. Tanaman 

sawi tahan terhadap air hujan, sehingga dapat ditanam sepanjang tahun. Pada 

musim kemarau yang perlu diperhatikan adalah penyiraman secara teratur. 

Berhubung dalam pertumbuhannya tanaman ini membutuhkan hawa yang sejuk. 

lebih cepat tumbuh apabila ditanam dalam suasana lembab. Akan tetapi tanaman 

ini juga tidak senang pada air yang menggenang. Dengan demikian, tanaman ini 

cocok bila di tanam pada akhir musim penghujan. Tanah yang cocok untuk 

ditanami sawi adalah tanah gembur, banyak mengandung humus, subur, serta 

pembuangan airnya baik. Derajat kemasaman (pH) tanah yang optimum untuk 

pertumbuhannya adalah antara pH 6 sampai pH 7.  

Secara umum tanaman sawi biasanya mempunyai daun panjang, halus, tidak 

berbulu, dan tidak memiliki krop. Petani kita hanya mengenal tiga macam sawi 

yang biasa dibudidayakan, yaitu sawi putih (sawi jabung), sawi hijau, dan sawi 

huma. Sekarang ini masyarakat lebih mengenal caisim alias sawi bakso. Selain 

itu juga ada pula jenis sawi keriting dan sawi-sawi monumen. Caisim alias sawi 

bakso ada juga yang menyebutnya sawi cina., merupakan jenis sawi yang paling 

banyak dijajakan di pasar-pasar dewasa ini.  

Jenis tanaman sawi yang dibahas dalam penelitian ini adalah sawi putih (sawi 

jabung) atau dalam bahasa jepang disebut juga hakusai. Sawi putih (Brassica 

rapa convar) biasanya dikenal sebagai sayur olahan dalam masakan Thionghoa, 

oleh karena itu disebut juga sawi cina. Tanaman sawi putih disebut juga petsai. 

Disebut sawi putih karena daunnya yang cenderung kuning pucat dan tangkai 

daunnya putih. Sawi putih hanya tumbuh baik pada tempat-tempat sejuk, 

sehingga di Indonesia ditanam di dataran tinggi. Tanaman ini dipanen selagi 
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masih pada tahap vegetatif (belum berbunga). Bagian yang dipanen adalah 

keseluruhan bagian tubuh yang berada di permukaan tanah. Produksinya tidak 

terlalu tinggi di Indonesia. Habitus tumbuhan ini mudah dikenali yaitu 

memanjang, seperti silinder dengan pangkal membulat seperti peluru, 

warnannya putih dan daunnya tumbuh membentuk roset yang sangat rapat satu 

sama lain (Setiawan dalam Pertiwi, 2008). 

3. Kubis (Kol)  

Tanaman kubis (Brassica oleraceae L.) merupakan jenis sayuran yang 

dimanfaatkan daunnya untuk dimakan. Kubis memiliki ciri khas yaitu 

membentuk krop. Pertumbuhan awal ditandai dengan pembentukan daun secara 

normal. Namun semakin dewasa daun-daunnya mulai melengkung ke atas 

hingga akhirnya tumbuh sangat rapat. Pada kondisi ini petani biasanya menutup 

krop dengan daun-daun di bawahnya supaya warna krop makin pucat. Apabila 

ukuran krop telah mencukupi maka siap kubis siap dipanen. Warna sayuran 

kubis ini yang umum adalah hijau sangat pucat sehingga disebut forma alba 

(putih). Namun demikian terdapat pula kubis dengan warna hijau (forma viridis) 

dan ungu kemerahan (forma rubra). Dari bentuk kropnya dikenal ada dua 

macam kubis, yaitu kol bulat dan kol gepeng (bulat agak pipih). Perdagangan 

komoditi kubis di Indonesia membedakan dua bentuk ini.  

Kubis menyukai tanah yang sarang dan tidak becek. Meskipun relatif tahan 

terhadap suhu tinggi, produk kubis ditanam di daerah pegunungan (400m dpl ke 

atas) di daerah tropik. Di dataran rendah, ukuran krop mengecil dan tanaman 

sangat rentan terhadap ulat pemakan daun Plutella. Kubis segar mengandung 

banyak vitamin (A, beberapa B, C, dan E). Serta banyak sekali manfaat yang 

bisa didapat dengan mengkonsumsi kubis, seperti kandungan vitamin C yang 

cukup tinggi pada kubis dapat mencegah penyakit skorbut (sariawan akut). 

Mineral yang banyak dikandung oleh kubis adalah kalium, kalsium, fosfor, 

natrium, dan besi. Kubis segar juga mengandung sejumlah senyawa yang 

merangsang pembentukan glutation, zat yang diperlukan untuk menonaktifkan 

zat beracun dalam tubuh manusia. Sebagaimana suku kubis-kubisan lain, kubis 

mengandung sejumlah senyawa yang dapat merangsang pembentukan gas dalam 
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lambung sehingga menimbulkan rasa kembung (zat-zat goiterogen). Daun kubis 

juga mengandung kelompok glukosinolat yang menyebabkan rasa agak pahit 

(Pracaya, 2001). 

4. Kubis Daun Cina (Pakcoi)  

Pakcoi (var. Chinensis) juga dikenal sebagai kubis cina. Kultivar dari pakcoi ada 

yang memiliki tangkai daun berwarna hijau dan putih. Tanaman ini banyak 

tersebar di Asia Tenggara seperti Taiwan, Hongkong, dan Singapura. Sayuran 

ini juga cocok untuk negara-negara tropika lain dan menjadi populer. Kubis 

pakcoi biasanya kurang rentan terhadap hama dibandingkan kubis lainnya. 

Karena tanaman ini tumbuh cepat, pemeliharaan bedengan benih yang bersih 

merupakan satu-satunya persyaratan untuk pengendalian gulma. Pakcoi lebih 

banyak dibudidayakan di daerah tropika karena sesuai dengan iklim daerah 

rendah tropika (Setiawan dalam Pertiwi, 2008). 

5. Selada  

Tanaman selada (Lactuca sativa L.) merupakan sayuran daun yang berasal dari 

Asia Barat. Mekipun demikian sumber lain memastikan bahwa sumber genetik 

tanaman selada adalah kawasan Amerika, hal ini dibuktikan Christoper 

Columbus pada tahun 1493 yang menemukan tanaman selada di daerah 

Hemisphere (Rukmana, 1994)  

Morfologi selada umumnya menyerupai mawar, mempunyai dasar daun tebal, 

bercabang berbunga sempurna dengan 5 stamen dan melakukan penyerbukan 

sendiri. Sistem perakaran selada adalah akar tunggang dan cabang-cabang akar 

menyebar ke semua arah pada kedalaman 15cm-30 cm. Ada hubungan antara 

perkembangan sistem perakaran dengan struktur tanah. Pada tanah yang padat 

perkembangan akar kurang baik dan pendek. Daunya berbentuk bulat 

panjang,sering berjumlah banyak dan biasanya berposisi duduk (sessile), 

tersusun berbentuk spiral dalam roset padat. Warna daunnya beragam mulai dari 

hijau muda hingga hijau tua. Daun tak berambut, mulus, berkeriput atau kusut 

berlipat, ukurannya bermacam-macam tergantung jenisnya. 

Di daerah yang beriklim sedang (sub-tropis), tanaman selada mudah berbunga, 

bunganya berwarna kuning pucat, dan tangkai bunganya dapat mencapai 90 cm. 
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Bunga ini menghasilkan buah berbentuk polong yang berisi biji. Biji berbentuk 

pipih, berukuran kecil serta berbulu tajam. Di beberapa negara produsen 

sayuran, Selada dikelompokan dalam dua tipe, yaitu tipe kubis dan cos. Selada 

tipe kubis memiliki ciri-ciri berdaun lebar dan keriting (bergelombang), serta 

bertumpuk rapat membentuk telur (krop), tetapi kropnya tidak begitu padat. 

Selada tipe cos, daun-daunya berwarna hijau muda,bentuknya lonjong, tidak 

keriting, dan dapat membentuk krop cukup padat (Rukmana, 1994). 

6. Kangkung  

Jenis kangkung yang sudah umum dibudidayakan terdiri dari dua macam yaitu 

kangkung air dan kangkung darat. Kangkung air ( Ipomea aquatik Forsk.) 

memiliki ciri yaitu tangkai daun panjang, daun lebar berwarna hijau tua segar, 

dan bunganya berwarna ungu. Kangkung air sebaiknya ditanam pada musim 

kemarau, karena air lahan agak berkurang sehingga memudahkan penanaman 

maupun pemanenan. Perbanyakan kangkung air dilakukan dengan setek batang. 

Kangkung darat (Ipomea reptans Poir.) memiliki bentuk daun panjang dengan 

ujung runcing, berwarna keputih-putihan dan bunganya berwarna putih. 

Kangkung darat sebaiknya ditanam pada musim penghujan. Ini disebabkan oleh 

kebutuhan airnya yang tinggi, apalagi jika kangkung ini ditanam di lahan kering. 

Kangkung darat diperbanyak dengan biji (Nazaruddin, 1999).  

Pada kangkung air, setelah tanaman berumur 2–3 bulan mulai dapat dipangkas 

ujungnya sepanjang kurang lebih 20 cm, agar tanaman banyak bercabang. Pada 

kangkung darat pemanenan biasanya dilakukan setelah umur 28 – 35 hari dengan 

jalan mencabut bersama akarnya. Kangkung darat yang masih muda dan batang 

yang besar dan berlubang memiliki kualitas pasar yang lebih baik daripada 

kangkung air dengan batang yang tipis tetapi kasar. Sayuran kangkung 

merupakan sumber gizi yang murah harganya dan mudah didapatkan. Kegunaan 

sayuran kangkung selain sebagai sumber vitamin A dan mineral serta unsur gizi 

lainnya yang berguna bagi kesehatan tubuh, juga dapat berfungsi untuk 

menenangkan syaraf atau berkhasiat sebagai obat tidur (Rukmana, 1994). 
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2.1.3 Konsep Dasar Pertanian Organik  

Sistem pertanian berkelanjutan dapat dilaksanakan dengan menggunakan 

beberapa macam model sistem. Salah satunya adalah sistem pertanian organik. 

Pengertian sistem pertanian organik menurut International Federation Of Organik 

Agriculture and Food (IFOAM) dalam Fuady (2011) adalah sistem pertanian yang 

mengedepankan daur ulang unsur hara dan proses alami dalam pemeliharaan 

kesuburan tanah dan keberhasilan produksi. (IFOAM) lebih lanjut menyatakan 

bahwa pertanian organik bertujuan untuk: (1) menghasilkan produk pertanian yang 

berkualitas dengan kuantitas memadai, (2) membudidayakan tanaman secara alami, 

(3) mendorong dan meningkatkan siklus hidup biologis dalam ekosistem pertanian, 

(4)memelihara dan meningkatkan kesuburan tanah jangka panjang, (5) 

menghindarkan seluruh bentuk cemaran yang diakibatkan penerapan teknik 

pertanian, (6) memelihara keragaman genetik sistem pertanian dan sekitarnya, dan 

(7) mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis yang lebih luas dalam sistem 

usaha tani. 

Pertanian organik adalah teknik budidaya pertanian yang mengandalkan 

bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan-bahan kimia sintesis. Tujuan utama 

pertanian organik adalah menyediakan produk-produk pertanian, terutama bahan 

pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumennya serta tidak merusak 

lingkungan. Gaya hidup sehat demikian telah melembaga secara internasional yang 

mensyaratkan jaminan bahwa produk pertanian harus beratribut aman dan 

dikonsumsi (food safety atribute), kandungan nutrisi tinggi (nutritional attribute) 

dan ramah lingkungan (eco-labelling attribute) (Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pertanian, 2005).  

 

2.1.4  Standar Pertanian Organik  

Menurut  International  Federation  of  Organic  Agriculture  Movements  

(IFOAM), 2005 prinsip-prinsip berikut merupakan dasar bagi pertumbuhan dan 

perkembangan pertanian organik. Prinsip-prinsip ini berisi tentang sumbangan 

yang dapat diberikan pertanian organik bagi dunia, dan merupakan sebuah visi 

untuk meningkatkan keseluruhan aspek pertanian secara global. Prinsip-prinsip 
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tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Prinsip kesehatan, pertanian organik harus melestarikan dan meningkatkan 

kesehatan tanah, tanaman, hewan, manusia dan bumi sebagai satu kesatuan dan 

tak terpisahkan;  

2. Prinsip ekologi, pertanian organik harus didasarkan pada sistem dan siklus 

ekologi kehidupan. Bekerja, meniru dan berusaha memelihara sistem dan siklus 

ekologi kehidupan;  

3. Prinsip keadilan, pertanian organik harus membangun hubungan yang mampu 

menjamin keadilan terkait dengan lingkungan dan kesempatan hidup bersama;  

4. Prinsip perlindungan, pertanian organik harus dikelola secara hati-hati dan 

bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi 

sekarang dan mendatang serta lingkungan hidup.  

Prinsip-prinsip  tersebut  mengilhami  gerakan  organik  dengan  segala  

keberagamannya dan menjadi panduan bagi pengembangan posisi, program dan 

standar-standar IFOAM. Selanjutnya diwujudkan dalam visi yang digunakan 

diseluruh dunia. 

Standar Nasional Indonesia (SNI) 6729:2010 menetapkan persyaratan 

sistem produksi pangan organik di lahan pertanian, penanganan, penyimpanan, 

pengangkutan pelabelan, pemasaran, sarana produksi, bahan tambahan dan bahan 

tambahan pangan yang diperbolehkan. Prinsip-prinsip produksi pangan organik 

yang meliputi tanaman dan produk tanaman yaitu : 

1) Prinsip-prinsip produksi pangan organik harus telah diterapkan pada lahan 

yang sedang berada dalam periode konversi dengan ketentuan sebagai berikut:  

a) 2 tahun sebelum tebar benih untuk tanaman semusim  

b) 3 tahun sebelum panen pertama untuk tanaman tahunan  

c) Masa konversi dapat diperpanjang atau diperpendek berdasarkan 

pertimbangan Lembaga Sertifikasi Organik (LSO), namun tidak boleh 

kurang dari 12 bulan.  

2) Berapapun lamanya masa konversi, produksi pangan organik hanya diakui saat 

sistem pengawasan telah diterapkan oleh pelaku usaha.  

3) Jika seluruh lahan tidak dapat dikonversi secara bersamaan, maka boleh 
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dikerjakan secara bertahap dengan menerapkan standar konversi.  

4) Areal pada masa konversi dan yang telah dikonversi menjadi areal organik 

tidak boleh digunakan secara bergantian antara metode produksi pangan 

organik dan konvensional. 

5) Kesuburan dan aktivitas biologi tanah harus dipelihara atau ditingkatkan 

dengan cara :  

a) Penanaman kacang-kacangan (legunminoceae), pupuk hijau atau tanaman 

berakar dalam melalui program rotasi tahunan yang sesuai.  

b) Mencampur bahan organik ke dalam anah baik dalam bentuk kompos 

maupun segar, dari unit produksi yang sesuai dengan standar.  

c) Untuk aktivasi kompos dapat menggunkan mikroorganisme atau bahan lain 

yang berbasis tanaman yang sesuai.  

d) Bahan biodinamik dari stone meal (debu atau bubuk karang tinggi mineral), 

kotoran hewan atau tanaman boleh digunakan untuk tujuan penyuburan, 

pembenahan, dan aktivitas bilogi tanah. 

6) Hama, penyakit dan gulma harus dikendalikan oleh salah satu atau kombinasi 

dari cara berikut:  

a) Pemilihan varietas yang sesuai  

b) Program rotasi/pergiliran tanaman yang sesuai  

c) Pengolahan tanah secara mekanik  

d) Penggunaan tanaman perangkap  

e) Penggunan pupuk hijau dan sisa potongan tanaman  

f) Pengendalian mekanis seperti penggunaan perangkap, penghalang, cahaya 

dan suara 

g) Pelestarian dan pemanfaatan musuh alamai (parasit, predator dan patogen 

serangga melalui pelepasan musuh alami dan penyediaan habitat yang 

cocok seperti pembuatan pagar hidup dan tempat berlindung musuh alami, 

zona penyangga ekologi yang menjaga vegetasi asli untuk pengembangan 

populasi musuh alami penyangga ekologi) 

h) Ekosistem yang beragam  

i) Pengendalian gulma dengan pengasapan (flame0weeding)  
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j) Penggembalaan ternak (sesuai dengan komoditas)  

k) Penyiapan biodinamik dari stone meal, kotoran ternak atau tanaman  

7. Penggunaan sterilisasi uap bila rotasi yang sesuai untuk memperbaharui tanah 

tidak dapat dilakukan.  

8. Jika tidak ada kasus yang membahayakan atau ancaman yangs serius terhadap 

tanaman dimana tindakan pencegahan pada nomor 6 tidak efektif, maka dapat 

digunakan bahan lain yang diperbolehkan.  

9. Benih harus berasal dari tumbuhan yang ditumbuhkan paling sedikit satu 

generasi atau 2 musim untuk tanaman semusim.  

 

2.2 Landasan Teori  

2.2.1 Teori Adopsi dan Inovasi 

 Adopsi dalam proses penyuluhan (pertanian) pada hakikatnya dapat 

diartikan sebagai proses perubahan perilaku baik yang berupa : Pengetahuan 

(cognitive), sikap (affective) maupun keterampilan (psychomotoric) pada diri 

seseorang setelah menerima “inovasi” yang disampaikan penyuluh oleh masyarakat 

sasarannya. Penerimaan di sini mengandung tidak sekedar “tahu”, tetapi sampai 

benar-benar dapat melaksanakan atau menerapkannya dengan benar serta 

menghayatinya dalam kehidupan dan usaha taninya. Penerimaan iovasi tersebut 

biasanya dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung oleh orang lain, 

sebagai cerminan dari adanya perubahan: sikap, pengetahuan, dan atau 

keterampilan (Mardikanto, 1991). 

 Rogers dan Shoemaker dalam Mardikanto (1991) mengartikan inovasi 

sebagai ide baru, praktek-praktek baru atau obyek-obyek yang dapat dirasakan 

sebagia sesuatu yang baru oleh individu atau masyarakat sasaran penyuluhan. 

Pengertian baru disini mengandung makna bukan sekedar “baru diketahui” oleh 

pikiran akan tetapi juga karena belum pernah diterima secara luas oleh seluruh 

warga masyarakat dalam arti sikap (attitude), dan juga baru dalam pengertian belum 

diterima dan dilaksanakan/diterapkan oleh seluruh warga masyarakat setempat.  

 Menurut Fregene (2008), pada dasaranya proses adopsi inovasi pasti 

melalui tahapan-tahapan sebelum masyarakat mau menerima/menerapkan dengan 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


20 

 

 

 

keyakinan sendiri, meskipun selang waktu antar tahapan satu dengan yang lainnya 

tidak selalu sama. Tahapan tersebut meliputi :  

1. Awarness (kesadaran), yaitu dimana petani pertama kalinya mendapatkan 

sesuatu/informasi tentang teknologi baru. 

2. Interest (tumbuhnya minat), yaitu tahapan dimana petani mulai mengembangkan 

informasi yang diperoleh dalam menimbulkan dan mengembangkan minatnya 

untuk melakukan adopsi inovasi.  

3. Evaluation (evaluasi), yaitu penilaian terhadap baik buruknya atau manfaat 

inovasi yang telah diketahui informasinya secara lebih lengkap. Pada penilaian 

ini, masyarakat sasaran tidak hanya melakukan penilaian terhadap aspek 

teknisnya saja,  tetapi juga apek ekonomi maupun aspek-aspek sosial- 

budayanya, bahkan seringkali juga ditinjau dari aspek politis atau kesesuaiannya 

dengan kebijakan pembangunan nasional atau regional.  

4. Trial (mencoba), yaitu mencoba dalam skala kecil atau lebih meyakinkan 

penilaiannya sebelum menerapkan untuk skala yang lebih luas lagi.  

5. Adoption (adopsi), yaitu tahapan dimana petani atau individu telah memutuskan 

bahwa ide baru yang dipelajari adalah cukup baik untuk diterapkan dilahannya 

dalam skala yang agak luas.  

6. Confirmation (komfirmasi), merupakan tahapan penguatan adopsi berdasarkan 

hasil positif yang didapatkan dari inovasi tersebut. Jika individu merasakan 

inovasi tersebut memberikan hasil yang memuaskan secara konsisten 

memungkinkan seseorang untuk terus menerus mengadopsi dan sebaliknya. 

Pengadopsi biasanya dibagi menjadi lima kategori menurut angka yang 

diperoleh dari perhitungan indeks adopsi yaitu : 
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Gambar 2.1 Kategori Adopter Berdasarkan Distribusi Frekuensi Adopter 

(Soekartawi, 2005) 

 

 Gambar 2.1 menjelaskan bahwa pengadopsi dibagi menjadi lima kategori 

yakni, inovator (2,5%), pengadopsi (13,5%), mayoritas awal (34%), mayoritas 

lambat (34%), dan kelompok lamban (16%). Kelompok penerima inovasi terbagi 

ke dalam 5 kelompok. Kelompok tersebut yaitu kelompok perintis (innovators) 

yaitu anggota kelompok yang biasanya mempunyai lahan usahatani yang relatif 

luas dan pendapatannya tinggi dibandingkan dengan pendapatan rata-rata 

masyarakat sekitarnya. Kelompok pelopor (early adopter) yaitu anggota kelompok 

yang memiliki usahatani yang luas dan pendapatan relatif tinggi dan bersedia 

menanggung resiko. Kelompok penganut (early majority) yaitu anggota kelompok 

yang selangkah lebih maju dan nyaman dengan ide yang maju. Kelompok penganut 

lambat (late majority) yaitu anggota kelompok berpendapatannya lebih dari cukup, 

partisipasi kelompok berbatas organisasi lokal saja dan kelompok kolot (langgard) 

yaitu anggota kelompok yang termasuk tradisional dan enggan melakukan inovasi 

(Soekartawi, 2005).  

Adopsi merupakan hasil dari kegiatan penyampaian pesan penyuluhan yang 

berupa “inovasi”, maka proses adopsi itu dapat digambarkan sebagai suatu proses 

komunikasi yang diawali dengan penyampaian inovasi sampai dengan terjadinya 

perubahan. Mardikanto (1993) menjelaskan proses adopsi inovasi dalam 

penyuluhan digambarkan pada pada Gambar 2.2 
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 KOGNITIF 

Informatif  Pengetahuan  

 

INOVASI PSIKOMOTORIK  ADOPSI INOVASI 

Pesan  Keterampilan  perubahan perilaku 

  

 

 Persuasif dan   AFEKTIF  

 Intertainment      sikap  

 

Gambar 2.2 Proses Adopsi Inovasi dalam Penyuluhan (Mardikanto, 1993) 

Di dalam proses adopsi, dapat juga berlangsung proses penyesuaian, tetapi 

adaptasi itu sendiri lebih merupakan proses yang berlangsung secara alami untuk 

melakukan penyesuaian terhadap kondisi lingkungan. Sedang adopsi, benar-benar 

merupakan proses penerimaan sesuatu yang “baru” (inovasi), yaitu menerima 

sesuatu yang “baru” yang ditawarkan dan diupayakan oleh pihak lain (penyuluh). 

Menurut Lionberger dalam Mardikanto (1993) mengemukakan beberapa 

faktor yang mempengaruhi kecepatan seseorang untuk mengadopsi inovasi 

meliputi:  

1. Luas usaha tani, semakin luas biasanya semakin cepat mengadopsi, karena 

mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih baik.  

2. Tingkat pendapatan, seperti halnya luas usahatani, petani dengan tingkat 

pendapatan semakin tinggi biasanya akan semakin cepat mengadopsi inovasi.   

3. Keberanian mengambil resiko, sebab pada tahap awal biasanya tidak selalu 

berhasil seperti yang diharapkan. Karena itu, inividu yang mempunyai 

keberanian menghadapi resiko biasanya lebih inovatif.  

4. Umur, semakin tua (di atas 50 tahun), biasanya semakin lamban mengadopsi 

inovasi, dan cenderung hanya melalukan kegiatan yang sudah diterapkan oleh 

warga masyarakat setempat.  

5. Tingkat partipasinya dalam kelompok/organisasi di luar lingkungannya sendiri. 

Warga masyarakat yang suka bergabung dengan orang-orang di luar sistem 

sosialnya umumnya lebih inovatif dibanding mereka yang hanya melakukan 

kontak pribadi dengan warga masyarakat setempat.  
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6. Aktivitas mencari informasi dan ide-ide baru. Golongan masyarakat yang aktif 

mencari informasi dan ide-ide baru biasnya lebih inovatif dibanding mereka 

yang hanya melakukan kontak pribadi dengan warga masyarakat setempat. 

 

2.2.2 Teori Perilaku  

Menurut Notoatmodjo (2003) perilaku manusia merupakan semua kegiatan 

atau aktifitas manusia baik yang dapat diamati langsung maupun tidak dapat 

diamati pihak luar. Psikologi memandang perilaku manusia (Human Behavior) 

sebagai reaksi yang dapat bersifat sederhana maupun bersifat kompleks. Perilaku 

secara luas tertentu tidak hanya dapat ditinjau dalam kaitannya dengan sikap 

manuisa. Begitu banyak faktor-faktor internal dan eksternal dari dimensi masa lalu, 

saat ini dan masa datang yang ikut mempengaruhi perilaku manusia.  

Terbentuknya suatu perilaku baru, terutama pada orang dewasa dimulai 

pada domain kognitif, dalam arti subjek tahu terlebih dahulu terhadap stimulus yang 

berupa materi atau objek di luarnya, sehingga menimbulkan pengetahuan baru pada 

subjek tersebut. Ini selanjutnya menimbulkan respon batin dalam bentuk sikap si 

subjek terhadap objek yang diketahui itu. Akhirnya rangsangan yakni objek yang 

telah diketahui dan disadari sepenuhnya tersebut akan menimbulkan respon lebih 

jauh lagi, yaitu berupa tindakan (action) terhadap atau sehubungan dengan stimulus 

atau objek tadi. Namun demikian, di dalam kenyataan stimulus yang diterima 

subjek dapat langsung menimbulkan tindakan. Artinya seseorang dapat bertindak 

atau berperilaku baru tanpa mengetahui terlebih dahulu makna stimulus yang 

diterimanya. Dengan kata lain tindakan (practice) seseorang tidak harus didasari 

oleh pengetahuan atau sikap. 

Benyamin Bloom (1908) dalam Notoatmodjo (2010), seorang ahli psikologi 

pendidikan membedakan adanya tiga area, wilayah, ranah atau domain perilaku ini 

yakni : 1) kognitif (cognitive), 2) afektif (affective), 3) psikomotorik (psychomotor). 

Kemudian oleh ahli psikologi Indonesia, ketiga domain diterjemahkan ke dalam 

cipta (kognitif), rasa (afektif), dan karsa (psikomotor), atau pericipta, perirasa, dan 

peritindak.  Dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan pembagian domain 

oleh Bloom ini, dan untuk kepentingan pendidikan praktis, dikembangkan menjadi 
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tiga tingkat ranah perilaku sebagai berikut: pengetahuan (knowledge), sikap 

(attitude), tindakan (practice) 

1) Pengetahuan (knowledge) 

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang  

terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan 

sebagainya). Dengan sendirinya pada waktu pengindraan sehingga menghasilkan 

pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi 

terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera 

pendengaran (telinga), dan indra penglihatan (mata). Pengetahuan seseorang 

terhadap objek mempunyai intensitas atau tingkat yang berbeda-beda. Secara garis 

besarnya dibagi dalam enam tingkat pengetahuan, yakni:   

a. Tahu (know)  : Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah 

dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah 

mengingat kembali (recall) terhadap suatu yang spesifik dari seluruh bahan 

yang dipelajari atau rangsangan yang paling rendah. Oleh sebab itu tahu ini 

merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur 

bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain, menyebutkan, 

menguraikan, mendefinisikan, dan sebagainya.  

b. Memahami (comprehension)  : Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan 

menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat 

menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham 

terhadap objek atau materi tersebut harus dapat menjelaskan, menyebutkan, 

contoh : menyimpulkan, meramalkan dan sebagaimana terhadap objek yang 

dipelajari.  

c. Aplikasi (application) : Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk 

menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi dan kondisi riil 

(sebenarnya). Aplikasi ini dapat diartikan atau penggunaan hukum-hukum, 

rumus, metode, prinsip dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.  

d. Analisis (analysis)  : Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan 

materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam 

suatu struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


25 

 

 

 

Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja, seperti dapat 

menggambarkan, membedakan, memisahkan, mengelompokkan, dan 

sebagainya.  

e. Sintesis (synthesis) : Sintesis menunjukkan kepada suatu kemampuan untuk 

meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk yang 

baru. Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun 

formulasi baru dan formulasi-formulasi yang ada.  

f. Evaluasi (evaluation) : Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk 

melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-

penilaian itu berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau 

menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada  

2) Sikap  

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang 

terhadap suatu stimulus atau objek. Dari berbagai batasan tentang sikap dapat 

disimpulkan bahwa manifestasi sikap itu tidak dapat langsung dilihat, tetapi hanya 

dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup. Sikap secara nyata 

menunjukkan konotasi adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu yang 

dalam kehidupan seharu-hari merupakan reaksi yang bersifat emosional terhadap 

stimulus sosia. Newcomb salah seorang ahli psikologi sosial menyatakan bahwa 

sikap itu merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, dan bukan 

merupakan pelaksana motif tertentu. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau 

aktifitas, akan tetapi merupakan predisposisi perilaku (tindakan), atau reaksi 

tertutup (Notoatmodjo, 2010).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Hubungan Pengetahuan, Sikap dan Tindakan (Notoatmodjo, 2010) 
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Menurut Allport (1954) dalam Notoatmodjo (2010), menjelaskan bahwa 

sikap itu mempunyai 3 komponen pokok, yakni: 

a. Kepercayaan (keyakinan), ide dan konsep terhadap suatu objek  

b. Kehidupan emosional atau evaluasi emosional terhadap suatu objek  

c. Kecendrungan untuk bertindak artinya sikap adalah merupakan komponen 

yang mendahului tindakan atau perilaku terbuka 

Ketiga komponen ini secara bersama-sama membentuk sikap yang utuh (total 

attitude). Dalam penentuan sikap ini, pengetahuan, berfikir, keyakinan, dan emosi 

memegang peranan penting Seperti halnya pengetahuan, sikap ini terdiri dari 

berbagai tingkatan, yakni:
 

 

1. Menerima (Receiving) : Subjek mau dan memperhatikan stimulus yang 

diberikan objek  

2. Menanggapi (Responding) : Memberikan jawaban apabila ditanya serta 

mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Lepas jawaban dan 

pekerjaan itu benar atau salah adalah berarti orang menerima ide tersebut.  

3. Menghargai (Valuing) : Subjek atau seseorang memberikan nilai yang positif 

terhadap objek atau stimulus, dalam arti membahasnya dengan orang lain, 

bahkan mengajak atau mempengaruhi atau menganjurkan orang lain merespon.  

4. Bertangguang jawab (Responsible) : Sikap yang paling tinggi tingkatnya 

adalah bertanggung jawab atas apa yang diyakininya. Seseorang yang telah 

mengambil sikap tertentu berdasarkan keyakinannya, dia harus berani 

mengambil resiko bila ada orang lain yang mencomoohkan atau adanya resiko 

lain.   

3) Tindakan atau Praktik (Practice) 

Sikap adalah kecenderungan untuk bertindak (praktik). Sikap belum tentu 

terwujud dalam tindakan, sebab untuk terwujudnya tindakan perlu faktor lain antara 

lain adanya fasilitas atau sarana dan prasarana. Praktik atau tindakan ini dapat 

dibedakan menjadi tiga tingkatan menurut kualitasnya: 

a. Respon Terpimpin (Guided Respons) : Dapat melakukan sesuatu dengan 

urutan yang benar sesuai dengan contoh 
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b. Mekanisme (Mechanism) : Apabila seseorang telah dapat melakukan 

sesuatu dengan benar secara otomatis, atau suatu ide sudah merupakan suatu 

kebiasaan, maka ia sudah mencapai praktek mekanisme.  

c. Adaptasi (Adaptation) : Merupakan praktek yang sudah berkembang 

dengan baik. Artinya tindakan itu sudah dimodifikasinya sendiri tanpa 

mengurangi kebenaran tindakannya tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Skema Perilaku 

Dalam akselerasi pembangunan pertanian, pengetahuan petani mempunyai 

arti penting, karena pengetahuan petani dapat mempertinggi kemampuannya untuk 

mengadopsi teknologi baru di bidang pertanian. Jika pengetahuan petani tinggi dan 

petani bersikap positip terhadap suatu teknologi baru di bidang pertanian, maka 

penerapan teknologi tersebut akan menjadi lebih sempurna, yang pada akhirnya 

akan memberikan hasil secara lebih memuaskan baik secara kuantitas maupun 

kualitas (Sudarta, 2005). 

 

2.3 Kerangka Pemikiran  

 Keberhasilan revolusi di masa orde baru telah mengantar Indonesia menjadi 

negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Penerapan pertanian 

konvensional melalui intensifikasi tanah meningkatkan produksi pangan dalam 

negeri. Pemberian pupuk urea pada lahan pertanian didukung dengan ketersediaan 

pupuk dan harga yang murah membuat para petani semakin giat mengusahakan 

lahan pertaniannya.  
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 Beberapa kritik revolusi hijau bermunculan seiring dengan dampak yang 

dirasakan petani pada lahan pertanian. Intensifikasi tanah melalui pemberian pupuk 

urea telah berdampak pada penurunan unsur hara pada tanah. Penanggulangan 

hama dengan pestisida secara berlebih juga sangat berpengaruh pada kualitas 

tanaman yang dihasilkan.  Kebutuhan gizi dalam makanan menjadi tidak terpenuhi. 

Kandungan gizi pada makanan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia menjadi 

ancaman bagi kesehatan manusia yang mengkonsumsinya.  

Teknologi pertanian secara organik kini menjadi salah satu alternatif 

peningkatan kualitas tanaman. Pertanian organik merupakan sistem pertanian 

berkelanjutan yang mengutamakan kualitas tanaman serta kepedulian lingkungan. 

Permintaan akan pangan berlabel organik kini semakin meningkat seiring dengan 

makin rendah kualitas bahan pangan yang dihasilkan oleh pertanian konvensional. 

Tingginya residu bahan kimia yang terdapat pada produk pertanian mengakibatkan 

gangguan kesehatan bagi konsumen. Konsumen semakin pandai untuk memilih 

makanan yang organik dan non organik. 

Kecamatan Trawas merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten 

Mojokerto yang berada pada daerah dengan ketinggian kurang lebih 500 meter 

diatas permukaan laut. Sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai 

petani yang tergabung dalam kelompok tani dan komunitan tani. Daerah ini berada 

di daerah gunung penanggungan sehingga daerah ini cukup dingin dan berpotensi 

untuk menanam tanaman sayuran. Sayuran yang sesuai di Kecamatana Trawas 

adalah kubis, brokoli, sawi putih, dan daun kubis cina. Tanaman sayuran yang 

diusahakan petani dengan menerapkan pertanian organik. Sayuran tersebut ditanam 

dengan menggunakan bahan-bahan non organik. Pupuk yang digunakan adalah 

pupuk kandang dari kotoran sapi milik warga yang diolah sendiri oleh sebuah 

komunitas secara swadaya. Pestisida yang digunakan juga dari bahan organik dan 

para petani sudah menerapkan penaggulangan hama pada tanaman sayuran. 

Penerapan sistem pertanian konvensional dan sistem pertanian organik 

memiliki perbedaan dalam penerapan teknis budidaya. Sistem pertanian 

konvensional lebih mengutamakan penggunaan pupuk non organik dan pestisida 

kimia dalam kegiatan usahatani, namun pada sistem pertanian organik penggunaan 
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bahan-bahan non organik harus dibatasi bahkan harus dihilangkan. Kepercayaan 

produk organik dari konsumen juga menjadi faktor penting dalam pengambilan 

keputusan petani untuk menerapkan pertanian organik terutama pada tanaman 

sayur. Sayur organik menjadi salah satu komoditas yang diusahakan petani untuk 

memenuhi kebutuhan pangan keluarga juga permintaan konsumen. 

Kemurnian organis produk dihasilkan dari teknis usahatani yang dilakukan 

petani dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan petani. Perilaku petani 

dalam berusahatani sayur organis didasari dari informasi yang memberikan 

pengetahuan petani tentang pertanian organik. Pengetahuan tersebut akan 

mengubah pola pikir terhadap suatu adopsi inovasi teknologi sistem pertanian yang 

akan membentuk sikap terhadap objek yaitu teknologi pertanian organik. Jika 

petani memiliki pengetahuan yang tinggi terhadap suatu teknologi, maka petani 

akan semakin berpikir rasional. Hasil berpikir tersebut kemudian muncul sebagi 

suatu tindakan atau praktek yang dilakukan petani dalam kehidupan sehari-hari. 

Penerapan teknologi pertanian dalam usahatani dapat dikatakan tinggi dan 

sesuai dengan anjuran jika petani mampu menerapkan seluruh komponen usahatani 

dengan baik. Penelitian Gunawan, et al (2013) yang berjudul “Penerapan Inovasi 

Teknologi Ramah Lingkungan pada Komunitas Sayuran di Desa Tawangargo, 

Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang” menjelaskan bahwa komponen 

inovasi tekonologi ramah lingkungan yang diintroduksikan oleh BPTP kepada 

komunitas petani sayuran Desa Tawangargo yaitu pemberian pupuk organik, 

penggunaan benih unggul, penggunaan tricoderma, pengurangan dosis pupuk 

kimia, pengurangan dosis pestisida, dan penggunaan pestisida nabati. Dari keenam 

komponen teknologi budidaya sayuran ramah lingkungan tersebut yang paling 

banyak diterapkan petani adalah penggunaan benih unggul dan penggunaan bokasi. 

Penerapan inovasi teknolgi ramah lingkungan dilakukan setelah melalui proses 

reproduksi pengetahuan. Beberapa pengetahuan dan teknologi lokal petani tetap 

dipertahankan dalam penerapan inovasi teknologi ramah lingkungan. Pemilihan 

teknologi lokal tersebut tetap dipertahankan oleh petani karena sudah menjadi 

praktek keseharian petani. Pengetahuan lokal yang dipraktekkan tersebut adalah 

pengolahan lahan dan pembuatan bedengan, persemaian, model penanaman 
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tumpangsari, pemilihan komoditas tanaman, pengairan dan pemanenan. Teknologi 

penggunaan bibit unggul dan pupuk cenderung sesuai dengan teknologi yang 

diintroduksikan oleh BPTP baik dimusim kemarau maupun musim hujan sesuai 

teknologi lokal petani baik dimusim kemarau maupun musim hujan. 

Masuknya teknologi pertanian dalam usahatani sebagai akibat dari 

informasi yang diperoleh petani yang kemudian diadopsi dalam kehidupan sehari-

hari. Perilaku yang ditunjukkan petani terhadap teknologi tersebut ditunjukkan 

dengan sikap dan keterampilan. Peningkatan kinerja petani sayur dipengaruhi 

secara langsung oleh keterampilan, dan dipengaruhi secara tidak langsung oleh 

pengetahuan dan sikap mental petani. Hal ini seiring dengan penelitian Harjati 

(2007) yang berjudul “Potensi dan Pengembangan Kompetensi Agribisnis Petani 

Berlahan  Sempit  :  Kasus  Petani  Sayuran  di  Kota  dan  Pinggiran  Jakarta  dan 

Bandung” menjelaskan bahwa peningkatan kinerja petani sayur berlahan sempit 

dipengaruhi secara langsung oleh keterampilan, dan dipengaruhi secara tidak 

langsung oleh pengetahuan dan sikap mental petani. Hasil analisis SEM 

menunjukkan bahwa keterampilan berpengaruh nyata terhadap tingkat kinerja 

petani sayur berlahan sempit. Pengetahuan dan sikap mental berpengaruh terhadap 

kinerja petani secara tidak langsung, yaitu melalui keterampilan. Artinya, 

peningkatan kinerja petani dipengaruhi oleh peningkatan pengetahuan, sikap 

mental dan keterampilan petani. Petani sayur lahan sempit dapat memiliki kinerja 

yang lebih baik jika petani memiliki pengetahuan, sikap mental dan keterampilan 

agribisnis yang mampu mendorong dilakukannya pemberdayaan petani. 

Hal serupa juga terdapat dalam penelitian Suharyanto et al (2006) yang 

berjudul “Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Petani Terhadap Hama Penggerek Buah 

Kakao (PBK) Conopomorpha Cramerella Snellen di Kabupaten Tabanan” 

menjelaskan bahwa tingkat perilaku petani dalam pengendalian hama tergolong 

sedang (63,33%) dengan nilai skor 10,64. Hal ini berkaitan dengan tingkat 

pengetahuan petani dalam hal pengendalian hama PBK. Tingkat pengetahuan 

petani buah kakao dalam pengendalian PBK juga dipengaruhi oleh rendahnya 

pendidikan yang dimiliki petani, sehingga petani belum ada peningkatan 

kemampuan dan keterbukaan sikap serta penerimaan inovasi teknologi masih 
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belum berjalan dengan baik. Sikap petani responden dalam melakukan 

pengendalian hama PBK bersikap netral/ragu-ragu (50%) yang mengindikasikan 

bahwa petani masih ragu-ragu terhadap metode pengendalian hama PBK yang 

selama ini petani ketahui. Tingkat pengetahuan petani buah kakao dalam 

pengendalian PBK juga dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan yang dimiliki 

petani, sehingga petani belum ada peningkatan kemampuan dan keterbukaan sikap 

serta penerimaan inovasi teknologi masih belum berjalan dengan baik. 

Komunitas Tani Organik (KTO) Brenjonk merupakan sebuah komunitas 

tani organik yang anggotanya membudidayakan berbagai macam jenis tanaman 

hortikultura dan sayuran. Sebagian besar komunitas tani organik menanam tanaman 

sayuran sebagai usaha meningkatkan pendapatan para petani. Dalam hal pertanian 

organik, komunitas ini telah menerapkan sesuai standar IFOAM yang mana ada 

beberapa prinsip dasar yang harus diterapkan dalam pertanian organik. 

Masuknya teknologi pertanian organik di Kecamatan Trawas dimulai pada 

tahun 2007. Pada mulanya, masyarakat Trawas merupakan masyarakat yang 

sebagian besar memiliki pekerjaan sebagai petani konvensional. Semakin 

banyaknya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari pertanian konvensional 

yang lebih banyak menggunakan bahan-bahan kimia, petani semakin menyadari 

akan kelestarian lingkungan dan kemandirian dalam berusahatani. Sehingga, 

masyarakat membentuk suatu kelompok berbasis pertanian yang semakin lama 

jumlah anggota semakin banyak. Penerapan pertanian organik di Kecamatan 

Trawas sudah mencakup di hampir seluruh desa di Kecamatan Trawas. Melalui 

kader-kader organik yang berada di setiap desa, pertanian organik semakin dikenal 

oleh kalangan masyarakat. Sehingga diduga penerapan pertanian organik di 

Kecamatan Traws sudah tergolong tinggi. 

Standar operasional prosedur organik yang digunakan oleh komunitas 

organik brenjonk adalah internal control system (ICS) sebagai dasar pelaksanaan 

teknis budidaya dan usahatani sayur dan beberapa komoditas lainnya. Atribut-

atribut yang pemilihan lokasi, sarana produksi, pengolahan lahan dan pembibitan, 

proses produksi, panen dan pasca panen. Standar tersebut menjadi standar mutu 

yang digunakan dengan mengacu pedoman SNI dan Otoritas Kompeten Pangan 
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Organik. Dengan demikian, penerapan pertanian organik dalam produksi sayur 

organis dapat berjalan dengan efektif atau tidak. 

Fokus kajian peneliti dalam penelitian ini adalah pada tingkat penerapan 

pertanian organik pada anggota Komunitas Tani organik Brenjonk yang telah 

menerapkan inovasi tersebut. Selain itu, perilaku petani dalam berusahatni sayur 

organik menjadi fokusi penelitian ini. Perilaku berusahatani petani sayur 

merupakan gambaran umum tentang kehidupan petani di Kecamatan Trawas dan 

sejauh mana pertanian organik telah diterapkan di Kecamatan Trawas. 
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Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran 
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2.4 Hipotesis  

 Berdasarkan rumusan masalah dan analisa kerangka pemikiran di atas maka 

dapat dirumuskan dugaan sementara peneliti untuk penilitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Tingkat penerapan pertanian organik pada komunitas organik Brenjonk di 

Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto adalah tinggi. 

2. Terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku komunitas petani sayur 

organik dengan penerapan pertanian organik di Kecamatan Trawas Kabupaten 

Mojokerto. 
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BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN  

 

3.1 Penentuan Daerah Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada komunitas organik Brenjonk Kecamatan 

Trawas Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan teknik penentuan daerah 

penelitian secara sengaja atau purposive methode. Hal ini dengan pertimbangan 

bahwa komunitas tani organik Brenjonk merupakan komunitas organik yang 

memiliki jaringan anggota kelompok di wilayah Kecamatan Trawas. Jumlah 

anggota komunitas berjumlah 104 petani yang tersebar di desa-desa Kecamatan 

Trawas. 

Tabel 3.1 Jumlah Anggota Komunitas Organik Brenjonk di Wilayah Kecamatan Trawas 

 Desa Jumlah Petani 

1 Ketapanrame 6 

2 Trawas 9 

3 Selotapak 1 

4 Tamiajeng 4 

5 Kesiman 4 

6 Belik 3 

7 Duyung 5 

8 Penanggungan 41 

9 Kedungudi 5 

10 Sukosari 5 

11 Jatijejer 4 

12 Sugeng 5 

13 Seloliman 12 

 Jumlah 104 
Sumber : KTO Brenjonk, 2012 

 

3.2 Metode Penelitian  

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, 

korelasional dan metode analitis. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam 

meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa datang. Metode ini bertujuan 

untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

Metode korelasional merupakan kelanjutan metode deskriptif yang bertujuan 
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mencari hubungan secara statistik antara variabel yang diteliti. Sedangkan metode 

analitis ditujukan untuk menguji hipotesis-hipotesis dan mengadakan interpretasi 

yang lebih dalam tentang hubungan-hubungan dan hasil analisa (Nazir, 2005).  

 

3.3 Metode Pengambilan Data 

1. Teknik wawancara terstruktur digunakan dengan alat bantu kuisioner. Alat 

bantu kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini berisi pertanyaan-

pertanyaan berkaitan dengan peubah yang diteliti dalam penelitian ini. 

Instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan baik terbuka ataupun tertutup yang 

terdiri dari pertanyaan tentang karakteristik individu petani, pertanyaan tentang 

perilaku petani, dan praktek usaha pertanian organik. Data yang diperoleh ini 

nantinya dipergunakan sebagai data primer. 

2. Metode observasi (pengamatan) merupakan teknik pengumpulan data dengan 

turun lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan perilaku dan interaksi 

sosial subjek penelitian. Jenis observasi yang digunakan adalah observasi non 

partisipatif yang mana peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, 

tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Teknik ini digunakan untuk 

mengetahui kegiatan petani dalam berusahatani sayur organik, ciri-ciri pelaku 

kegiatan, benda dan alat yang digunakan dalam kegiatan, waktu kegiatan dan 

tujuan dari kegiatan usahatani sayur organik.  

3. Pencatatan atau tinjauan pustaka adalah pengumpulan data dengan mencatat 

data yang diperlukan dan telah ada di instansi-instansi ataupun sumber-sumber 

informasi baik dalam bentuk hardcopy ataupun softcopy. Tinjauan pustaka yang 

digunakan adalah skripsi, jurnal penelitian, BPS Kabupaten Mojokerto, dan 

Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto. Data yang diperoleh dipergunakan 

sebagai data sekunder.  

 

3.4 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel untuk penelitian ini yaitu dengan cara simple 

random sampling yaitu teknik pengambilan sampel secara acak dan anggota 

populasi untuk dijadikan sampel penelitian tanpa memperhatikan strata. Teknik ini 
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dilakukan apabila anggota populasi dianggap homogen dan merupakan populasi 

finit (populasi terbatas / N dapat dihitung / N kecil) (Widiyanto, 2013). Petani yang 

memproduki sayuran organik di daerah penelitian merupakan populasi dan sampel 

dalam penelitian ini. Karena anggota dalam populasi dianggap homogen, maka cara 

pengambilan keputusan ini dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang 

ada dalam populasi. Jumlah populasi petani sayur organik di Kecamatan Trawas 

adalah 104 petani yang tergabung dalam komunitas tani organik Brenjonk. Ukuran 

sampel dilakukan dengan menggunakan rumus slovin.  

Untuk menentukan ukuran sampel dari populasi digunakan pendapat slovin 

yaitu dengan menggunakan formulasi:  

n =
N

1 + Ne2
 

 

Keterangan :  

n = ukuran sampel  

N = ukuran populasi  

e = persentase kelonggaran ketidaktelitian yang masih bisa ditolerir (15%) 

 

 Hasil perhitungan sampel menggunakan rumus slovin diperoleh hasil 

sebanyak 31 responden. Jumlah tersebut sudah memenuhi sampel yang 

representatif dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam memilih sampel 

yaitu metode sampling dengan tanpa pengembalian. Setiap nama-nama individu 

dari populasi petani sayur organik ditulis pada setumpuk kartu dengan ukuran yang 

sama dan diletakkan pada wadah. Kartu tersebut dikocok acak kemudian 

mengambil n (31) kartu dari N (104) kartu tesebut secara acak dengan tanpa 

pengembalian (Hakim, 2001).  

   

3.5 Metode Analisis Data  

Untuk menjawab permasalahan pertama mengenai perilaku komunitas 

organik dengan menggunakan skor dan deskriptif. Untuk mengetahui tingkat 

perilaku diukur dalam skor yang meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan 

petani dalam usahatani sayur organik. Analisa tingkat perilaku dilakukan terhadap 

3 domain perilaku yaitu pengetahuan, sikap, praktek,. Menurut Bloom (1908) 

dalam Notoatmodjo (2010) : membagi tingkatan-tingkatan pada masing-masing 
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domain. Melalui jawaban atas pertanyaan yang diajukan tentang pertanian organik 

akan diperoleh area tingkatan domain perilaku komunitas organik Brenjonk. 

 Pengujian permasalahan kedua mengenai tingkat penerapan pertanian 

organik di Kecamatan Trawas menggunakan skor sebagai kriteria penerapan 

pertanian organik berdasarkan SNI 6729:2010. Tingkat penerapan pertanian 

organik dilakukan berdasarkan skor yang diperoleh dari indikator yang disusun, 

dengan langkah-langkah sebagai berikutt:  

1. Menyusun beberapa pertanyaan ataupun pernyataan yang digunakan 

sebagai indikator untuk menentukan tingkat penerapan.  

2. Setiap pertanyaan diberi alternatif pilihan jawaban dimana pada masing-

masing jawaban memiliki nilai. Jawaban terendah dengan skor nilai 1 

sedangkan jawaban tertinggi dengan skor 3.  

3. Menjumlahkan setiap skor pada masing-masing pertanyaan, sehingga 

diperoleh skor total untuk tingkat penerapan. Skor total tersebut nantinya 

akan digunakan sebagai patokan sejauh mana tingkat penerapan pertanian 

organik yang dilakukan oleh masing-masing anggota.  

Adapun indikator penerapan pertanian organik berdasarkan SNI 6729:2010: 

pemilihan lokasi, sarana produksi, pengolahan lahan dan pembibitan, proses 

produksi, panen dan pasca panen. 

a) Pemilihan Lokasi  

1. Memilih tempat yang datar atau terasiring dan kaya sinar matahari agar 

pertumbuhan tanaman bisa optimal dan ideal.  

2. Lahan berdekatan dengan peternakan  

3. Sekitar lahan ditanam tanaman-tanaman bermanfaat pupuk hijau atau 

pestisida nabati  

4. Mempertimbangkan aliran air disekitar lahan yang akan diolah (sumber air)  

5. Budidaya menggunakan media khusus  

b) Sarana Produksi  

1. Memilih benih yang baik, lokal dan organik  

2. Memilih pupuk organik dari kotoran sapi, kambing, domba atau ternak yang 

lainnya dan limbah rumahtangga yang telah dikomposkan)  
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3. Memilih pupuk cair yang terbuat dari bahan-bahan alami atau buatan sendiri  

4. Tidak menggunakan atau mengambil tanah untuk media pembibitan dari 

hutan atau lahan konservasi  

5. Memilih pestisida yang dibuat sendiri dengan memanfaatkan potensi lokal 

6. Menyediakan bahan pupuk organik disekitar lahan  

7. Alat-alat yang digunakan hanya dipergunakan untuk budidaya organik 

(khusus)  

c) Pengolahan Lahan dan Pembibitan  

1. Tidak melakukan pembukaan lahan dengan membakar 

2. Membuat pembatas atau border dari lahan konvensional  

3. Melakukan pembajakan minimal 2 kali  

4. Membuat parit untuk menghindari kontaminasi dari lahan konvensional.  

5. Memberikan pupuk organik dasar pada saat pengolahan lahan  

d). Proses Produksi 

1. Penanaman dengan dengan cara mencampur pasir halus baru dilakukan 

penaburan benih.  

2. Melakukan rotasi tanam dan pola tanam secara tumpang sari dengan tanam 

sayur lainnya.  

3. Melakukan pemupukan susulan  

4. Pembersihan rumput menggunakan gosrok  

5. Melakukan penyiraman 2 kali sehari  

6. Pengendalian OPT dengan pola tanam tumpang sari dan rotasi tanaman  

7. Penanaman tanaman perangkap dan pengalih OPT disekitar lahan budidaya 

atau sela-sela pertanaman  

e) Panen dan Pasca Panen  

1. Panen dilakukan dengan melihat kondisi fisik besaran batang, buah dan 

daun  

2. Melakukan proses pencucian sayur  

3. Wadah sayur-sayuran harus disediakan secara khusus untuk organik  

4. Pakaian tenaga kerja sortir, grading dan packaging bebas dari kontaminasi 

bahan-bahan kimia.  
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5. Wadah penampungan terbuat dari wadah yang mudah didaur ulang.  

6. Gudang atau lokasi penyimpanan tertutup dan tidak bercampur dengan 

penyimpanan untuk produk sayur konvensional  

7. Kemasan plastik  jenis  plastik  PP, PE, PEP  dan jenis lain  yang masih 

diperbolehkan 

Pada pengujian tingkat penerapan pertanian organik dilakukan dengan skoring 

(Soepono, 2002).  

𝑖 =
r

jumlah interval
 

Keterangan :   

i  : isi kelas  

r  : rentang (skor tertinggi – skor terendah)  

 

Oleh karena setiap indikator dari sub-sub variabel pertanyaan diberi rentang nilai 

1-3 dengan kategori 1 adalah rendah, kategori nilai 2 adalah sedang dan kategori 

nilai 3 adalah tinggi, maka untuk menguji tingkat penerapan dilakukan dengan 

pengukuran sebagai berikut :  

Isi kelas skor = Nilai maksimum - Nilai minimum/3 

Untuk menjawab permasalah ketiga tentang hubungan antara tingkat 

penerapan pertanian organik dengan perilaku komunitas petani sayur organik 

dilakukan dengan menggunakan uji korelasi Rank Spearman. Korelasi Rank 

Spearman digunakan untuk menentukan besarnya hubungan dua variabel yang 

berskala ordinal atau tata jenjang. Menurut Nazir (2009) koefisien korelasi Rank 

Spearman dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut :  

ρ =
6 ∑ di2N

i−1

N3 − N
 

Keterangan : 

di  : Beda antara 2 pengamatan berpasangan 

N : Total Pengamatan 

ρ  : Koefisien Korelasi Spearman 

 

Hasil perhitungan ρ perlu diuji untuk mengetahui tingkat signifikannya. 

Pengujian ρ bergantung pada jumlah n dan taraf nyatanya. Langkah-langkah 

pengujian hipotesis adalah sebagai berikut: 
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1. Penentuan formulasi hipotesis 

Ho    :   Tidak ada hubungan yang signifikan antara perilaku petani (pengetahuan, 

sikap dan keterampilan) dengan penerapan pertanian organik di Kecamatan 

Trawas  

H1    :  Terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku petani (pengetahuan, 

sikap dan keterampilan) dengan penerapan pertanian organik di Kecamatan 

Trawas 

2. Penentuan kriteria pengujian 

a. Probabilitas signifikansi ≤ 0,05 maka H1 diterima, artinya ada hubungan yang 

signifikan antara perilaku petani (pengetahuan, sikap dan keterampilan) dengan 

penerapan pertanian organik di Kecamatan Trawas. 

b. Probabilitas signifikansi > 0,05 maka H1 ditolak, artinya tidak ada hubungan 

yang signifikan antara perilaku petani (pengetahuan, sikap dan keterampilan) 

dengan penerapan pertanian organik di Kecamatan Trawas.  

Penentuan kekuatan hubungan di antara variabel penelitian dapat dilihat 

pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Interpretasi Koefisien Korelasi  

Interval Nilai Kekuatan Hubungan 

0,000 - 0,199 Sangat rendah atau lemah sekali 

0,200 - 0,399 Rendah atau lemah 

0,400 - 0,599 Sedang atau cukup  

0,600 - 0,799 Tinggi atau kuat 

0,800 - 1,000 Sangat tinggi atau kuat sekali 

Sumber : Widiyanto, 2013 

 

3.6 Definisi Operasional  

1. Pertanian organik adalah teknik budidaya pertanian yang mengandalkan 

bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan-bahan kimia sintesis. 

2. Perilaku komunitas petani adalah segala bentuk pengetahuan, sikap dan 

keterampilan petani dalam berusahatani sayur organik. 

3. Komunitas organik Brenjonk adalah kumpulan dari individu petani yang 

melaksanakan sistem pertanian organik pada beberapa jenis komoditas 

hortikutura buah dan sayur.  
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4. Responden merupakan petani sayur yang menerapkan pertanian organik dan 

tergabung sebagai anggota Komunitas Tani Organik Brenjonk.  

5. Panduan Internal Control System (ICS) adalah panduan mutu yang digunakan 

dalam memproduksi sayur segar secara organik sehingga keterjaminan mutu 

akan terus terjamin dengan mengacu pada SNI dan pedoman umum penerapan 

jaminan mutu pengolahan organik oleh Otoritas Kompeten Pangan Organik.  

6. Panduan ICS antara lain pemilihan lokasi, sarana produksi, pengolahan lahan 

dan pembibitan, proses produksi, panen dan pasca panen.  

7. Rumah Sayur Organik adalah lahan yang digunakan untuk produksi sayur 

organik dengan memperhatikan aspek-aspek ekologi.  

8. Karakteristik petani dalam berusaha tani sayur organik adalah umur, 

pendidikan, pengalaman, jumlah anggota keluarga, luas green house dan status 

kepemilikan lahan.  

9. Umur adalah waktu hidup individu responden hingga dilaksanakan penelitian 

dalam satuan tahun.  

10. Pendidikan merupakan lamanya petani mendapatkan atau mengikuti 

pendidikan formal yang dikategorikan ke dalam tiga kategori yaitu : tinggi 

(Diploma/Sarjana), sedang (SMP-SMA), rendah(SD).  

11. Jumlah anggota keluarga adalah keluarga petani yang menjadi tanggungan 

petani dengan satuan orang.  

12. Pengalaman merupakan lamanya petani dalam mengusahakan budidaya 

sayuran organik sampai penelitian ini dilakukan dengan satuan tahun.  

13. Luas RSO adalah perkalian panjang dan lebar bangunan green house pada 

pekarangan petani dengan satuan m2  

14. Status kepemilikan lahan adalah status atas lahan garapan petani yaitu lahan 

pekarangan yang dibangun RSO dengan status sewa atau milik sendiri.  

15. Pengetahuan merupakan pemahaman petani tentang pertanian organik dan 

usahatani sayur organik dari pengeloaan lahan hingga pasca panen.  

16. Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang 

terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap petani ditunjukkan dengan sikap 

yakin atau tidak dengan usahatani sayur organik yang dilakukan.  
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17. Keterampilan merupakan kemampuan/keterampilan petani dalam menerapkan 

standar teknis produksi sayur organik.  

18. Komoditas sayuran organik merupakan komoditas yang diusahakan oleh 

komunitas petani sayur organik yaitu sawi caysim, pakcoy putih, pakcoy hijau, 

kailan, bayam hijau, bayam merah, pre, kubis, brokoli, lettuce, dan kangkung  

19. Konversi lahan merupakan kegiatan pengolahan lahan dengan maksud 

mengurangi hingga menghilangkan unsur kimia dalam tanah dalam kurun 

waktu tertentu  

20. Kategori tingkat penerapan didapatkan dengan rumus (skor maksimal – skor 

minimal)/3. Nilai maksimum diperoleh dari nilai indikator tertinggi dikalikan 

jumlah pertanyaan dan nilai minimum diperoleh dari nilai indikator terendah 

dikalikan dengan jumlah pertanyaan.  
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