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ABSTRAK 

Salah satu teknologi yang dapat mengatasi permasalahan lahan yang semakin menyempit 

adalah sistem tanam legowo yaitu salah satu teknik budidaya tanaman padi yang mampu 

meningkatkan produktivitas tanaman padi dengan cara merekayasa jarak tanam sehingga 

menciptakan kondisi dimana semua tanaman menjadi tanaman pinggir, sehingga produksi 

di harapkan dapat meningkat dari segi kuantitas maupun kualitas. Teknik pengumpulan 

data dilakukan dengan cara observasi lapangan dan wawancara dengan menggunakan 

kuesioner. Penentuan sampel (responden) dilakukan dengan menggunakan Tabel Kricjie 

dengan tingkat kesalahan 5 persen. Analisis data yang digunakan adalah analisis non 

parametrik menggunakan skala nilai (rating scale). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

respons masyarakat sangat tinggi terhadap sistem tanam legowo, berdasarkan hasil 

evaluasi tentang respons petani terhadap sistem tanam legowo, tingkat pengetahuan 

mengalami peningkatan yakni 66,07 persen, sikap 66,40 persen dan keterampilan 63, 21 

persen.   

Kata kunci : petani, respon petani, sistem tanam legowo, tanaman padi sawah.       

 

 

ABSTRACT 

One technology that can overcome the problems of shrinking land is legowo cropping 

systems are one of the rice cultivation techniques that can improve the productivity of the 

rice plant by spacing planting  to create conditions in which all plants becoming plant the 

edge, so that yield is increased (quantity and quality). Data was collected by field 

observations and interviews using questionnaires. Determination of the sample 

(respondent) was performed using Table Kricjie with an error rate of 5 percent. Data was 

analysed using non-parametric analysis (rating scale). The results of research showed that 

the responses of the community is very high on legowo cropping systems, based on the 

evaluation of the responses of farmers on legowo cropping systems, namely the level of 

knowledge has increased 66,07%, 66,40% of the attitude and skills 63,21%. 

Keywords: farmers, farmers' response, legowo cropping systems, paddy rice. 

 

 

PENDAHULUAN 

Program Ketahanan Pangan yang meru-

pakan Program Nasional dari Departemen 

Pertanian semakin menguatkan peranan 

strategis untuk meningkatkan produksi 

beras yang memiliki multi fungsi. Artinya 

beras bukan hanya sebagai bahan pangan 

pokok, sumber penghidupan lapangan ber-
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usaha, tetapi juga berfungsi luas terhadap 

perkembangan ekonomi, stabilitas sosial 

dan keamanan pangan. Padi ternyata dapat 

menyumbang hampir 70 persen terhadap 

Produk Domestik Bruto (PDB) dengan 

menyerap lebih dari 21 juta rumah tangga 

sebagai tenaga kerja dengan sumbangan 

pendapatan sekitar 25 persen sampai de-

ngan 35 persen (Anonim, 2006). Oleh 

karena itu, Pemerintah harus terus ber-

upaya untuk menjamin ketersediaan pa-

ngan bagi masyarakat, karena pangan me-

rupakan kebutuhan manusia yang paling 

esensial. 

Produksi padi di Indonesia masih belum 

dapat memenuhi target, dimana sasaran 

padi dalam rangka meningkatkan ketahan-

an pangan nasional untuk tahun 2009 ada-

lah terjadinya peningkatan produksi 55 

sampai dengan 65 persen. Hal ini ditandai 

dengan produksi padi tahun 2009 yang 

dilansir Sinar Tani edisi 14 sampai dengan 

20 Oktober 2009, mencapai 62,561 juta 

ton atau meningkat 3,71 persen dibanding 

produksi padi pada tahun 2008 sebesar 

60,326 juta ton. Untuk memenuhi target 

tersebut, maka perlu didukung dengan 

berbagai teknologi untuk meningkatkan 

produksi padi dan diharapkan dapat terjadi 

secara berkesinambungan. 

Padi (Oriza sativa) merupakan salah satu 

komoditas tanaman pangan yang cocok 

dikembangkan di daerah Sulawesi Sela-

tan, telah lama diperbanyak dan diusaha-

kan petani sebagai mata pencaharian. Padi 

amat potensial menunjang pengembangan 

program nasional dalam peningkatan pro-

duksi tanaman pangan sebagai sumber 

karbohidrat, bahan penganekaragaman pa-

ngan penduduk dan dapat berfungsi se-

bagai bahan dasar pupuk organik. Sejalan 

dengan meningkatnya jumlah penduduk, 

kebutuhan gizi masyarakat, dan diver-

sifikasi pangan maka permintaan akan 

beras di dalam negeri terus meningkat dari 

tahun ke tahun.  

Kabupaten Takalar merupakan salah satu 

penghasil beras di Sulawesi Selatan de-

ngan luas panen 30.837 ha, produksi 

102.790 ton (BPS, 2009). Dalam wilayah 

yang lebih kecil, Kelurahan Panran-

nuangku yang terletak di Kecamatan Po-

lombangkeng Utara, memiliki sawah de-

ngan luas tanam 519,81 ha dimana pro-

duktivitas rata-rata mencapai 6,7 ton ha
-1

. 

Data ini menunjukkan bahwa produksi 

padi di Kabupaten Takalar secara luas dan 

Kelurahan Panrannuangku telah membe-

rikan angka yang cukup menggembirakan. 

Namun perlu diingat bahwa kondisi alam 

yang tidak menentu seperti iklim dan 

potensi sumberdaya alam yang semakin 

terbatas dapat mengakibatkan produksi 

padi menurun. Apalagi konversi lahan dari 

lahan pertanian ke lahan non pertanian di 

Kabupaten Takalar pun mulai terjadi se-

cara besar-besaran. Hal ini ditandai de-

ngan semakin menjamurnya kawasan pe-

rumahan yang dibangun di atas lahan 

sawah untuk memenuhi kebutuhan papan 

masyarakat Kabupaten Takalar. 

Keterbatasan teknologi tepat guna dan 

masih rendahnya tingkat pendidikan para 

petani sehingga inovasi teknologi yang 

diberikan kepada petani kurang mampu 

diserap juga merupakan salah satu faktor 

penghambat dalam meningkatkan produk-

si. Hal ini terjadi akibat bervariasinya 

tingkat adopsi petani terhadap inovasi 

teknologi yang relevan dan berbanding 

lurus dengan tingkat pendidikan dan ting-

kat usia petani. 

Telah banyak dilakukan penelitian untuk 

mendapatkan terobosan-terobosan baru 

guna meningkatkan produksi. Salah satu 

teknologi yang dapat mengatasi per-

masalahan lahan yang semakin menyem-

pit adalah sistem tanam legowo yaitu 

salah satu teknik budidaya tanaman padi 

yang mampu meningkatkan produktivitas 

tanaman padi dengan cara merekayasa 

jarak tanam sehingga menciptakan kondisi 

dimana semua tanaman menjadi tanaman 
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pinggir. Dengan demikian diharapkan pro-

duksi tanaman tersebut dapat meningkat 

dari segi kuantitas (jumlah populasi) mau-

pun kualitas. Penelitian bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana respons petani 

terhadap sistem tanam legowo.  

 

 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan 

Panrannuangku, Kecamatan Polombang-

keng Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi 

Sulawesi Selatan  mulai dari Maret sampai 

Mei 2010. 

 

Metode pengumpulan Data. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara observasi lapangan yang di-

lanjutkan dengan wawancara terhadap pe-

tani responden dengan menggunakan kue-

sioner (daftar pertanyaan). Data yang di-

ambil berupa data primer (data dari pe-

tani) dan data sekunder yang diperoleh 

dari kantor desa/kelurahan dan instansi 

terkait.  

 

 

 

Analisis Data. 

Data yang diperoleh berupa data primer 

dari petani, kemudian direkapitulasi dan 

ditabulasi untuk mendapatkan gambaran 

rata-rata atau gambaran tentang respon/ 

tanggapan petani secara keseluruhan me-

ngenai sistem legowo pada tanaman padi 

sawah. Adapun analisis data yang di-

gunakan adalah analisis data statistik non 

parametrik yaitu dengan menggunakan 

skala nilai (rating scale).   

Untuk mengetahui pengetahuan, sikap dan 

keterampilan petani, dilakukan test awal 

(pre test) dan test akhir (post test) dengan 

menggunakan kuisioner. Adapun jumlah 

pertanyaan untuk masing-masing penga-

matan adalah pengetahuan 5 pertanyaan, 

sikap 5 pertanyaan dan keterampilan 5 

pertanyaan.  

Metode yang digunakan untuk mengana-

lisis tingkat respons petani terhadap ma-

teri penyuluhan adalah dengan melakukan 

pengukuran terhadap indikator, yaitu de-

ngan menggunakan Rating Scale atau ska-

la nilai, kemudian nilai tersebut ditabulasi 

dan digambarkan dengan menggunakan 

garis continuum (Padmowihardjo, 1999). 

 

 

% 100 x 
dicapai yang  tertinggiNilai

dipeoleh yangjawaban Jumlah 
  Petani ResponsTingkat  

 

 

Penunjukkan responden dilakukan pada 

petani padi sawah yang mengikuti ke-

giatan penyuluhan. Teknik penentuan 

jumlah sampel dilakukan berdasarkan ta-

bel Krecjie yang melakukan penghitungan 

didasarkan atas kesalahan 5 persen 

(Sugiono, 2005).  

 

Evaluasi Penyuluhan 

Evaluasi dilakukan dua kali, yang pertama  

dilakukan sebelum melaksanakan penyu-

luhan untuk mengetahui tingkat penge-

tahuan, sikap dan keterampilan awal 

petani, dalam penyuluhan dikenal dengan 

istilah pre test. Evaluasi kedua (post test) 

dilakukan setelah melaksanakan kegiatan 

penyuluhan. Hal ini dilakukan untuk me-

ngetahui berapa persen peningkatan ting-

kat pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

petani setelah mengikuti kegiatan penyu-

luhan. Metode evaluasi yang digunakan 

adalah rating scale atau skala nilai 

(Padmowiharjo, 1999). 
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Alat yang digunakan dalam kegiatan eva-

luasi adalah kuisioner yaitu lembaran 

pertanyaan yang berisi 15 pertanyaan 

yang terdiri dari lima pertanyaan untuk 

parameter sikap, lima pertanyaan untuk 

parameter keterampilan, dan lima perta-

nyaan untuk parameter pengetahuan. 

Jawaban tertinggi diberi nilai 2 dan yang 

terendah diberi nilai 0.  

Dengan demikian maka dapat diinterpreta-

sikan sebagai berikut: 

1. Interpretasi nilai  

 Nilai maksimal: jumlah pertanyaan x 

jumlah responden x nilai tertinggi 

 Nilai minimal: jumlah pertanyaan x 

jumlah responden x nilai terendah 

2. Klasifikasi nilai : 

Tidak mengetahui : 0–33,3 % 

Kurang mengetahui : 33,4–66,6 % 

Mengetahui : 66,7–100 % 

Evaluasi ditetapkan berdasarkan strata, 

yaitu: 

1. Strata umur : 

Strata I : umur 25–34 tahun 

Strata II : umur 35–44 tahun 

Strata III : umur 45 ke atas 

2. Strata pendidikan : 

Strata I : tidak tamat SD–tamat SD 

Strata II : SLTP-SLTA 

Strata III : Perguruan tinggi 

Selanjutnya hasil tes awal dan akhir dita-

bulasi untuk mengetahui tingkat pengeta-

huan, sikap, dan keterampilan sasaran 

(penyuluh) berdasarkan klasifikasi nilai 

yang ingin dicapai.  

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Petani Responden Berdasarkan Golong-

an Umur 

Proses difusi suatu inovasi atau teknologi 

baru sangat dipengaruhi oleh berbagai 

faktor dimana salah satu faktor yang 

mempengaruhi adalah faktor umur. Pe-

ngelompokan petani responden berdasar-

kan golongan umur dapat dilihat pada 

Tabel 1 berikut ini. 

 

 

Tabel 1. Petani responden berdasarkan golongan umur di Kelurahan Panrannuangku, 

Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Tahun 2010 

No Golongan Umur (th) Jumlah responden Persentasi (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

20 – 30 

31 - 40 

41 - 50 

51 - 60 

61 – 70 

2 

5 

11 

6 

4 

7,14 

17,86 

39,29 

21,43 

14,29 

 Jumlah 28 100,00 

Sumber : Data primer setelah diolah, Tahun 2010 

 

 

Data Tabel 1 menunjukkan bahwa petani 

responden paling dominan berada pada 

golongan usia 41–50 tahun yaitu 11 orang 

(39,29 %). Sementara yang berada pada 

usia produktif (25–50 tahun) sebanyak 18 

orang atau 64,29 % yang mengindikasikan 

bahwa petani responden masih produktif 

untuk dapat melaksanakan inovasi yang 

telah disuluhkan. Usia lanjut akan lebih 

lambat untuk menerima inovasi baru 

karena keterbatasan fisik dalam mengikuti 

kegiatan penyuluhan. Di samping itu da-

lam merealisasikan suatu teknologi juga 

akan menghadapi kendala dari faktor fisik 

berupa tenaga yang berkurang, fungsi 
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anggota tubuh yang kurang maksimal, dan 

sebagainya. 

 

Petani Responden Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan 

Tingkat pendidikan juga turut berperan 

dalam proses adopsi inovasi. Pada umum-

nya, pendidikan yang tinggi akan ber-

pengaruh terhadap pola pikir seseorang. 

Semakin tinggi pendidikan seseorang, 

maka akan lebih terbuka dan lebih mudah 

menerima informasi baru. Adapun tingkat 

pendidikan petani responden terdapat pada 

Tabel 2. 

 

 

Tabel 2.  Petani responden berdasarkan tingkat pendidikan di Kelurahan Panrannuangku, 

Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Tahun 2010. 

No Golongan Umur (thn) Jumlah (responden) Persentasi (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Tidak Sekolah 

SD 

SLTP 

SLTA 

Sarjana 

1 

5 

10 

11 

1 

3,57 

17,86 

35,71 

39,29 

3,57 

 Jumlah 28 100,00 

Sumber : Data primer setelah diolah, Tahun 2010 

 

 

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa 

petani responden dominan berada pada 

tingkat pendidikan SLTP dan SLTA yaitu 

masing-masing 10 orang (35,71 %) dan 11 

orang (39,29 %). Sedangkan petani yang 

tidak sekolah dan yang mengenyam pen-

didikan hingga perguruan tinggi masing-

masing satu orang (3,57 %). Dari data 

tersebut menggambarkan bahwa tingkat 

pendidikan petani responden relatif tinggi 

dan distribusi tingkat pendidikan cende-

rung merata.  

.  

Respons Petani Terhadap Kajian Materi 

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang 

dilakukan di Kelurahan Panrannuangku 

dilakukan dengan berbagai metode dan 

teknik penyuluhan yang disesuaikan de-

ngan sasaran. Disusun sebuah rancangan 

penyuluhan sedemikian rupa agar tekno-

logi yang diusung dalam kegiatan pe-

nyuluhan dapat diserap oleh petani se-

bagai sasaran. 

Respons petani terhadap penyuluhan di-

dasari oleh perilaku petani itu sendiri yang  

dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: 

a. Faktor Personal (Internal) 

Faktor personal meliputi tingkat pendidik-

an, umur, motivasi, aspirasi, karakteristik 

psikologi, pengalaman berusaha tani,dan 

lain sebagainya. Faktor-faktor ini sangat 

mempengaruhi sasaran dalam mengadopsi 

inovasi, misalnya tingkat pendidikan akan 

sangat berkolerasi dengan pengalaman 

berusahatani. Semakin tinggi tingkat pe-

ngetahuan dan semakin lama pengalaman 

usahataninya, maka pola pikirnya akan 

lebih terbuka dan wawasannya lebih luas 

sehingga dalam menerima suatu inovasi 

akan ditelaah terlebih dahulu, sesuai atau 

tidak sesuai dengan kondisi dirinya se-

bagai sasaran. 

 

b. Faktor Situasional (Eksternal) 

Faktor situasional adalah faktor-faktor 

yang berada di luar kuasa sasaran con-

tohnya faktor sosial, kebudayaan (adat-



Jurnal Agrisistem, Desember 2012, Vol. 8 No. 2       ISSN 2089-0036 

 

 83 

istiadat), dan faktor situasional (kelemba-

gaan, sarana dan prasarana, sumber in-

formasi, jenis inovasi, kebijakan peme-

rintah dan sebagainya. Meskipun secara 

pribadi seorang petani setuju dengan tek-

nologi yang disampaikan namun bila tidak 

didukung oleh sarana dan prasarana atau 

tidak ada dukungan dari pihak kelem-

bagaan, maka akan sulit bagi seorang 

petani sebagai sasaran untuk melaksana-

kan inovasi baru apalagi jika bertentangan 

dengan faktor adat- istiadat. 

 

Evaluasi Penyuluhan Pertanian 

Evaluasi penyuluhan yang digunakan da-

lam penyuluhan bertujuan untuk menge-

tahui peningkatan pengetahuan, sikap dan 

keterampilan sasaran. Sebelum diadakan 

penyuluhan, terlebih dahulu diadakan tes 

awal pada 28 petani responden untuk 

mengetahui pengetahuan, sikap dan kete-

rampilan petani. Kemudian setelah penyu-

luhan, diadakan lagi tes akhir dengan 

tujuan untuk mengetahui perubahan ting-

kat pengetahuan, sikap dan keterampilan 

petani yang berkaitan dengan materi yang 

dibawakan. 

Berikut ini adalah hasil dari evaluasi awal 

dan akhir tentang pengetahuan petani 

responden dengan menggunakan skala 

nilai/rating scale. 

 

Tingkat Adopsi Petani Berdasarkan 

Strata Umur 

Evaluasi dilakukan dengan mengklasifika-

sikan petani berdasarkan strata umur. 

Evaluasi ini dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui sejauh mana pengaruh 

umur terhadap tingkat adopsi petani 

responden. Setelah ditabulasi, skor rata-

rata petani responden berdasarkan strata 

umur dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

 

Tabel 3. Respon petani responden berdasarkan strata umur di Kelurahan Panrannuangku, 

Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Tahun 2010 

No 
Strata 

Umur 

Jumlah 

Responden 

Skor Evaluasi Awal 

Rata-rata 

Skor Evaluasi Akhir 

Rata-rata 

P S K P S K 

1. 25 – 34           2 2,0 2,0 1,5 8,0 9,0 7,0 

2. 35 – 44 12 2,0 2,4 1,9 9,1 9,3 8,4 

3. 45  ke atas 14 3,0 2,6 2,0 9,2 9,1 8,0 

Jumlah 28       

Sumber: Data primer setelah diolah, Tahun 2010 

 

 

Dari Tabel 3 dapat dilihat perbedaan yang 

signifikan pada tingkat pengetahuan, ke-

terampilan dan sikap petani yang ditun-

jukkan dengan perbedaan skor pada eva-

luasi awal dan akhir. Setiap strata memi-

liki skoring yang berbeda-beda pada ting-

kat pengetahuan, sikap, maupun keteram-

pilan.  

 

 

a. Evaluasi awal 

Evaluasi awal dilakukan pada seluruh res-

ponden sebelum kegiatan penyuluhan di-

laksanakan. Kuisioner selanjutnya dike-

lompokkan berdasarkan strata umur se-

hingga terbagi menjadi tiga kelompok 

strata umur. Selanjutnya skor yang diper-

oleh ditabulasi hingga diperoleh data skor 

evaluasi awal rata-rata dari setiap strata 

umur yang ditunjukkan pada Gambar 1.  
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        Gambar 1. Diagram evaluasi awal berdasarkan strata umur 

 

 

Dari diagram tersebut terlihat dengan jelas 

bahwa skor tertinggi tingkat pengetahuan, 

sikap, maupun keterampilan berada pada 

strata III yaitu usia 45 tahun ke atas. 

Sedangkan pada strata I (25–34 tahun) dan 

II (35–44 tahun) skor pada tingkat penge-

tahuan sama, namun strata II memiliki 

skor lebih tinggi daripada strata I pada 

tingkat sikap dan keterampilan. 

 

Evaluasi Akhir 

Evaluasi akhir dilakukan setelah respon-

den mengikuti kegiatan penyuluhan. Me-

kanisme skoring tetap sama dengan eva-

luasi awal dengan kuisioner yang sama. 

Tujuannya untuk melihat perubahan ting-

kat pengetahuan petani setelah mengikuti 

penyuluhan. Skor evaluasi awal rata-rata 

tiap strata dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

                   Gambar 2. Diagram evaluasi akhir berdasarkan strata umur 

 

 

Dari diagram tersebut terlihat dengan jelas 

bahwa skor tertinggi tingkat pengetahuan 

dan keterampilan berada pada strata II, 

sedangkan skor tertinggi tingkat sikap 

berada pada strata III. 
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Gambar 1 dan 2 menunjukkan bahwa pe-

ngetahuan, sikap dan keterampilan sangat 

dipengaruhi oleh usia. Tingkat usia sese-

orang pada umumnya diikuti oleh tingkat 

pengalaman dan kematangan pola pikir 

sehingga sangat berpengaruh pada tingkat 

pengetahuan dan sikap. Namun disisi lain, 

tingkat usia berbanding terbalik dengan 

laju kemampuan fisik sehingga cenderung 

menjadi faktor pembatas untuk mengikuti 

dan melaksanakan teknologi. Hal inilah 

yang menjadi pengaruh bagi tingkat 

keterampilan petani. 

Tingkat Adopsi Petani Berdasarkan 

Strata Pendidikan 

Evaluasi dilakukan dengan mengklasifi-

kasikan petani berdasarkan strata pendi-

dikan. Evaluasi ini dilakukan dengan tu-

juan untuk mengetahui sejauh mana pe-

ngaruh tingkat pendidikan terhadap res-

pons petani responden. Skor rata-rata 

petani responden berdasarkan strata pen-

didikan dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

 

 

Tabel 3. Respon Petani Responden Berdasarkan Starata Pendidikan di Kelurahan 

Panrannuangku, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Tahun 

2010 

No Strata Umur 
Jumlah 

Responden 

Skor Evaluasi 

Awal Rata-rata 

Skor Evaluasi 

Akhir Rata-rata 

P S K P S K 

1. Tidak Tmt SD - SD 6 3,0 2,3 1,8 8,8 9,2 7,5 

2. SLTP – SLTA 21 2,0 2,6 2,0 9,1 9,1 8,3 

3. Perguruan Tinggi 1 2,0 2,0 2,0 9,0 10,0 8,0 

Jumlah 28       

Sumber : Data primer setelah diolah, Tahun 2010 

 

 

Dari Tabel 3. dapat dilihat bahwa tingkat 

pengetahuan, sikap dan keterampilan pe-

tani responden sangat dipengaruhi oleh 

tingkat pendidikan. Laju peningkatan per-

ubahan pengetahuan dan keterampilan 

cenderung tinggi pada starata III (per-

guruan tinggi) dan II (SLTP–SLTA), 

namun pada tingkat sikap skor tertinggi 

berada pada strata III dan I (tidak tamat 

SD–SD). 

 

b. Evaluasi awal 

Evaluasi awal dilakukan pada seluruh res-

ponden sebelum kegiatan penyuluhan di-

laksanakan. Kuisioner selanjutnya dike-

lompokkan berdasarkan strata pendidikan 

sehingga terbagi menjadi tiga kelompok 

strata pendidikan. Selanjutnya skor yang 

diperoleh ditabulasi hingga diperoleh data 

skor evaluasi awal rata-rata dari setiap 

strata pendidikan yang ditunjukkan pada 

Tabel 3. 

Dari diagram tersebut terlihat dengan jelas 

bahwa skor tertinggi tingkat pengetahuan 

berada pada strata I. Sedangkan pada 

strata II dan III skor pada tingkat penge-

tahuan dan keterampilan sama, namun 

strata II memiliki skor lebih tinggi dari-

pada strata I dan III pada tingkat sikap. 
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                    Gambar 3. Diagram evaluasi awal berdasarkan strata pendidikan 

 

 

c. Evaluasi Akhir 

Evaluasi akhir dilakukan setelah respon-

den mengikuti kegiatan penyuluhan. Me-

kanisme skoring tetap sama dengan eva-

luasi awal dengan kuisioner yang sama. 

Tujuannya untuk melihat laju perubahan 

tingkat pengetahuan, sikap dan keteram-

pilan petani setelah mengikuti penyu-

luhan. Skor evaluasi akhir rata-rata tiap 

strata dapat dilihat pada Gambar 4. 

Dari diagram tersebut terlihat dengan jelas 

bahwa skor tertinggi tingkat pengetahuan 

dan keterampilan berada pada strata II, 

sedangkan skor tertinggi tingkat sikap 

berada pada strata III. 

 

 

 

 

                   Gambar 4. Diagram evaluasi akhir berdasarkan strata pendidikan 

 

 

 



Jurnal Agrisistem, Desember 2012, Vol. 8 No. 2       ISSN 2089-0036 

 

 87 

Gambar 3 dan 4 menunjukkan bahwa pe-

ngetahuan, sikap dan keterampilan sangat 

dipengaruhi oleh pengetahuan. Tingkat 

pendidikan sangat berpengaruh terhadap 

penerimaan inovasi karena semakin tinggi 

pendidikan seseorang maka akan lebih 

cepat menerima  suatu inovasi dan tingkat 

pendidikan yang rendah sangat berpe-

ngaruh terhadap penerimaan suatu inovasi 

karena akan lambat dalam menerima suatu 

inovasi teknologi. Hal inilah yang menjadi 

pengaruh bagi tingkat pengetahuan dan 

keterampilan petani. Sedangkan tingkat 

sikap petani turut pula dipengaruhi oleh 

tingkat pendidikan, dimana petani dengan 

tingkat pendidikan yang tinggi memiliki 

pemikiran yang terbuka dan pola pikir 

yang lebih terarah. Keterbukaan akan ber-

imbas terhadap sikap yang mereka 

tunjukkan, semakin terbuka pemikiran 

seseorang maka akan semakin bijak me-

nyikapi suatu hal yang baru. 

 

Tingkat Pengetahuan 

Evaluasi awal 

Hasil evaluasi awal diperoleh data sebagai 

berikut: 

Jumlah Skor = 70 

Skor tertinggi  = 28x5x2 = 280 

Skor terendah  = 28x5x0 = 0 

Pengetahuan petani responden tentang 

sistim tanam legowo pada evaluasi awal 

adalah : 

= 100% x 
280

70
             

=  25 % 

Bila hasil tersebut digambarkan dalam 

garis continuum, maka akan terlihat se-

perti pada Gambar 5. 

 

 
                             25 % 

               TM                            KM                             M  
       

               

                     

 

        0                      
70

      93,3                             186,6                              280 

 

Keterangan: TM = Tidak Mengetahui, KM = Kurang Mengetahui, (M) Mengetahui 

Gambar 5. Garis continuum pengetahuan evaluasi awal 

    

 

Dengan demikian petani belum mema-

hami tentang sistim tanam legowo, hal ini 

ditandai dari garis continuum yang me-

nunjukkan bahwa hasil evaluasi awal ter-

hadap tingkat pengetahuan petani respon-

den berada pada wilayah Tidak Menge-

tahui (TM), sehingga perlu diadakan ke-

giatan penyuluhan agar petani lebih me-

mahami tentang inovasi teknologi yang 

disuluhkan. 

 

Evaluasi Akhir 

Hasil evaluasi akhir diperoleh data se-

bagai berikut: 

Jumlah Skor = 255 

Skor tertinggi = 28x5x2 = 280 

Skor terendah = 28x5x0 = 0 

Pengetahuan petani responden tentang 

sistim tanam legowo pada evaluasi akhir 

adalah : 

=  100% x 
280

255
           

=  91,07 % 

Bila hasil tersebut digambarkan dalam 

garis continuum, maka akan terlihat se-

perti pada Gambar 6. 
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                                                                                                                                                                     91,07 % 

                            TM                              KM                                M  
       

           

     

                     

 

          0                                 93,3                              186,6                    
255

       28 

 

Keterangan: TM = Tidak Mengetahui, KM = Kurang Mengetahui, (M) Mengetahui 

Gambar 6. Garis continuum pengetahuan evaluasi akhir 

 

 

Dengan demikian petani memahami ten-

tang sistim tanam legowo. Hal ini berarti 

bahwa terjadi peningkatan terhadap ting-

kat pengetahuan petani responden, ditan-

dai dari garis continuum yang menunjuk-

kan bahwa hasil evaluasi akhir terhadap 

tingkat pengetahuan petani responden ber-

ada pada wilayah Mengetahui (M).  

 

Tingkat Sikap 

Evaluasi awal 

 

Hasil evaluasi awal diperoleh data sebagai 

berikut: 

Jumlah Skor = 71 

Skor tertinggi  = 28x5x2 = 280 

Skor terendah  = 28x5x0 = 0 

Sikap petani responden tentang sistim 

tanam legowo pada evaluasi awal adalah : 

= 100% x 
280

71
 

= 25,36 % 

Bila hasil tersebut digambarkan dalam 

garis continuum, maka akan terlihat 

seperti pada Gambar 7. 

 

 

 
                              25,36 % 

                          TS                                KS                                   S  
       

       

         

                     

 

         0                       
70

        93,3                            186,6                               280 

 

Keterangan: TS = Tidak Setuju, Kurang setuju, S = Setuju 

Gambar 7. Garis continuum sikap evaluasi awal 

 

 

Dengan demikian petani belum merespon 

tentang sistim tanam legowo. Hal ini 

ditandai dengan diperolehnya nilai hasil 

evaluasi awal yang berada pada wilayah 

Tidak Setuju (TS) sehingga diperlukan 

kegiatan penyuluhan untuk merubah pola 

pikir dan sikap petani tentang teknologi 

tersebut. 

 

Evaluasi Akhir 

Hasil evaluasi akhir diperoleh data se-

bagai berikut: 

Jumlah Skor = 257 

Skor tertinggi  = 28x5x2 = 280 

Skor terendah = 28x5x0 = 0 

Sikap petani responden tentang sistim 

tanam legowo pada evaluasi akhir adalah: 
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= 100% x 
280

257
 

= 91,78 % 

 

Bila hasil tersebut digambarkan dalam 

garis continuum, maka akan terlihat se-

perti pada Gambar 8. 

 
                                                                                                                                      91,78 % 

           TS                              KS                                 S  
       

    

            

                     

 

      0                               93,3                             186,6                 
257

       280 

 

Keterangan: TS = Tidak Setuju, KS = Kurang setuju, S = Setuju 

Gambar 8. Garis continuum sikap evaluasi akhir 

 

 

Dengan demikian petani setuju menerima 

inovasi teknologi tentang sistim tanam 

legowo.  

 

Tingkat Keterampilan 

Evaluasi awal 

Hasil evaluasi awal diperoleh data sebagai 

berikut: 

Jumlah Skor = 50 

Skor tertinggi  = 28x5x2 = 280 

Skor terendah  = 28x5x0 = 0 

Keterampilan petani responden tentang 

sistim tanam legowo pada evaluasi awal 

adalah : 

= 100% x 
280

50
     

= 17,86 % 

 

Bila hasil tersebut digambarkan dalam 

garis continuum, maka akan terlihat se-

perti pada Gambar 9. 

 

 
                       17,86 % 

            TT                               KT                                T  
       

 
               

                   

       0                    
50

         93,3                             186,6                            280 

 

Keterangan: TT = Tidak Terampil, KT = Kurang Terampil, T = Terampil  

Gambar 9. Garis continuum keterampilan evaluasi awal 

 

 

Dengan demikian petani responden tidak 

terampil dalam penerapan sistim tanam 

legowo sehingga perlu diadakan pelatihan. 

 

Evaluasi Akhir 

Hasil evaluasi akhir diperoleh data se-

bagai berikut: 

Jumlah Skor = 227 

Skor tertinggi  = 28x5x2 = 280 

Skor terendah  = 28x5x0 = 0 

Keterampilan petani responden tentang 

sistim tanam legowo pada evaluasi akhir 

adalah : 
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 = 100% x 
280

227
  

= 81,07 % 

 

Bila hasil tersebut digambarkan dalam 

garis continuum, maka akan terlihat se-

perti pada Gambar 9. 

       
                                                                                                                       81,07 % 

            TT                               KT                                   T  
        

               

                     

 

       0                                 93,3                            186,6         
227

                  280 

 

Keterangan: TT = Tidak Terampil, KT = Kurang Terampil, T = Terampil  

Gambar 10. Garis continuum keterampilan evaluasi akhir 

 

 

Berdasarkan Gambar 10, maka petani 

responden berada dalam kategori terampil 

dalam penerapan sistem tanam legowo. 

Untuk mengetahui perubahan dan pening-

katan perolehan nilai responden dari nilai 

maksimum pada tingkat pengetahuan, 

sikap dan keterampilan petani responden, 

maka dapat dilihat pada rekapitulasi yang 

disajikan pada Tabel 4. 

 

 

Tabel 4. Rata-rata Tingkat Perubahan Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan Petani 

Responden di Kelurahan Panrannuangku, Kecamatan Polombangkeng Utara, 

Kabupaten Takalar, Tahun 2010. 

No Deskripsi 
Nilai 

Max 

Nilai yang diperoleh Perubahan 

Tes 

Awal 
% Kurang 

Tes 

Akhir 
% Kurang Nilai % 

1. 

2. 

3. 

Pengetahuan 

Sikap 

Keterampilan 

280 

280 

280 

70 

71 

50 

25,00 

25,36 

17,86 

75,00 

74,64 

82,14 

255 

257 

227 

91,07 

91,76 

81,07 

8,93 

8,24 

18,93 

185 

186 

177 

66,07 

66,40 

63,21 

Sumber: Data primer setelah diolah, Tahun 2010 

 

 

Berdasarkan Tabel 4 di atas bahwa tingkat 

perubahan yang tertinggi adalah pada 

tahap sikap yaitu 66,07 %, kemudian 

tahap pengetahuan sebesar 66,07 % dan 

yang terakhir tahap keterampilan dengan 

perubahan sebesar 63,21 %. Tingginya 

perubahan tahap sikap pada petani res-

ponden diasumsikan bahwa, teknologi 

yang disuluhkan diterima dengan baik 

oleh petani responden karena terjadi 

peningkatan pengetahuan mengenai sistim 

tanam legowo yang semula berada pada 

tahap tidak mengetahui menjadi menge-

tahui. Namun, perubahan terhadap tingkat 

keterampilan masih rendah karena petani 

masih belum terbiasa menerapkan sistem 

tanam legowo. 

 

 

KESIMPULAN 

Hasil evaluasi petani responden didapat-

kan adanya peningkatan respons  penge-
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tahuan 66,07 persen, sikap 66,40 persen 

dan keterampilan 63,21 persen.   

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Anonim, 2006. Pengaruh berbagai metode 

penyuluhan terhadap efektivitas pe-

nyuluhan. J. Pengembangan Penyu-

luhan Pertanian, Vol. 2(3): xx – xx. 

BPS, 2009. Takalar Dalam Angka. Biro 

Pusat Statistik Kabupaten Takalar. 

Padmowihardjo, 1999. Evaluasi Penyu-

luhan Pertanian. Universitas Ter-

buka. Jakarta.  

Sugiono, 2005. Statistika Untuk Pene-

litian. CV ALFABETA. Bandung.  

 


