2. II. LANDASAN TEORI
A. Penelitian Terdahulu
Penelitian oleh Saeko (2011) menyatakan hasil penelitian menunjukkan
bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi respons adalah manfaat yang
diharapkan dari penggunaan pupuk dalam kategori tinggi, 100% responsden
menganggap pupuk Petroganik sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan
pupuk, membantu dalam meningkatkan produksi padi, dan membantu atau
mempermudah dalam pengolahan lahan; selang waktu antara awal penggunaan
dengan memperoleh manfaat pupuk sebagian besar dalam kategori baik, 92,5%
responsden mengetahui bahwa pupuk Petroganik lebih lama memberikan
dampak terhadap tanaman. Respons petani padi dalam penggunaan pupuk
Petroganik adalah respons kognitif sebagian besar petani responsden dalam
kategori baik, 75% responsden memahami pupuk Petroganik; respons afektif
petani responsden sebagian besar dalam kategori baik, 92,5% responsden setuju
apabila pupuk Petroganik menghemat pupuk kimia komersial; respons konatif
petani responsden sebagian besar dalam kategori sedang, 45 % responsden
menggunakan pupuk antara sepertiga hingga duapertiga dosis yang dianjurkan.
Analisis hubungan pada tingkat kepercayaan 95% menunjukkan bahwa terdapat
hubungan yang signifikan antara manfaat yang diharapkan dan waktu
memperoleh manfaat dengan respons petani padi dalam penggunaan pupuk
Petroganik di Kecamatan Blora Kabupaten Blora.
Penelitian oleh Novia (2011) menyatakan, berdasarkan hasil analisis dan
pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan
sebagai berikut, respons petani terhadap kegiatan SLPTT di kecamatan
Ajibarang, kabupaten Banyumas tergolong sedang. Faktor-faktor yang
mempengaruhi respons petani terhadap kegiatan SLPTT, yakni tingkat
pendidikan petani, keaktifan dalam kelompok tani dan frekuensi petani
mengikuti penyuluhan. Semakin tinggi tingkat pendidikan formal petani, maka
respons petani terhadap kegiatan SLPTT akan semakin baik, semakin tinggi
keaktifan dalam kelompok tani, maka respons petani terhadap kegiatan SLPTT
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akan semakin baik, dan semakin tinggi frekuensi petani mengikuti penyuluhan,
maka respons petani terhadap kegiatan SLPTT juga akan semakin baik. Faktorfaktor yang tidak berpengaruh secara nyata terhadap respons petani yakni umur
petani, luas lahan garapan dan status lahan garapan.
Penelitian oleh Fitri (2016) menyatakan respons petani terhadap
penggunann benih padi Sidenuk termasuk dalam kategori baik. Pada persepsi
petani terhadap kemitraan, kegiatan kunjungan dan karakteristik benih padi,
petani berpersepsi baik. Namun dalam persepsi petani terhadap harga jual dan
pemasaran hasil produsksi Sidenuk, petani berpesepsi kurang baik karena harga
jual pada benih padi Sidenuk rendah dan petani belum bisa memasarkan hasil
produksi tersebut diluar tengkulak. Hal tersebut timbul karena dalam hal
pemasaran petani masih belum menemukan bagaimana solusi dari harga jual
beras Sidenuk yang cenderung rendah. Lalu pada aspek partisipasi petani
terhadap penggunaan benih padi Sidenuk dapat dikatakan baik namun didalam
indikator

partisipasi

petani

terhadap

kegiatan

kunjunganpun

dapat

diidentifikasikan bahwa petani kurang berpartisipasi dalam kegiatan kunjungan.
Penelitian oleh Saleh et al. (2019) menyatakan asuransi pertanian
merupakan perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk
mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko usaha tani. Penelitian ini bertujuan
untuk menjelaskan pelaksanaan program asuransi pertanian, mendeskripsikan
karakteristik petani peserta asuransi pertanian, mengetahui respons petani
terhadap asuransi pertanian, dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
respons petani terhadap asuransi pertanian. Penelitian ini dilaksanakan di
Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Untuk
tujuan pertama dianalisis secara deskriptif kualitatif, tujuan kedua dianalisis
menggunakan perhitungan rata-rata terbobot dengan skala likert serta tujuan
ketiga menggunakan uji chi–square. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1)
Pelaksanaan program sudah berjalan dengan baik namun sosialisasi masih
kurang serta penyelesaian klaim masih sulit dilakukan petani; (2) karakteristik
Petani terdiri atas umur, pendidikan, pendapatan dan luas lahan; (3) respons
kognitif petani dalam kategori setuju, respons afektif petani dalam kategori
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setuju dan respons konatif pada kategori setuju; serta (4) terdapat hubungan
antara umur dengan respons kognitif, umur dengan respons afektif dan
pendidikan dengan respons konatif.
Penelitian oleh Khasanah (2019) menyatakan Tahun 2015 pemerintah
melalui Kementrian Pertanian dan Kementrian Keuangan menetapkan asuransi
pertanian sebagai salah satu program ketahanan pangan nasional. Salah satu jenis
asuransi pertanian tersebut adalah Asuransi Usahatani Padi (AUTP) yang dalam
penyelenggaraannya dimaksudkan untuk melindungi kerugian nilai ekonomi
usahatani padi akibat gagal panen, sehingga petani memiliki modal kerja untuk
pertanaman berikutnya. Program ini sudah terlaksana di Kabupaten Kebumen
khususnya Kecamatan Adimulyo yang dapat dilihat dari data petani yang
mengasuransikan lahan usahataninya. Permasalahan yang terjadi yaitu petani
yang mengikuti program ini naik-turun setiap musim tanamnya tidak tetap. Oleh
karena itu perlu dilakukan penelitian terhadap respons petani terhadap program
asuransi usahatani padi di Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa respons petani terhadap program AUTP di Desa
Sugihwaras dilihat dari tiga aspek yaitu aspek pemahaman, penerimaan dan
pelaksanaan berada pada kategori sangat tidak setuju. Mayoritas petani
responsden belum mengikuti program ini. Faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi respons terhadap respons petani hampir semuanya berada pada
kategori sangat rendah. Faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap
respons petani adalah umur, pendidikan non formal, pendapatan, pengalaman
pribadi, luas lahan garapan dan akses media massa. Pendidikan formal tidak
berpengaruh signifikan terhadap respons petani.
Penelitian oleh Ratnasih (2020) : Salah satu wilayah yang telah
menggunakan burung hantu Tyto alba sebagai pengendali hama tikus adalah Desa
Gempol Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten. Penerapan burung hantu Tyto
alba sebagai pengendali hama tikus sudah diterapkan oleh gabungan kelompok tani
Dewi Sri sejak tahun 2012. Gabungan kelompok Tani Dewi Sri yang terdiri dari 3
kelompok tani yaitu kelompok tani Dewi Ratih I, kelompok tani Dewi Ratih II dan
kelompok tani Sri Mulih. Burung hantu Tyto alba dikembangbiakkan di sawah
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melalui pendirian rumah burung hantu dan burung hantu dilepas supaya
berkembangbiak secara alami. Pengembangan burung hantu Tyto alba di Desa
Gempol bermula dari keprihatinan yang timbul akibat gagal panen padi dan palawija
dikarenakan serangan tikus. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas
hama tikus seperti gropyokan, menggunakan rodentisida, pengumpanan, menjaring
tikus dan lain sebagainya, namun kurang memberi hasil yang memuaskan. Sejak
memanfaatkan burung hantu Tyto alba, serangan hama tikus di Desa Gempol
mengalami penurunan drastis. Keberhasilan tersebut juga ditunjang dengan
dibangunnya kandang karantina burung hantu Tyto alba yang dibangun oleh
Gapoktan Dewi Sri Desa Gempol.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Terkait
No.
1
1.

2.

Peneliti/ Judul
Penelitian
2
Saeko (2011) /
Respons Petani
Padi (Oryza
sativa) dalam
Penggunaan
Pupuk
Petroganik di
Kecamatan
Blora
Kabupaten
Blora

Novia (2011) /
Respons Petani
terhadap
Kegiatan
Sekolah
Lapangan
Pengelolaan
Tanaman
Terpadu
(SLPTT) di
Kecamatan
Ajibarang
Kabupaten

Penelitian
Tujuan
4
Penelitian ini
bertujuan untuk
mengkaji faktorfaktor yang
mempengaruhi
respons,
mengkaji respons
petani padi dalam
penggunaan
pupuk
petroganik, dan
hubungan antara
faktor dengan
respons.
Kuantitatif Penelitian ini
– deskriptif bertujuan untuk
analitis
mengetahui
respons petani,
mengetahui
faktor-faktor
yang
mempengaruhi
respons petani,
dan mengetahui
pengaruh
penerapan
budidaya petani.
Metode
3
Kuantitatif
–
eksplanatif

Kesimpulan
5
Respons kognitif
dikategorikan
baik sebanyak
75%. Respons
afektif
dikategorikan
baik sebanyak
92,5%. Respons
konatif
dikategorikan
sedang sebanyak
45%.

Respons petani
terhadap kegiatan
SLPTT di
Kecamatan
Ajibarang
Kabupaten
Banyumas
tergolong sedang.
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No.
3.

Peneliti/ Judul
Penelitian
Banyumas
Fitri (2016) /
Respons Petani
terhadap
Penggunaan
Benih Padi
Sidenuk di
Dusun
Piyungan
Barat, Desa
Tirtosari,
Kecamatan
Sawangan,
Kabupaten
Magelang.

4.

Saleh et al.
(2019) /
Respons Petani
Padi Tehadap
Program
Asuransi
Pertanian di
Kecamatan
Matakali,
Kabupaten
Polewali
Mandar

5.

Khasanah
(2019) /
Respons Petani
Terhadap
Program
Asuransi
Usahatani Padi
(AUTP) Di
Kecamatan
Adimulyo
Kabupaten
Kebumen

Metode

Penelitian
Tujuan

Kualitatif – Penelitian ini
Deskriptif bertujuan untuk
mendeskripsikan
kemitraan antara
Kelompok Tani
Surya Gemilang
1 dengan
BATAN dan
respons anggota
Kelompok Tani
Surya Gemilang
1 terhadap
penggunaan
benih padi dari
Sidenuk.
Mix
Penelitian ini
deskriptif
bertujuan untuk
kualitatif
menjelaskan
dan
pelaksanaan
kuantitatif program asuransi
pertanian,
mendeskripsikan
karakteristik
petani peserta
asuransi,
mengetahui
respons petani
terhadap asuransi
pertanian.
Kuantitatif Penelitian ini
–
bertujuan untuk
Deskriptif mengkaji respons
petani terhadap
program AUTP,
faktor-faktor
yang
mempengaruhi
respons petani
dan pengaruh
faktor- faktor
yang
mempengaruhi
respons terhadap

Kesimpulan
Respons petani
terhadap
penggunaan benih
padi Sidenuk
termasuk kedalam
kategori baik.
Pada persepsi
petani terhadap
kemitraan,
kegiatan
kunjungan dan
karakteristik
benih padi, petani
berpersepsi baik.
Respons petani
terhadap asuransi
pertanian terbagi
atas 3 yaitu:
respons kognitif
berada pada
kategori tinggi,
respons afektif
berada pada
kategori tinggi
dan respons
konatif berada
pada kategori
sedang (netral)
Hasil penelitian
menunjukkan
bahwa respons
petani terhadap
program AUTP di
Desa Sugihwaras
dilihat dari tiga
aspek yaitu aspek
pemahaman,
penerimaan dan
pelaksanaan
berada pada
kategori sangat
tidak setuju.
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No.

6.

Peneliti/ Judul
Penelitian

Ratnasih (2020)
/ Hubungan
antara
Karakteristik
Petani dengan
Persepsi Petani
terhadap
Inovasi
Penerapan
Burung Hantu
Tyto alba
sebagai
Pengendali
Hama Tikus
(Studi Kasus
Desa Gempol
Kecamatan
Karanganom
Kabupaten
Klaten)

Metode

Kuantitatif
–
Survei

Penelitian
Tujuan
respons petani di
Kecamatan
Adimulyo.
Penelitian ini
bertujuan untuk
mengetahui
karakteristik
petani,
mengetahui
persepsi petani
terhadap inovasi
penerapan burung
hantu Tyto alba
sebagai
pengendali hama
tikus,
menganalisis
hubungan antara
karakteristik
petani dengan
persepsi petani
terhadap inovasi
penerapan burung
hantu Tyto alba
sebagai
pengendali hama
tikus di Desa
Gempol,
Kecamatan
Karanganom,
Kabupaten Klaten.

Kesimpulan
Mayoritas petani
responsden belum
mengikuti
program ini.
Secara
keseluruhan
karakteristik dan
persepsi petani
terhadap inovasi
penerapan burung
hantu Tyto alba
sebagai pengendali
hama tikus di Desa
Gempol,
Kecamatan
Karanganom,
Kabupaten Klaten
masuk pada
kategori tinggi.

B. Tinjauan Pustaka
Respons
Respons berasal dari kata response, yang berarti balasan atau
tanggapan (reaction). Respons adalah istilah psikologi yang digunakan untuk
menamakan reaksi terhadap rangsang yang diterima oleh panca indera. Hal
yang menunjang dan melatarbelakangi ukuran sebuah respons adalah sikap,
persepsi, dan partisipasi (Malik et.al., 2015). Soerjono Soekanto (2001),
menyebut kata respons dengan kata response yaitu prilaku yang merupakan
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konsekuensi dari prilaku sebelumnya. Respons adalah interaksi dengan
perorangan atau kelompok masyarakat, terlihat dari adanya aksi dan reaksi
serta mengandung rangsangan dan respons.
Menurut Gibson et al. (1988) respons adalah hasil dari perilaku
stimulus yaitu aktivitas dari orang yang bersangkutan tanpa memandang
apakah stimulus tersebut dapat diidentifikasikan atau tidak dapat diamati.
Respons akan terkait stimulus, sehingga jika stimulus terjadi maka suatu
respons akan mengikuti. Begitu pun Walgito (2010) mengungkapkan bahwa
respons merupakan aktivitas atau perilaku yang terjadi akibat stimulus yang
mengenainya. Oleh sebab itu, keadaan ini dapat diformulasikan sebagai R =
respons, f = fungsi, S = stimulus dan Original = organisme.
Respons merupakan bentuk kesiapan dalam menentukan sikap, baik
dalam bentuk positif maupun negatif. Respons positif adalah respons yang
menunjukkan

atau

memperlihatkan,

menerima,

meyakini,

serta

melaksanakan norma-norma yang berlaku dimana individu itu berada.
Respons negatif adalah respons yang menunjukkan atau memperlihatkan
penolakan atau tidak menyetujui terhadap norma-norma yang berlaku
dimanapun individu itu berada (Ahmadi, 2009). Respons pada prosesnya
didahului sikap seseorang, karena sikap seseorang, karena sikap seseorang,
karena sikap merupakan kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk
bertingkah laku kalau ia menghadapi suatu rangsangan tertentu. Jadi
berbicara mengenai respons atau tidak respons tidak terlepas dari pembalasan
sikap.
Mulyana (2005) menyebutkan bahwa Model stimulus-respons
merupakan model komunikasi dasar. Model ini menunjukkan komunikasi
sebagai proses ”aksi-reaksi” yang sangat sederhana.
Stimulus

Respons

Model S-R mengasumsikan bahwa kata-kata verbal (lisan-tulisan), isyaratisyarat non-verbal, gambar-gambar dan tindakan tentunya akan merangsang
orang lain untuk memberikan respons dengan cara tertentu.
Satu stimulus dapat menimbulkan lebih dari satu respons yang
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berbeda dan beberapa stimulus yang berbeda dapat saja menimbulkan satu
respons yang sama. Berikut secara ilustratif digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Ilustrasi Hubungan Stimulus dan Respons Menurut
Azwar (2013)
Ilustrasi diatas menjelaskan bahwa, S melambangkan bentuk stimulus
lingkungan yang diterima oleh individu I yang menimbulkan respons yang
dilambangkan oleh R. Jadi respons R3 dapat saja timbul dikarenakan stimulus
S3 ataupun oleh stimulus S1 dan stimulus S2 dapat saja menimbulkan respons
R2 atau pun respons R4. Respons hanya akan timbul apabila individu
dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya reaksi individual
(Azwar, 2013).
Respons merupakan bagian dari sikap dan sikap merupakan
kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk bertingkah laku kalau ia
mengahadapi suatu rangsangan tertentu. Jadi bicara mengenai respons atau
tidak respons tidak terlepas dari pembahasan sikap, respons juga diartikan
suatu tingkah laku atau sikap yang terwujud baik sebelum pemahaman yang
mendetail, penilaian, pengaruh dan penolakan, suka atau tidak suka, serta
pemanfaatan pada waktu fenomena tertentu. Respons dikatakan Darly Beum
sebagai tingkah laku balas atau sikap yang menjadi tingkah laku yang
memenuhi syarat. Sementara itu Schreer menyebutkan respons merupakan
proses pengorganisasian rangsang dimana rangsang-rangsang dekat pusat
diorganisasikan. Sedemikian rupa sehingga sering terjadi representasi
fenomenal dari rangsang proksimal (Sarwono,1998). Melihat sikap seseorang
atau sekelompok orang terhadap sesuatu maka akan diketahui bagaimana
respons mereka terhadap kondisi tersebut. Menurut Louis Thrusone, respons
merupakan jumlah kecenderungan dan perasaan, kecurigaan, dan prasangka,
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pra pemahaman yang mendetail, ide-ide, rasa takut, ancaman dan keyakinan
tentang suatu hal yang khusus. Dari pengertian tersebut dapat diktahui bahwa
cara pengungkapan sikap respons dapat melalui :
1. Pengaruh atau penolakan.
2. Penilaian.
3. Suka atau tidak suka.
4. Kepositifan atau kenegatifan suatu objek psikologi.
Teori rangsang balas (stimulus response theory) yang sering juga
disebut sebagai teori penguat dapat digunakan untuk menerangkan berbagai
gejala tingkah laku sosial dan sikap. Artinya disini adalah kecenderungan atau
kesediaan sesorang untuk bertingkah laku tertentu kalau ia megalami
rangsangan tertentu. Sosiologi perilaku mengatakan bahwa akibat masa lalu
perilaku tertentu menentukan perilaku masa kini. Dengan demikian apa yang
menyebabkan perilaku tertentu dimasa lalu kita, kita dapat meramalkan
apakah aktor akan menghasilkan perilaku yang sama dalam situasi kini
(Ritzer, 2005).
Azwar (2013) dalam bukunya menyatakan, berdasarkan asumsi yang
melandasi studi Hovland dan kawan-kawannya adalah anggapan bahwa efek
suatu komunikasi tertentu yang berupa respons (perubahan sikap) akan
tergantung pada sejauh mana komunikasi itu diperhatikan, difahami, dan
diterima. Selanjutnya, McGuire menambahkan pula bahwa terdapat 2 langkah
lanjutan, yaitu penyimpanan dan tindakan.

Gambar 2.2 Langkah-langkah Perubahan Sikap Menurut Hovland, Jams dan
Kellay Tahun 1953
Menurut Rosenberg dan Hovland dalam buku Azwar (2013), respons
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diklasifikasikan ke dalam 3 macam, yaitu respons kognitif (respons
perseptual dan penyataan apa yang diyakini), respons afektif (respons syaraf
simpatik dan pernyataan afeksi), serta respons perilaku (respons berupa
tindakan dan pernyataan mangenai perilaku). Masing-masing klasifikasi
respons ini berhubungan dengan ketiga komponen responsnya.
Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Steven M Caffe, respons
dibagi menjadi tiga bagian yaitu (Ismail, 2009) :
1. Kognitif, yaitu respons yang berkaitan erat dengan pengetahuan,
keterampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu. Respons ini
timbul apabila adanya perubahan terhadap yang dipahami atau dipersepsi
oleh khalayak.
2. Afektif, yaitu respons yang berhubungan dengan emosi, sikap dan menilai
seseorang terhadap sesuatu. Respons ini timbul apabila ada perubahan
yang disenangi oleh khalayak terhadap sesuatu.
3. Tindakan, yaitu respons yang berhubungan dengan perilaku nyata yang
meliputi tindakan atau perbuatan.
Respons atau tanggapan ialah gambaran yang tinggal di kesadaran
kita sesudah mengamati. Definisi lain yang dikemukakan Soermanto (2000)
respons adalah tanggapan yang menjadi kesan yang dihasilkan dari
pengamatan, kesan tersebut menjadi isi kesadaran yang dapat dikembangkan
dalam konteks pengamatan waktu sekarang serta antisipasi keadaan untuk
dimasa yang akan datang.
Perubahan sikap dapat menggambarkan bagaimana respons sesorang
atau sekelompok orang terhadap objek-objek tertentu seperti perubahan
lingkungan atau situasi lain. Sikap yang muncul dapat

positif yakni

cenderung menyenangi, mendekati dan mengharapkan suatu objek, seseorang
disebut menpunyai respons positif dilihat dari tahap kognisi, afeksi,
psikomotorik. Sebaliknya seseorang mempunyai respons negatif apabila
informasi yang didengarkan atau perubahan suatu objek tidak mempengaruhi
tindakan atau malah menghindar dan mmbenci objek tertentu (Juniarti, 2008).
Respons pada hakikatnya merupakan tingkah laku balas atau juga sikap yang
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menjadi tingkah laku balas atau juga sikap yang menjadi tingkah laku baik,
yang juga merupakan proses pengorganisasian sedemikian rupa sehingga
terjadi representasi fenomenal yang rangsangan-rangsangan proksimal
tersebut (Ahmadi, 1994).
Faktor-faktor Pembentuk Respons
Menurut istilah psikologi, respons dapat diartikan sebagai reaksi
terhadap rangsang yang diterima oleh panca indera. Rogers (1983)
mengatakan diterima atau tidak suatu rangsangan yang diberikan akan
mengalami beberapa tahapan pada seseorang untuk mengambil keputusan
atau adopsi. Suatu rangsangan akan diterima jika dirasakan oleh individu
tersebut akan menguntungkan dan memenuhi kebutuhannya dalam arti
individu tersebut akan memberikan suatu respons yang positif.
Respons atau tanggapan adalah kesan-kesan yang dialami jika
perangsang sudah tidak ada. Jika proses pengamatan sudah berhenti, dan
hanya tinggal kesan-kesan saja, peristiwa sedemikian ini disebut tanggapan.
Defenisi tanggapan ialah gambaran ingatan dari pengamatan (Kartono,1990).
Oleh sebab itu, untuk mengetahui respons petani

dapat dilihat melalui

persepsi, sikap, dan partisipasi. Respons pada prosesnya didahului sikap
seseorang, karena sikap merupakan kecenderungan atau kesediaan seseorang
untuk bertingkah laku kalau ia menghadapi suatu rangsangan tertentu.
Respons juga diartikan suatu tingkah laku atau sikap yang berwujud baik
sebelum pemahaman yang mendetail, penilaian, pengaruh atau penolakan,
suka atau tidak serta pemanfaatan pada suatu fenomena tertentu. Melihat
seseorang atau sekelompok orang terhadap sesuatu. Maka, akan diketahui
bagaimana respons mereka terhadap kondisi tersebut.
Faktor yang dapat mempengaruhi respons selanjutnya adalah
pengalaman pribadi. Budianto (2016) dalam penelitiannya menyebutkan
bahwa pengalaman menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi respons
petani untuk menerima inovasi. Azwar (2013) menambahkan bahwa
pengalaman pribadi yang telah dan sedang dialami akan ikut membentuk dan
mempengaruhi penghayatannya terhadap stimulus sosial. Tanggapan akan
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menjadi salah satu dasar terbentuknya sikap.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan respons dan adopsi
inovasi menurut Mardikanto (2010) meliputi: (1) Sifat-sifat atau karakteristik
inovasi; (2) Sifat-sifat atau karakteristik calon pengguna; (3) Pengambilan
keputusan adopsi; (4) Saluran atau media yang digunakan; (5) Kualifikasi
fasilitator. Kecepatan adopsi inovasi dapat pula dipengaruhi oleh perilaku
aparat dan hal-hal lain yang terkait dalam kegiatan pengembangan
masyarakat.
Respons individu terhadap suatu objek ditentukan oleh arah atau
kecenderungan yang diperoleh dari proses belajar. Sebagaimana diketahui
perilaku atau aktivitas yang ada pada individu atau organisme itu tidak timbul
dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari stimulus yang diterima oleh
organisme yang bersangkutan baik stimulus eksternal maupun internal.
Perilaku organisme sebagai respons terhadap stimulus eksternal (Walgito,
1999). Salah satu karakteristik reaksi perilaku manusia yang menarik adalah
sifat yang menghasilkan perbedaan. Satu stimulus dapat menimbulkan lebih
dari satu respons yang berbeda dan beberapa stimulus yang berbeda dapat
menimbulkan satu respons yang sama. Berdasarkan definisi di atas respons
petani adalah segala sesuatu yang dilakukan petani sebagai bentuk tanggapan
atau reaksi berupa perubahan pengetahuan, sikap maupun keterampilan
petani. Tanggapan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal (dalam
diri sendiri) maupun eksternal (luar diri seseorang) (Handayana et al., 2016).
A. Faktor Internal
a. Umur
Umur manusia dapat dibagi menjadi beberapa rentang atau
kelompok dimana masing-masing kelompok menggambarkan tahap
pertumbuhan manusia tersebut. Salah satu pembagian kelompok umur
atau kategori umur dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI (2009)
dalam situs resminya yaitu depkes.go.id sebagai berikut:
1. Masa balita = 0 – 5 tahun,
2. Masa kanak-kanak = 6 – 11 tahun.
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3. Masa remaja Awal = 12 – 16 tahun.
4. Masa remaja Akhir = 17 – 25 tahun.
5. Masa dewasa Awal = 26 – 35 tahun.
6. Masa dewasa Akhir = 36 – 45 tahun.
7. Masa Lansia Awal = 46 – 55 tahun.
8. Masa Lansia Akhir = 56 – 65 tahun.
9. Masa Manula = 65 – atas
Menurut Soekartawi (1995), makin muda umur petani biasanya
mempunyai semangat untuk ingin tahu apa yang belum diketahui,
sehingga dengan demikian akan berusaha untuk lebih cepat melakukan
adopsi inovasi walaupun sebenarnya masih belum berpengalaman.
Makin tinggi pendidikan petani, maka relatif lebih cepat dalam
melakukan adopsi inovasi.
Menurut Novia (2011) petani dengan usia muda pada umumnya
memiliki aspek konseptual yang lebih baik namun kurang dalam hal
pengalaman dan keterampilan, sedangkan petani yang sudah tua
cenderung kurang dalam memahami inovasi baru namun pemahaman
akan berusaha lebih baik.
b. Pendidikan formal & Non formal
Soekartawi (1988) menyebutkan bahwa perbedaan-perbedaan
individu yang mempengaruhi cepat lambatnya proses adopsi adalah
umur dan pendidikan. Begitu pun dalam penelitiannya Enjorlas et al.
(2012) menyebutkan bahwa umur dan pendidikan merupakan faktorfaktor yang mempengaruhi seorang individu merespons rangsangan.
Mardikanto (1993) mengatakan bahwa tingkat pendidikan seseorang
mempengaruhi kapasitas belajar dikarenakan ada kegiatan tertentu
yang memerlukan tingkat pengetahuan tertentu juga untuk dapat
memahaminya.
Petani yang mempunyai pendidikan lebih tinggi (pada
umumnya umurnya muda) mempunyai aspek konseptual yang lebih
baik namun dalam hal teknis pengalaman budidaya, akan cenderung
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kurang dalam hal pengalaman dan keterampilan. Petani yang memiliki
pendidikan kurang tinggi (pada umumnya umurnya tua) biasanya
memiliki pengalaman yang relatif lebih, petani yang seperti ini tentunya
sudah memiliki kelebihan dalam mengenali kondisi lahan usahatani
(Mardiyanto & Pangestuti, 2018).
Pendidikan ada 2 yaitu pendidikkan formal dan non formal.
Menurut Soekartawi (1988), pendidikan formal merupakan sarana
belajar, dimana seorang individu akan menanamkan pengertian sikap.
Berdasarkan pendidikan tersebut maka individu dapat menentukan
sikap yang lebih menguntungkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan
formal petani maka akan semakin maju pola pikir dan sikap petani
tersebut dalam menanggapi hal-hal baru. Pendidikan non formal adalah
pengajaran sistematis yang diorganisir di luar sistem pendidikan formal
bagi sekelompok orang untuk memenuhi keperluan khusus. Contoh
pendidikan

non

formal

adalah

penyuluhan

pertanian

(Suhardiyono, 1992).
c. Pendapatan
Menurut Soeharto (1990) pendapatan bersih adalah selisih
antara total pendapatan tunai dengan total pengeluaran tunai.
Pendapatan akan mendorong seorang petani untuk mengalokasikan
berbagai kegunaan, seperti biaya produksi musim selanjutnya,
tabungan dan pengeluaran lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Menurut soekartawi (1988) petani dengan tingkat pendapatan tinggi ada
hubungannya dengan penggunaan suatu inovasi.
Menurut Penny (1990) pendapatan seseorang merupakan
keseluruhan dari apa yang ia peroleh dari cara pemanfaatan tenaga
kerja, tanah dan modal lainnya. Lebih lanjut dikatakan pendapatan
merupakan suatu indikator daya, status, dan pengaruhnya, tidak
terdapat batas atas bagi pendapatan, meskipun terdapat batas bawah
secara praktis. Mulyana (2001) mengemukakan bahwa semakin besar
perbedaan pendapatan antara dua orang, maka akan semakin besar pula
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perbedaan respons seseorang terhadap realitas. Petani dengan tingkat
pendapatan yang tinggi ada hubungannya dengan penggunaan inovasi.
Petani dengan pendapatan tinggi akan lebih mudah melakukan sesuatu
yang diinginkan sehingga akan lebih efektif dalam partisipasi.
Pendapatan seseorang merupakan keseluruhan dari apa yang Ia
peroleh dari cara pemanfaatan tenaga kerja, tanah dan modal lainnya.
Pendapatan merupakan suatu indikator daya, status dan pengaruhnya,
tidak terdapat batas atas bagi pendapatan, meskipun terdapat batas
bawah secara praktis. Tingkat pendapatan (ekonomi) mempengaruhi
persepsi seseorang terhadap suatu realitas. Petani dengan tingkat
pendapatan yang tinggi ada hubungannya dengan penggunaan inovasi.
Petani dengan pendapatan tinggi akan lebih mudah melakukan sesuatu
yang diinginkan sehingga akan lebih efektif dalam partisipasi
(Mulyana, 2010).
d. Luas Lahan
Soekartawi (1995) yang mengatakan bahwa ukuran kesuksesan
usahatani salah satunya dicirikan dengan luas lahan yang berhubungan
positif dengan inovasi pada pertanian. Hal ini disebabkan inovasi
membutuhkan skala operasi dan sumberdaya ekonomi yang tinggi
untuk keperluan adopsi inovasi baru tersebut. Penggunaan teknologi
yang lebih baik diharapkan mampu menghasilkan manfaat ekonomi
dari perluasan usahatani.
Mosher (1965) dalam Damihartini (2005) menyatakan lahan
merupakan sarana produksi bagi usahatani, termasuk salah satu faktor
produksi dan pabrik hasil pertanian. Lahan adalah sumberdaya alam
fisik yang mempunyai peran sangat penting bagi petani. Luas lahan
yang selalu digunakan dalam skala usaha pertanian tradisional karena
komunitas yang ditanam oleh petani tradisional selalu seragam yakni
jagung dan tanaman keras yang sejenisnya. Pedoman luas lahan juga
secara otomatis mengacu pada nilai modal aset dan tenaga kerja
(Soekartawi, 1995)
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Hernanto (1993) mengatakan bahwa lahan merupakan suatu
sumber daya alam fisik yang mempunyai peran sangat penting dalam
berbagai segi kehidupan manusia. Luas lahan merupakan sumber daya
alam yang dimiliki oleh petani. Luas lahan garapan petani
mempengaruhi pendapatan, taraf hidup, dan derajat kesejahteraan
rumah tangga tani.
Lionberger dalam mardikanto (1993) menyatakan bahwa
penguasaan lahan yaitu luas yang diusahakan dan dapat berpengaruh
pada tingkat adopsi inovasi. lahan yang dimiliki semakin luas maka
semakin cepat seseorang mengadopsi, karena memiliki kemampuan
ekonomi lebih baik. Hernanto (1984) berpendapat bahwa penggolongan
petani berdasarkan luas tanahnya dibagi menjadi 4 yaitu: (1) golongan
petani yang luas lahannya (> 2 ha); (2) golongan petani sedang (0,5-2
ha); (3) golongan petani sempit (0,5 ha); (4) golongan buruh tani tidak
mempunyai lahan.
B. Faktor Eksternal
a. Akses Informasi
Akses pelaku utama pembangunan pertanian yaitu petani
terhadap berbagai informasi dan inovasi pertanian menjadi isu yang
sangat krusial dalam menentukan keberhasilan pembangunan pertanian
dan pedesaan (Subejo, 2011). Keberhasilan pencapaian efektivitas
penyampaian informasi dan inovasi pertanian melalui kebijakan dan
program

penyuluhan

kemampuan

adaptasi

pertanian
terhadap

memiliki
dinamika

kaitan

erat

dengan

perubahan

global,

pemanfaatan potensi-potensi nasional serta karakteristik sosialekonomi masyarakat (Subejo et al., 2018).
Teknologi Informasi dan Komunikasi atau secara global dikenal
sebagai

Information

and Communication

Technologies

sudah

merambah ke perdesaan dan menyentuh berbagai aspek kehidupan,
bahkan sudah mulai dimanfaatkan untuk mendukung berbagai aktivitas
pertanian. Hasil studi oleh Subejo et al., (2016) dalam Subejo et al.,
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(2018) tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di
kalangan petani telah menemukan pada kawasan pertanian komersial
hortikultura (cabai dan semangka) di Kabupaten Kulon Progo, media
TV dan radio masih dominan digunakan oleh petani, sedangkan
handphone dan smartphone/ internet sudah mulai digunakan untuk
mengakses informasi pertanian. Kawasan pertanian pangan di Sleman
dan kawasan agro forestry di Gunungkidul, penggunaan media
elektronik yang dominan adalah media TV dan radio sementara
handphone dan internet belum banyak digunakan untuk mendukung
aktivitas pertanian.
Akses para petani di pedesaan terhadap teknologi informasi dan
komunikasi dapat direpresentasikan dengan jumlah kepemilikan media
TIK yang menggambarkan kapasitas, fleksibilitas dan alternatif anggota
masyarakat dalam memanfaatkan dan mengakses berbagai infromasi
melalui TIK yang dimiliki (Subejo et al., 2018). Petani yang relatif tua
karena akses dan kapasitasnya pada media baru (new media) relatif
terbatas maka tidak memiliki ketergantungan pada media tertentu yang
spesifik (handphone, smartphone dan internet) sehingga untuk dapat
menjamin berbagai kebutuhannya akan informasi untuk mendukung
aktivitas sehari-hari akan memanfaatkan TIK yang lebih beragam (lebih
banyak jenis media), sedangkan generasi baru petani cenderung memiliki
akses dan kapasitas yang tinggi dalam memanfatakan media baru sehngga
akan lebih fokus pada pemanfaatan media baru tertentu dalam memperoleh
berbagai informasi untuk mendukung aktivitas sehari-hari (lebih sedikit
jenis medianya) (Subejo et al., 2018).

Tikus sebagai Hama Padi
Widodo (2000) menjelaskan hama tikus dalam tata nama dan
sistematika atau taksonomi binatang, tikus diklasifikasikan sebagai berikut:
Filum

: Chordata

Subfilum

: Vertebrata (Craniata)

Kelas

: Mamalia

Ordo

: Rodentia
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Famili

: Muridae

Genus

: Rattus

Spesies

: Rattus argentiventer (Tikus sawah), Rattus diardii (Tikus
rumahan), dan Bandicota indica (Tikus wirok)
Kelas mamalia memiliki sekitar 5.000 spesies. Ordo rodentia

merupakan kelas mamalia yang memiliki spesies terbesar, yakni sekitar 2.000
spesies (40%). Sejumlah 150 spesies dari ordo rodentia ini hidup di Indonesia
dan 8 spesies dikategorikan sebagai hama pertanian dan vektor patogen yang
merugikan kehidupan dan kesehatan manusia.
Tikus sawah memiliki punggung yang berwarna cokelat-kelabu
kehitam-hitaman dan bulu perut berwarna kelabu-coklat dengan tekstur kasar.
Bulu ekor bagian atas dan bawah berwarna cokelat-hitam. Tikus sawah
sekilas mirip dengan tikus rumahan, perbedaan antara tikus sawah dan tikus
rumahan hanya terletak pada telinga dan ekornya. Tikus sawah memiliki
telinga yang lebih pendek dari tikus rumahan. Panjang kepala hingga badan
dapat mencapai 17 – 21cm dan panjang tungkai belakang 3,4 – 4,3cm.
Panjang ekor mencapai 11 – 16cm dan bobot badan antara 70 – 300gram.
Panjang daun telinga 1,9 – 2,2cm , lebar gigi pengerat 0,3cm, bentuk hidung
kerucut, dan badannya berbentuk silindris. Selain itu, tikus sawah memiliki
puting susu berjumlah 6 pasang (Widodo, 2000).
Tikus sawah (Rattus argentiventer) merupakan hama utama tanaman
padi di Indonesia dan menjadi penyebab kerusakan terbesar pada setiap
musim tanam. Peningkatan populasi tikus sawah terutama disebabkan oleh
perkembangbiakannya yang cepat. Peningkatan populasi tikus juga dapat
terjadi karena migrasi akibat perbedaan ketersediaan sumber pakan maupun
gangguan

habitat

seperti

banjir

atau

pengolahan

lahan

sawah

(Sudarmaji & Anggara, 2006). Pada umumnya hewan pengerat (termasuk
tikus sawah) mempunyai potensi perkembangbiakan yang cepat, sehingga
terjadi peningkatan populasi yang cepat pula. Tikus betina bunting selama 21
hari dan menyusui anaknya selama 21 hari. Tikus mampu bunting dan
menyusui anaknya dalam waktu bersamaan dan tikus betina dapat kawin lagi
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dalam waktu 48 jam setelah melahirkan. Pada kondisi lingkungan yang baik
dan pakan cukup tersedia, satu sarang dapat dihuni induk betina yang sedang
bunting bersama dua generasi anak-anaknya.
Perkembangbiakan tikus sawah erat kaitannya dengan kualitas dan
kuantitas pakan yang tersedia. Tikus bersifat omnivor, namun padi
merupakan sumber utama pakan yang paling disukai tikus. Sudarmaji et al.
(2007) menyatakankan bahwa pakan asal tanaman padi bunting berpengaruh
positif terhadap perkembangbiakan tikus sawah. Pada periode tersebut terjadi
awal proses reproduksi tikus. Generasi yang dihasilkan pada saat padi dalam
fase bunting merupakan pemicu terjadinya penggandaan populasi dan
berlanjut sampai tanaman bermalai dan panen.
Tikus menyerang tanaman padi pada stadium pertumbuhan, mulai
dari persemaian hingga mulai panen. Ada dua jenis tikus yang biasanya
menyerang, yaitu tikus sawah dan tikus rawa. Tikus sawah memiliki ukuran
tubuh yang relatif kecil, sedangkan tikus rawa ukurannya lebih besar. Tikus
sering membuat alur di tanah dan lubang keluarnya ditutup dengan tanah.
Serangan tikus biasanya terjadi pada malam hari. Pada siang hari, tikus lebih
banyak bersembunyi, menyerang mulai dari bagian tengah petak, mulai ke
arah kurang dari satu meter dari pinggiran. Pada tanaman padi muda yang
terserang bekas gigitan dan meninggalkan serat di ujung atas. Jika tanaman
padi telah membentuk malai diserang, tangkai malai digigit putus,
menyebabkan banyak gabah berserakan (Prasetiyo, 2002).
Budidaya tanaman padi banyak terjadi serangan hama tikus (Rattus
argentiventer Rob & Kloss), sebab tikus merupakan hama yang relatif sulit
dikendalikan karena memiliki kemampuan adaptasi, mobilitas, dan
kemampuan berkembangbiak yang pesat serta daya rusak yang tinggi, hal ini
menyebabkan hama tikus selalu menjadi ancaman pada pertanaman padi.
Kehilangan hasil produksi akibat serangan tikus cukup besar, karena
menyerang tanaman sejak di persemaian hingga menjelang panen. Potensi
perkembangbiakan tikus sangat dipengaruhi oleh jumlah dan kualitas
makanan yang tersedia. Tikus bersifat omnivora atau pemakan segala jenis
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makanan, akan tetapi dalam hidupnya tikus membutuhkan makanan yang
kaya akan karbohidrat dan protein seperti bulir padi, kacang tanah, jagung,
umbi-umbian, dan biji-bijian (Rusdy A. & Fatmal I. 2008).
Peringkat kerusakan akibat hama pada sektor pertanian, hama tikus
menempati peringkat pertama pada tenaman padi di Indonesia. Lalu diikuti
oleh hama penggerek batang, wereng coklat dan walang sangit. Peringkat
tersebut juga memperlihatkan bahwa di Asia Tenggara tikus juga menempati
urutan pertama, diikuti oleh hama-hama utama lain dengan peringkat yang
hampir sama (Singleton & Petch, 1994).
Tikus mencari makanan yang berupa biji-bijian, apabila tidak tersedia
makanan di sawah, tikus baru menyerang pertanaman lainnya seperti tanaman
jagung, palawija dan ubi kayu serta ubi jalar. Keragaman komoditas
menyebabkan terciptanya lingkungan yang selalu menguntungkan bagi
kehidupan dan perkembangan tikus (Priyambodo 1995). Mobilitas tikus
tergantung kepada natalitas dan mortalitas. Jika makanan tersedia di lapangan
maka satu populasi akan membentuk beberapa populasi lainnya, bila
makanan berkurang maka akan terjadi mortalitas yang tinggi di lapangan.
Populasi yang baru terbentuk akan kembali ke populasi yang lama dengan 2
macam pergerakan, yaitu: pergerakan harian dalam mencari makan seharihari dengan jarak ±100 m dan pergerakan musiman dengan jarak pergerakan
mencapai ±500 m (Sianturi 1990).
Burung Hantu sebagai Pengendali Hama Tikus
Djojosumarto (2008), menyatakan bahwa dalam bidang pertanian,
OPT atau organisme pengganggu tanaman adalah semua organisme yang
dapat menyebabkan penurunan potensi hasil produksi yang secara langsung
karena menimbulkan kerusakan fisik, gangguan fisiologi dan biokimia atau
kompetisi hara pada tanaman budidaya. OPT juga bisa diartikan sebagai
faktor biotik atau makhluk hidup yang menyebabkan gangguan pada
tanaman. Tampubolon (2004), menyatakan pengendalian hayati adalah
manipulasi yang dilakukan secara langsung dan sengaja menggunakan musuh
alami, pesaing organisme penngganggu, baik seluruhnya atau sebagian, atau
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sumber daya yang diperlukan oleh agensia tersebut untuk pengendalian
organisme pengganggu atau dampak negatifnya.
Upaya pengendalian hama tikus yang banyak dilakukan oleh para
petani adalah dengan mengatur waktu tanam, rotasi tanaman, sanitasi
lingkungan, pengendalian secara fisik-mekanik, pengendalian secara
biologis, dan pengendalian secara kimiawi. Dari sekian banyak metode
pengendalian tersebut tampaknya pengendalian tikus dengan menggunakan
umpan beracun (rodentisida sintetik) masih menjadi pilihan utama petani,
karena relatif lebih praktis dan langsung memperlihatkan hasilnya.
Disamping itu, dengan memakan bahan ini menyebabkan tikus menjadi
mandul. Keefektifan penggunaan umpan beracun di lapangan antara lain
ditentukan

oleh

jenis

dan

bentuk

umpan

yang

digunakan

(Rusdy A. & Fatmal I. 2008). Disisi lain harga rodentisida sintetik yang relatif
mahal dan berbagai dampak negatif yang ditimbulkannya antara lain
terbunuhnya organisme bukan sasaran seperti ikan, dan binatang peliharaan
lainnya, karacunan pada manusia, dan lain-lain. Sejumlah masalah yang
muncul akibat penggunaan rodentisida sintetik yang tidak bijaksana tersebut
menyebabkan meningkatnya kembali perhatian sejumlah peneliti dalam
memanfaatkan potensi tumbuhan seperti akar tegari (Dianella sp.) untuk
mengendalikan tikus sawah (Jumar dan Helda, 2003).
Berkaitan dengan hal tersebut, upaya pengendalian untuk menekan
populasi tikus harus dilakukan terus menerus mulai dari saat pra tanam hingga
menjelang panen dengan menggunakan berbagai teknik pengendalian secara
terpadu. Di daerah persawahan kepadatan populasi tikus berkaitan erat
dengan fase pertumbuhan tanaman padi. Pada fase vegetatif populasi tikus
umumnya masih relatif rendah, seterusnya akan meningkat saat tanaman padi
berada pada fase generatif. Tikus dapat menyerang padi pada fase vegetatif
dengan menggigit dasar anakan rumpun sampai hancur. Biasanya dimulai
dari bagian tengah petakan kemudian dilanjutkan ke pinggir pematang sawah.
(Tobing & Sianturi 1982).
Strategi kebijakan pengendalian hama menggunakan agen hayati saat
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ini sangat dibutuhkan. Pengendalian hayati memiliki beberapa keuntungan
yaitu: (1) Aman, artinya tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan
keracunan pada manusia dan ternak; (2) Tidak menyebabkan resistensi hama;
(3) Musuh alami dapat bekerja secara selektif terhadap inangnya atau
mangsanya; dan (4) Bersifat permanen untuk jangka waktu panjang lebih
murah, apabila keadaan lingkungan telah stabil atau telah terjadi
keseimbangan antara hama dan musuh alaminya (Jumar, 2000).
Burung hantu Tyto alba sering juga disebut dengan nama-nama
spesifik lokal, di Sumatra umumnya disebut burung hantu, di Jawa disebut
burung serak atau burung genderuwo, di Sunda/Banten disebut koreak, di
Malaysia disebut dengan burung pungguk jelapang dan dalam bahasa inggris
disebut Owl (Sabirin et al., 2011). Burung hantu Tyto alba di pulau Jawa
disebut dengan serak jawa, karena teriakannya bernada serak. Suara burung
hantu jenis ini bagi masyarakat di desa sudah tidak asing lagi, bahkan kalau
mendengar suaranya, mereka tambah senang karena artinya burung hantu
yang mereka lestarikan sedang mencari mangsa yaitu hama tikus.
Dewasa ini telah dikembangkan burung hantu (Tyto alba) sesuai
program yang telah di canangkan oleh pemerintah, salah satunya di Klaten.
Klaten sebagai salah satu daerah yang melakukan pemasangan gupon atau
rumah burung hantu (rubuha) di areal persawahan tertentu. Pengendalian
hama tikus dengan menggunakan predator alami burung hantu merupakan
salah satu bentuk dari strategi pengendalian hama tikus secara terpadu.
Burung hantu merupakan burung pemangsa atau raptor. Keberadaan burung
pemangsa dalam suatu ekosistem sangat penting karena posisinya sebagai
pemangsa puncak dalam piramida rantai makanan. Burung hantu dapat
dimanfaatkan sebagai predator potensial untuk mengendalikan hama tikus
karena jenis burung ini merupakan pemburu khusus hewan kecil diantaranya
seperti tikus. Menurut Setiawan (2004), seekor

burung

hantu mampu

memangsa 2 hingga 3 ekor tikus setiap harinya dan memiliki kemampuan
membunuh mangsanya jauh melebihi kebutuhannya.
Jenis mangsa yang sering diburu burung hantu atau serak jawa, dan
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menjadi mangsa utama adalah mamalia kecil yaitu tikus (Sommer et al.,
2005). Burung hantu Tyto alba adalah predator yang cukup ganas yang dapat
mengejutkan mangsanya, tikus adalah salah satu makanan spesifik burung
hantu. Kemampuan predasi burung hantu terhadap tikus cukup tinggi. Saat
populasi tikus tinggi, burung hantu membantai tikus lebih dari yang dia
makan sehingga burung hantu sangat efektif untuk mengendalikan hama tikus
di lahan pertanian. Menurut Agustini (2013), burung hantu Tyto alba dewasa
dapat memangsa 2 sampai 5 ekor setiap harinya. Jika tikus sulit didapat, tak
jarang burung ini menjelajah kawasan berburunya hingga 12 km dari
sarangnya.
Burung hantu Tyto alba menggunakan waktunya di siang hari untuk
beristirahat di dalam sarang. Burung hantu Tyto alba tidak membuat sarang
seperti burung berkicau, biasanya menggunakan sarang yang sudah ada atau
mengambil alih sarang yang ditinggalkan. Burung hantu Tyto alba juga
bersarang pada bangunan, gedung yang tinggi, serta lubang pohon. Burung
hantu Tyto alba merupakan burung pemangsa yang tentunya memiliki peran
penting bagi lingkungan. Perannya sebagai pemangsa puncak (Top Predator)
menjadikanya sebagai salah satu komponen keseimbangan dalam rantai
makanan. Hilangnya salah satu komponen dalam rantai makanan ini dapat
mengganggu kestabilan ekosistem secara keseluruhan. Mengingat peran
penting burung hantu Tyto alba dalam keseimbangan ckosistem, maka upaya
perlindungan terhadapnya perlu ditingkatkan (Hadi, 2008).
Hasil studi literatur dapat diperoleh bahwa beberapa kriteria yang
dapat mempengaruhi pilihan pengembangan pemanfaatan burung hantu
antara lain aspek teknis, ekonomi, sosial dan kelembagaan. Aspek teknis
diperlukan karena berkaitan dengan proses pembuatan atau pelaksanaan
secara teknis dan pengoperasiannya setelah kegiatan dibangun. Dari aspek
ekonomi dan sosial mengacu pada Alikodra (2002), satwa liar mempunyai
peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, baik untuk kepentingan
keseimbangan ekosistem, ekonomi, maupun sosial budaya. Kelembagaan
menurut Schmid (1972) mengartikan sebagai sejumlah peraturan yang
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berlaku dalam sebuah masyarakat, kelompok atau komunitas, yang mengatur
hak, kewajiban, tanggung jawab, baik sebagai individu maupun sebagai
kelompok. Kelembagaan memegang peranan penting berkaitan dengan
pelaku yang akan menjalankan prioritas pilihan kegiatan tersebut.
Aspek teknis sebuah program meliputi perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi Aspek ekonomi meliputi biaya dan keuntungan, aspek sosial antara
lain meliputi keterlibatan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat
sedangkan aspek kelembagaan antara lain kesiapan kelembagaan petani
maupun pemerintah daerah, baik dari segi pendanaan, program pendukung
dan sumber daya manusia (Setiabudi et al., 2015).
Padi
Padi (Oryza Sativa L.), termasuk ke dalam sub family Oryzoidae.
Tanaman ini memerlukan waktu 3-6 bulan mulai dari proses berkecambah
hingga panen. Sistem perakaran padi digolongkan ke dalam akar serabut.
Batang terdiri dari beberapa ruas yang dibatasi oleh buku. Daun dan tunas
(anakan) tumbuh pada buku. Padi dapat tumbuh baik di daerah-daerah yang
berhawa panas dan udaranya banyak mengandung uap air. Umumnya di
Indonesia padi ditanam di daerah dataran rendah hingga ketinggian 1300
meter di atas permukaan laut. Tanaman padi banyak membutuhkan air,
sehingga lebih cocok ditanam di musim hujan baik sebagai padi sawah
maupun padi landing atau padi gogo. Padi juga dapat ditanam pada musim
kemarau tetapi hanya pada sawah yang dapat menyediakan drainase secara
teratur (Fitriadi 2012 dalam Winda S. A. et al.).
Seiring bertambahnya penduduk Indonesia semakin banyak pula
kebutuhan akan pangan. Padi merupakan komoditas utama pangan Indonesia
karena mayoritas penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai pangan
utama (Badan Pusat Statistik, 2017). Pertanian Indonesia adalah Pertanian
tropika karena sebagian besar daerahnya berada di daerah tropis yang
langsung di pengaruhi oleh garis khatulistiwa, yang memotong Indonesia
hampir menjadi dua. Indonesia masih merupakan negara yang memegang
peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Salah satu
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komoditas tanaman pangan di indonesia adalah padi yang hasil produksinya
masih menjadi bahan makanan pokok. Padi merupakan tanaman pertanian
dan merupakan tananaman utama dunia (Lumintang, 2013).
Padi merupakan tanaman yang ditanam luas dengan berbagai kondisi
baik dari curah hujan, ketinggian dan keadaan iklim. Temperatur rata-rata
tanaman padi adalah 200C – 37,70C dan diperlukan adanya periode kehidupan
secara menyeluruh sampai padi dipanen (umumnya selama 3 bulan). Padi
dikatakan sebagai suatu tumbuhan yang berhari singkat/pendek. Pada
umumnya padi tumbuh selama satu musim spesifik, sedangkan awal
kedewasaan varietas mampu tumbuh pada setiap waktu menyangkut tahun
yang kebanyakan selama musim panas dan musim dingin. Padi dapat tumbuh
dalam semua jenis lahan berkisar antara pH 4,5 – 8,0. Lahan yang paling
cocok untuk penanaman padi yaitu lahan netral berat seperti tanah liat,
claycoam dan lahan seperti tanah liat. Lahan seperti itu adalah lahan yang
membutuhkan

air

dan

mendukung

panen

padi

yang

baik

(Chaterje dan Maiti, 1979).
Sistem tanam padi yang biasa diterapkan petani adalah sistem tanam
tegel dengan jarak 20 X 20 cm atau lebih rapat lagi. Namun, saat ini telah
dikembangkan sistem penanaman yang baru yaitu sistem jajar legowo.
Menurut Pahruddin (2004) dalam Aini (2013), jajar legowo merupakan
perubahan teknologi jarak tanam padi yang dikembangkan dari sistem tanam
tegel yang telah berkembang di masyarakat (Astri dalam Aini et al., 2013).
Sistem tanam jajar legowo ini sudah disosialisasikan melalui program
pendampingan, namun sebagian besar petani masih menggunakan sistem
tanam tegel atau konvensional dengan jarak tanam pada umumnya 25 cm x
25 cm yang menurutnya lebih praktis dibandingkan sistem tanam jajar
legowo. Sebagian kecil petani telah ada yang mengadopsi sistem tanam jajar
legowo, namun masih terdapat variasi yang cukup besar dari sistem tanam
legowo tersebut seperti legowo 5:1 bahkan sampai lebih 10:1. Sistem tanam
jajar legowo yang dianjurkan adalah legowo 2:1, legowo 3:1, dan legowo 4:1
karena semakin banyak barisan legowonya maka semakin sedikit lorong,

32

maka kenaikan produktivitas tidak terlalu berbeda dari tanam tegel karena
efek tanaman pinggir semakin sedikit (Giamerti Y. et al., 2013).
Sistem tanam legowo merupakan rekayasa teknologi yang ditujukan
untuk memperbaiki produktivitas usahatani padi. Teknologi ini merupakan
perubahan dari teknologi jarak tanam tegel menjadi tanam jajar legowo. Di
antara kelompok barisan tanaman padi terdapat lorong yang luas dan
memanjang sepanjang barisan. Jarak antar kelompok barisan (lorong) bisa
mencapai 50 cm, 60 cm atau 70 cm bergantung pada kesuburan tanah
(Suriapermana, et al., 1990). Lebih lanjut Imran dan Syarifudin (2005)
mengemukakan bahwa Sistem tanam jajar legowo adalah penanaman padi
yang diatur sedemikian rupa dengan lorong atau ruang terbuka yang cukup
lebar. Cara tanam padi sistem jajar legowo bertujuan untuk memperbaiki
produktivitas usahatani padi. Legowo diambil dari Bahasa Jawa Banyumas,
terdiri dari kata “Lego” dan “Dowo”. Lego berarti luas dan Dowo berarti
memanjang, jadi diantara kelompok tanaman padi terdapat lorong yang luas
dan memanjang sepanjang barisan tanaman (Murtisari A. et al., 2014). Sistem
tanam jajar legowo ini mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan
dengan sistem tanam biasa (tegel), yaitu: (1) pada legowo 2:1, semua bagian
rumpun tanaman berada pada bagian pinggir yang biasanya memberi hasil
lebih tinggi (efek tanaman pinggir); (2) pengendalian hama, penyakit dan
gulma lebih mudah; (3) terdapat ruang kosong untuk pengaturan air, saluran
pengumpul keong mas, atau untuk mina padi; dan (4) penggunaan pupuk
lebih berdaya guna (Badan Litbang Pertanian, 2011 dalam Sirappa M. P. et
al.).
Seperti negara lain di Asia, di Indonesia padi menjadi komoditas
dagangan yang penting sebagai makanan pokok dan memberikan sebagian
besar kalori yang dibutuhkan sehari-hari, dan makanan yang serupa jagung,
singkong, kedelai, dan ubi manis sebagai makanan tambahan penting.
Beberapa dasawarsa lalu produksi komoditas padi tidak mampu memenuhi
permintaan, sebagai konsekuensinya impor beras perlu dilakukan dari negara
lainnya (Widodo, 2000).
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Padi (Oryza sativa L.) adalah tanaman yang menjadi bahan makanan
pokok bagi hampir sebagian besar penduduk di Indonesia, maka dari itu setiap
faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan produksi dan pendapatan
petani padi sangatlah penting untuk diperhatikan. Peningkatan produksi yang
tidak sebanding dengan laju pertambahan penduduk pada saat ini maka
diperlukan upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan untuk penduduk
Indonesia

dan

pemerintah

mengambil

kebijakan

impor

beras

(Mahanani et al., 2020).
Kegiatan penyuluhan yang sistematis merupakan salah satu faktor
penentu meningkatnya produktivitas pangan nasional. Salah satu tanaman
pangan utama penduduk Indonesia adalah padi. Sebelum adanya introduksi
revolusi hijau, produktivitas padi hanya sekitar 1-2 ton/ha. Penggunaan
sarana produksi dan sistem budidaya padi dimasa modern ini telah mampu
meningkatkan produktivitas padi sekitar 2-4 ton/ha (Subejo, 2010).
Padi merupakan komoditas tanaman pangan penghasil beras yang
memegang peranan penting dalam kehidupan ekonomi Indonesia. Beras
sebagai makanan pokok sangat sulit diatur oleh bahan pokok lainnya seperti
jagung, umbi, sagu, dan sumber karbohidrat lainnya. Keberadaan beras
menjadi bahan pokok utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan
karbohidrat yang dapat mengenyangkan dan merupakan sumber karbohidrat
yang mudah diubah menjadi energi. Padi sebagai tanaman pangan yang
dikonsumsi kurang lebih 90% dari total penduduk Indonesia untuk makanan
pokok sehari-hari (Saragih, 2001).
Faktor-fakor penting dalam proses pembentukan profil tanah sawah
adalah genangan air permukaan, penggenangan dan pengeringan secara
bergantian. Proses Pembentukan profil tanah sawah meliputi proses utama
berupa pengaruh kondisi reduksi-oksidasi, penambahan dan pemindahan
bahan kimia atau partikel tanah dan perubahan sifat fisik, kimia dan
mikrobiologi tanah. Perubahan tersebut sebagai akibat penggenangan pada
tanah kering yang disawahkan, atau perbaikan drainase pada tanah rawa yang
disawahkan (Arman Effendi, 2010).
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Faktor-faktor dari aspek manajemen yang mempunyai korelasi positif
meningkatkan produktivitas padi, antara lain : varietas padi, jarak tanam, dan
pengolahan tanah. Pada saat pengolahan tersebut, tanah bisa dipupuk dengan
pupuk organik, sebab bahan organik tersebut dapat menambah kesuburan
tanah dan dapat mengikat air dengan membantu tanah menahan air hujan. Hal
ini menguntungkan karena air pada musim kemarau dapat bertahan lebih lama
(Suroto, 2013 dalam Ginting et al.).
C. Kerangka Berpikir
Usahatani padi sebagai usaha pertanian yang penuh resiko dan rentan
terhadap serangan hama, petani perlu melakukan berbagai tindakan untuk
mencegah peluang gagal panen akibat serangan hama tikus. Salah satu
alternatifnya adalah dengan memanfaatkan musuh alami tikus yaitu Burung
Hantu (Tyto alba). Program pengendalian hama tikus alami dengan agensia
hayati burung hantu (Tyto alba) merupakan program dari Balai Penyuluhan
Pertanian Kecamatan Karanganom diterapkan guna mengatasi resiko gagal
panen yang dihadapi petani akibat serangan hama tikus. Tujuan program
pengendalian hama tikus alami dengan agensia hayati burung hantu (Tyto alba)
sendiri untuk menekan angka perkembangbiakan hama tikus dengan
memanfaatkan musuh alami tikus yaitu burung hantu (Tyto alba).
Tahun 2012 Balai Penyuluhan Pertanian mengimplementasikan program
pengendalian hama tikus alami dengan agensia hayati burung hantu sebagai
upaya pemerintah melindungi petani dari resiko kegagalan panen atau
penurunan hasil panen akibat serangan hama tikus. Suatu program akan menjadi
stimulus bagi petani untuk memberikan reaksi atau tanggapan terhadap program
tersebut, dengan kata lain akan timbul respons dari setiap petani terhadap
penyelenggaraan program pengendalian hama tikus alami dengan agensia hayati
burung hantu. Menurut Ahmadi (2009), respons petani dapat berupa respons
positif dan respons negatif. Respons positif yakni petani cenderung tertarik,
mendekati, dan mengharapkan suatu objektif. Respons negatif yaitu apabila
informasi yang didengarkan atau perubahan suatu objek tidak mempengaruhi
tindakan bahkan cenderung menghindar dan membenci objek tertentu. Respons
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petani terhadap program pengendalian hama tikus alami dengan agensia hayati
burung hantu positif, maka besar kemungkinan program tersebut akan berjalan
dengan baik. Sebaliknya jika respons petani negatif, makan program pun akan
sulit berjalan.
Menurut Gibson et al.(1988), respons adalah hasil dari perilaku stimulus
ialah aktivitas dari orang yang bersangkutan tanpa memandang apakah stimulus
tersebut dapat diidentifikasikan atau tidak dapat diamati. Respons akan terkait
dengan stimulus, sehingga jika stimulus terjadi maka suatu respons akan
mengikuti. Selain itu, Walgito (2010) mengatakan bahwa respons sebagai akibat
dari persepsi dapat diambil oleh individu dalam berbagai macam bentuk.
Keadaan menunjukkan bahwa individu tidak hanya dikenai satu stimulus saja,
melainkan dikenai berbagai macam stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan
sekitar. Namun tidak semua stimulus direspons oleh individu, sebab aspek
kondisi individu akan mempengaruhi respons individu terhadap suatu stimulus.
Faktor karakteristik sosial ekonomi petani antara lain umur, pendidikan
formal, pendidikan non formal, pendapatan dan luas lahan garapan. Faktor lain
yang juga mempengaruhi respons petani terhadap program pengendalian hama
tikus alami dengan agensia hayati Burung Hantu ialah akses informasi. Faktorfaktor tersebut mempengaruhi seorang petani padi dalam memberikan
tanggapan. Tanggapan ini dapat dilihat dari aspek kognitif (pemahaman), aspek
afektif (emosional atau penerimaan) serta aspek tindakan (keikutsertaan dalam
pelaksanaan) terhadap program pengendalian hama tikus alami dengan agensia
hayati burung hantu (Tyto alba). Berdasarkan respons petani terhadap program
tersebut kemudian dianalisis apakah petani merespons positif yang berarti
mendukung program pengendalian hama tikus alami dengan agensia hayati
burung hantu ataukah sebaliknya.
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Umur (X1)
Pendidikan formal (X2)
Pendidikan non formal (X3)
Pendapatan (X4)
Luas Lahan (X5)

Respons Petani Terhadap Program
Pengendalian Hama Tikus Alami
dengan Agensia Hayati Burung
Hantu (Tyto alba) (Y):
• Aspek Kognitif
• Aspek Afektif
• Aspek Tindakan

Akses informasi (X6)

Gambar 2.3 Skema Kerangka Berpikir Penelitian
Keterangan :
: terdapat hubungan
D. Hipotesis
Secara Umum
Diduga ada hubungan yang signifikan antara karakteristik sosial
ekonomi petani dengan respons petani terhadap program pengendalian hama
tikus alami dengan agensia hayati burung hantu (Tyto alba).
Secara Khusus
a. Diduga terdapat hubungan yang signifikan antara umur petani dengan
respons petani terhadap program pengendalian hama tikus alami dengan
agensia hayati burung hantu di Kecamatan Karanganom Kabupaten
Klaten.
b. Diduga terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan formal
petani dengan respons petani terhadap program pengendalian hama tikus
alami dengan agensia hayati burung hantu di Kecamatan Karanganom
Kabupaten Klaten.
c. Diduga terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan non formal
petani dengan respons petani terhadap program pengendalian hama tikus
alami dengan agensia hayati burung hantu di Kecamatan Karanganom
Kabupaten Klaten.
d. Diduga terdapat hubungan yang signifikan antara pendapatan petani
dengan respons petani terhadap program pengendalian hama tikus alami
dengan agensia hayati burung hantu di Kecamatan Karanganom
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Kabupaten Klaten.
e. Diduga terdapat hubungan yang signifikan antara luas lahan petani dengan
respons petani terhadap program pengendalian hama tikus alami dengan
agensia hayati burung hantu di Kecamatan Karanganom Kabupaten
Klaten.
f. Diduga terdapat hubungan yang signifikan antara akses informasi petani
dengan respons petani terhadap program pengendalian hama tikus alami
dengan agensia hayati burung hantu di Kecamatan Karanganom
Kabupaten Klaten.
E. Pembatasan Masalah
Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini antara lain:
1. Petani yang diambil sebagai sampel adalah petani komoditas padi yang telah
menerapkan program pengendalian hama tikus alami dengan agensia hayati
burung hantu (Tyto alba) di Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten.
2. Faktor-faktor pembentuk respons yang diteliti dalam penelitian ini dibatasi
pada faktor internal (umur, pendidikan formal, pendidikan non formal,
pendapatan, luas lahan garapan) dan faktor eksternal (akses informasi).
3. Tingkat respons petani terhadap program pengendalian hama tikus alami
dengan agensia hayati burung hantu (Tyto alba) yang diukur yaitu aspek
kognitif, aspek afektif dan aspek tindakan.
F. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Definisi Operasional
a. Karakteristik Sosial Ekonomi Petani (X)
Karakteristik sosial ekonomi merupakan faktor pembentuk respons
petani dalam kegiatan atau program diduga ada faktor internal (umur
petani, tingkat pendidikan formal dan non-formal, pendapatan, luas lahan
garapan) dan faktor eksternal (akses infomasi) petani:
1) Umur yaitu usia responsden pada saat dilakukan penelitian. Dinyatakan
dalam tahun. Diukur dengan skala ordinal.
2) Pendidikan formal merupakan jenjang pendidikan tertinggi yang
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ditempuh responsden. Diukur dengan skala ordinal.
3) Pendidikan non formal merupakan pendidikan yang pernah diperoleh
responsden di luar pendidikan formal, meliputi penyuluhan dan
pelatihan terkait program burung hantu sebagai agensia hayati
pengendali hama tikus. Dinyatakan dalam jumlah atau frekuensi
mengikuti pertemuan atau pelatihan per musim tanam. Diukur dengan
skala ordinal.
4) Pendapatan adalah penerimaan petani yang berasal dari usahatani (onfarm). Dihitung dan dinyatakan dalam rupiah/masa tanam terakhir (3
bulan). Diukur dengan skala ordinal.
5) Luas lahan garapan yaitu luas keseluruhan lahan yang diolah dalam satu
musim tanam terakhir, baik lahan milik sendiri, sewa, penyakap dan
bengkok. Diukur dengan skala ordinal.
6) Akses informasi merupakan cara petani dalam memperoleh informasi
yang berasal dari penyuluh, tokoh masyarakat, rekan usahatani dan
media massa (televisi, radio, surat kabar, majalah, internet). Dinyatakan
dalam frekuensi seberapa sering sumber informasi dimanfaatkan.
Diukur dengan skala ordinal.
b. Respons Petani terhadap Program Pengendalian Hama Tikus Alami
dengan Agensia Hayati Burung Hantu (Tyto alba) (Y)
Respons petani terhadap program pengendalian hama tikus alami
dengan agensia hayati burung hantu diartikan sebagai tanggapan atau
respons petani terhadap segala bentuk kegiatan dalam program
pengendalian hama tikus dengan agensia hayati burung hantu berupa
respons positif dan negatif. Respons sasaran berasal dari 3 aspek yaitu
aspek pemahaman, penerimaan, dan tindakan terhadap program
pengendalian hama tikus alami dengan agensia hayati burung hantu.
1) Aspek Kognitif (Pemahaman)
Aspek kognitif merupakan aspek intelektual yang dimiliki
seseorang. Komponen kognitif berisi pengetahuan, pengertian,
kemampuan berfikir yang dimiliki individu mengenai sesuatu.
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Pemahaman responden terhadap program pengendalian hama tikus
alami dengan agensia hayati burung hantu yang mengacu kepada
pemahamannya terkait tujuan, manfaat, dan teknis pelaksanaan
konservasi burung hantu (investigasi, introduksi, karantina, pembuatan
rumah burung hantu, pemeliharaan rubuha dan pengamanan populasi
burung hantu) dalam program pengendalian hama tikus alami dengan
agensia hayati burung hantu. Diukur dengan skala ordinal.
2) Aspek Afektif (Penerimaan)
Aspek afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek
emosional. Komponen afektif merupakan perasaan individu terhadap
objek dan menyangkut masalah emosi apakah individu mau menerima
atau tidak. Penerimaan responsden terhadap program pengendalian
hama tikus alami dengan agensia hayati burung hantu mengacu kepada
perasaan dan penilaian responsden terhadap program pengendalian
hama tikus alami dengan agensia hayati burung hantu baik dari tujuan,
manfaat, dan teknis pelaksanaan program pengendalian hama tikus
alami dengan agensia hayati burung hantu. Diukur dengan skala
ordinal.
3) Aspek Tindakan
Aspek tindakan merupakan respons yang mengacu kepada
keikutsertaan petani dalam pelaksanaan program pengendalian hama
tikus alami dengan agensia hayati burung hantu. Diukur menggunakan
skala ordinal. Respons tindakan petani terhadap program yang diteliti
termasuk : (a) Perencanaan; (b) Pelaksanaan termasuk ikut serta dalam
pembangunan teknis, aktif berkonsultası dengan konsultan, aktif
mencari informasi terkait perkembangan program pengendalian hama
tikus dengan agensia hayati burung hantu, ikut serta dalam penyediaan
bahan; (c) Pengawasan dan Pemeliharaan termasuk melaporkan atau
memberikan informasi

tentang alokasi dana yang digunakan, dan

memanfaatkan hasil program pengendalian hama tikus alami dengan
agensia hayati burung hantu.
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Responsden kemudian diminta memberikan respons berupa sangat
paham, paham, tidak paham, sangat tidak paham untuk aspek kognitif. Aspek
afektif meliputi sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Aspek
tindakan berupa selalu, sering, jarang, dan tidak pernah. Semua tanggapan
diberikan disetiap pernyataan yang akan diajukan kepada mereka, dimana
alternatif jawabannya berskala ordinal. Penulis menggunakan pernyataan
positif dengan skor:
Skor pernyataan positif :
Sangat paham/setuju/selalu

4

Paham/setuju/sering

3

Tidak paham/setuju/jarang

2

Sangat tidak paham/setuju/tidak pernah

1

Pengukuran Variabel
a. Pengukuran Variabel Karakteristik Sosial Ekonomi Petani (X)
Tabel 2.2 Pengukuran Variabel Karakteristik Sosial Ekonomi Petani
Variabel (X)
1
1.Umur (X1)

Indikator
2
• Usia petani pada saat
penelitian dilakukan

Kriteria
3
a. 26-40 Tahun

Item
4
7

b. 41-55 Tahun
c. 56-65 Tahun
d. >65 Tahun

2.Pendidikan
Formal (X2)

• Tingkat

pendidikan

a. Perguruan Tinggi

8

b. Tamat/Tidak tamat SMA/SMK

petani

c. Tamat/Tidak tamat SMP
d. Tamat/Tidak tamat SD
3.Pendidika

• Frekuensi

mengikuti

a. Sangat sering (>2 kali)
b. Sering (1 – 2 kali)

Non-formal

kegiatan

(X3)

dalam 1 musim tanam

c. Pernah (1 kali)

terakhir

d. Tidak Pernah

• Frekuensi

penyuluhan

mengikuti

a. Sangat sering (>2 kali)

pelatihan atau sosialisasi

b. Sering (1 – 2 kali)

terkait

c. Pernah (1 kali)

program

pengendalian hama tikus
alami dengan agensia

d. Tidak Pernah

9, 10
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Variabel (X)
4.Pendapatan
(X4)

Indikator
hayati burung hantu
• Pendapatan

usahatani

dalam 1x musim tanam

Kriteria
a. > Rp. 10.000.000,-

Item
11

b. Rp. 5.000.000,- ─
Rp. 10.000.000,-

terakhir (3 Bulan)

c. Rp. 2.500.000,- ─
Rp. 5.000.000,d. < Rp. 2.500.000,5.Luas

Lahan

• Luas lahan yang digarap

(X5)

a. Sangat luas (> 1 Ha)

12, 13

b. Luas (0,5 - 1 Ha)
c. Sempit (0,25 – 0,5 Ha)
d. Sangat sempit (< 0,25 Ha)
• Luas lahan yang dimiliki

a. Sangat luas (> 1 Ha)
b. Luas (0,5 - 1 Ha)
c. Sempit (0,25 – 0,5 Ha)
d. Sangat sempit (< 0,25 Ha)

6.Akses
informasi (X6)

• Sumber informasi yang
dimanfaatkan
untuk

14,
15,

petani

16, 17

memperoleh

informasi inovasi burung
hantu
a. Penyuluh

a. Selalu berkonsultasi setiap hari
b. 3 – 5 kali seminggu
c. 1 – 2 kali seminggu
d. Tidak pernah konsultasi

b. Tokoh Masyarakat

a. Selalu berkonsultasi setiap hari
b. 3 – 5 kali seminggu
c. 1 – 2 kali seminggu
d. Tidak pernah konsultasi

c. Rekan Petani

a. Selalu berkonsultasi setiap hari
b. 3 – 5 kali seminggu
c. 1 kali seminggu
d. Tidak pernah konsultasi

d. Media (Handphone,
Koran/majalah,

a. Selalu menggunakan setiap hari
b. 3 – 5 kali seminggu
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Variabel (X)

Indikator

Kriteria

Radio, TV, Internet)

Item

c. 1 – 2 kali seminggu
d. Tidak pernah menggunakan

Sumber : Data Primer 2020
b. Pengukuran Variabel Respons Petani Terhadap Program Pengendalian
Hama Tikus Alami dengan Musuh Alami Burung Hantu (Y)
Tabel 2.3 Tabel Pengukuran Variabel Respons Petani Terhadap Progran
Pengendalian Hama Tikus Alami dengan Agensia Hayati
Burung Hantu (Y)
Variabel (Y)
• Aspek Kognitif
(Pemahaman)

Indikator
Petani memahami konsep

Kriteria
a. Sangat paham

Item
26, 27, 28,

dasar, tujuan, manfaat dan

b. Paham

29, 30, 31,

teknis pelaksanaan Program

c. Tidak paham

32, 33.

Pengendalian Hama Tikus

d. Sangat Tidak

Alami

dengan

Agensia

paham

Hayati Burung Hantu (Tyto
alba)
•

Aspek Afektif

Penilaian petani terhadap

a. Sangat setuju

34, 35, 36,

(Penerimaan)

konsep

b. Setuju

37, 38, 39,

c. Tidak setuju

40.

dasar,

tujuan,

dan

teknis

manfaat
pelaksanaan

Program

Pengendalian Hama Tikus
Alami

dengan

d. Sangat Tidak
setuju

Agensia

Hayati Burung Hantu (Tyto
alba)
•

Aspek Tindakan

Keikutsertaan

petani

a. Selalu

41, 42, 43,

Program

b. Sering

44, 45, 46.

Pengendalian Hama Tikus

c. Jarang

Alami

d. Tidak pernah

terhadap

dengan

Agensia

Hayati Burung Hantu (Tyto
alba)

Sumber : Data Primer 2020

