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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Sejak tahun 2008, Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah 

meluncurkan salah satu program pemberdayaan petani dengan sebutan Sekolah 

Lapang Pertanian Tanaman Terpadu. Sekolah Lapangan Pertanian Tanaman 

Terpadu yang selanjutnya disingkat SL-PTT adalah suatu model pelatihan yang 

dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan untuk mempercepat proses 

peningkatan kompetensi petani, dimana proses berlatih melatih dilaksanakan 

melalui kegiatan belajar sambil mengerjakan dan belajar untuk menemukan atau 

memecahkan masalah sendiri, dengan berazas kemitraan antara pelatih dan 

peserta (Deptan, 2008).  

Proses berlatih melatih dengan model SL-PTT ini, menggunakan metode 

berlatih berdasarkan pengalaman (Experiental Learning Cycle/ELC), dimana ciri 

SL-PTT yang membedakan dengan model pelatihan lain meliptui; (1) SL-PTT 

menekankan pada proses berlatih dalam satu siklus usaha tani; (2) Peserta 

pelatihan belajar sambil mengerjakan (learning by doing) untuk menemukan dan 

memecahkan sendiri masalah dilapangan; (3) Proses berlatih melatih dikemas 

dalam satu siklus belajar berdasarkan pengalaman (ELC) yang dilaksanakan pada 

situasi nyata ditempat kerja dan menggunakan pendekatan orang dewasa 

(andragogy); (4) Pelatihan dilaksanakan dengan menekankan pada kebersamaan, 

demokratis, keselarasan, tanggung jawab serta partisipasi aktif dari semua pihak 

yang terkait; (5) Sarana pelatihan berupa lapangan usahatani (agroekosistem) dan 
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memanfaatkan bahan yang mudah dan praktis yang dapat diperoleh dilapangan; 

(6) Pelatih bertindak sebagai pemandu yang berperan dalam menciptakan suasana 

berlatih dimana peserta dapat termotivasi untuk mengembangkan daya analisis 

dan kreativitas serta dapat memecahkan masalah sendiri; (7) Keterpaduan antara 

teori dan praktek di lapangan, yang tercermin dalam rincian kurikulum pelatihan; 

(8) Pelatihan dilaksanakan sebagai perwujudan percepatan alih teknologi dari 

sumber ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) ke petani. 

Sekolah Lapang Pertanian Tanaman Terpadu (SL-PTT) di Kecamatan 

Turen Kabupaten Malang dilaksanakan pada bulan Maret sampai Juni Tahun 2009 

yang langsung dikawal oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Turen 

atau unit kerja dilapangan, dengan paket inovasi System Of Rice  Intesification 

(SRI). Metode SRI adalah salah satu cara dalam praktek budidaya padi yang 

menekankan pada manajemen pengelolaan tanah, tanaman dan air yang berbasis 

pada kegiatan ramah lingkungan (Deptan, 2007). Adapun komponen penting 

dalam penerapan SRI, meliputi: (1) Tanam bibit muda berusia antara 7 sampai 12 

hari setelah semai (HSS), (2) Tanam tunggal atau tanam bibit satu lubang satu 

bibit, (3) Jarak tanam yang lebar, yaitu: 30 x 30 cm, 40 x 40 cm, (4) Sistem 

pengairan intermitten atau sistem pengairan berselang, (5) Penyiangan sejak awal 

sekitar umur 10 hari dan diulang 2 dengan interval 10 hari; (6) Penggunaan pupuk 

organik (Uphoff, 2002; Wardana, et,al, 2008).  

Adapun setelah mengikuti program SL-PTT, ditemukan beberapa orang 

petani dengan status alumni SL-PTT yang telah mempraktekkan metode System 

Of Rice  Intesification pada lahan usahataninya. Para petani alumni SL-PTT 
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diketahui telah mempraktekkan metode System Of Rice  Intesification dua, tiga 

dan empat kali musim tanam. Dalam hal ini, petani telah meninggalkan budidaya 

padi dengan cara konvesional. Fakta ini, didasarkan atas pengamatan penyuluh 

pertanian lapangan (PPL) yang seharian keberadaannya dilapangan dan berperan 

aktif dalam pencapaian tujuan penyuluhan pertanian.  

Ditinjau dengan adanya perubahan perilaku yang terjadi pada level 

individu petani diKecamatan Turen. Hal ini, tidak hanya dilihat sebagai proses 

alih teknologi dari metode konvensional ke metode System Of Rice  Intesification 

(SRI), tetapi lebih pada proses belajar individu petani didalam memecahkan 

permasalahan yang dihadapinya. Berkaitan dengan proses belajar individu petani 

dan asumsi bahwa lingkungan SL-PTT berperan sebagai sumber yang 

menghasilkan sekaligus memperkuat perubahan perilaku. Maka hal ini, penting 

untuk ditelaah dengan teori belajar sosial yang diperkenalkan Albert Bandura 

dengan istilah observational learning. Menurut Bandura (Feldman, 2003) bahwa 

sebagian besar tingkah laku individu diperoleh dari hasil belajar melalui 

pengamatan terhadap tingkah laku model.  

Untuk menunjang pembahasan mengenai proses belajar sosial petani dan 

mengetahui dampak positif proses belajar sosial bagi petani, dipandang perlu 

melibatkan pembuktian secara empiris kondisi obyektif perilaku adopsi System Of 

Rice  Intesification (SRI) sesuai dengan teori-teori konseptual adopsi inovasi. 

Ditemukan jawaban atas kedua pokok persoalan ini, diharapkan dapat dijadikan 

bahan kajian lebih lanjut untuk menyusun informasi, programa penyuluhan, dan 

aksi penyuluhan pertanian dimasa mendatang.  
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B. Fokus Penelitian 

1. Bagaimana kondisi obyektif perilaku adopsi metode System Of Rice  

Intesification (SRI) petani? 

2. Bagaimana proses belajar sosial yang terjadi pada petani dalam 

mengadospi inovasi metode System Of Rice  Intesification (SRI)? 

3. Apa saja dampak positif proses belajar sosial bagi petani pengadopsi 

metode System Of Rice  Intesification (SRI)? 

C. Penjelasan Fokus Penelitian 

1. Kondisi obyektif perilaku adopsi metode System Of Rice  Intesification 

(SRI) petani dijelaskan dengan mendeskripsikan: 

a. Pengadopsian metode SRI (penanaman bibit muda berusia antara 7 

sampai 12 hari setelah semai (HSS), tanam tunggal atau tanam bibit 

satu lubang satu bibit, pengaturan jarak tanam yang lebar, yaitu: 30 x 30 

cm, 40 x 40 cm atau bahkan lebih, pengairan intermitten atau sistem 

pengairan berselang, penyiangan sejak awal sekitar umur 10 hari dan 

diulang 2 dengan interval 10 hari, penggunaan pupuk organik.  

b. Penilaian penyuluh lapangan tentang pengadopsian metode System Of 

Rice  Intesification (SRI) subjek penelitian.  

2. Proses belajar sosial yang terjadi pada petani dalam mengadospi inovasi 

metode SRI, dilihat melalui tahapan modeling meliputi: (1) Tahap perhatian 

(attention), (2) Ingatan (retention), (3) Kinerja motorik (motorik 

reproduction), (4) Kondisi penguatan dan insentif (motivasi). 
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3. Dampak positif proses belajar sosial dilihat dari aspek psikologis yang 

dialami subjek berdasarkan proses belajar sosial dalam mengadopsi metode 

System Of Rice  Intesification (SRI). 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus masalah penelitian, maka dirumuskan tujuan penelitian 

secara lebih spesifik sebagai berikut:  

1. Mendeskripsikan kondisi obyektif perilaku adopsi inovasi metode System 

Of Rice  Intesification (SRI) petani. 

2. Menemukan proses belajar sosial dari perilaku adopsi inovasi metode 

System Of Rice  Intesification (SRI) petani. 

3. Menemukan dampak positif proses belajar sosial bagi petani pengadopsi 

metode System Of Rice  Intesification (SRI). 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu naskah akademis 

yang memberikan kontribusi terhadap pengembangan IPTEK, khususnya 

dalam bidang psikologi pendidikan masyarakat petani. Selain itu, setidaknya 

penelitian ini dapat memberikan sumbangan teoritis untuk pengembangan 

konsep, paradigma, dalam disiplin ilmu penyuluhan pertanian.  

2. Secara Praktis 

Bagi penyuluh pertanian, hasil penelitian tentang adopsi SRI dapat 

dimanfaatkan dalam kegiatan penyuluhan, sehingga proses adopsi metode SRI 

petani dapat dipercepat. Dan bagi Balai Penyuluhan Pertanian, temuan strategi 
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penyuluhan dapat dipertimbangkan sebagai masukan dalam penyusunan 

programa penyuluhan pertanian. 

 

F.  Penegasan Istilah 

Untuk menghindari intepretasi yang berbeda pada setiap istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan maksud dari istilah 

tersebut. 

1. Perilaku petani  

Perilaku petani adalah tindakan yang dilakukan petani dalam 

lingkungan keluarga, masyarakat, maupun lingkungan pekerjaan.  

2. Petani pengadopsi 

Petani pengadopsi adalah individu atau kelompok yang melakukan 

perbuatan menerima atau menerapkan ide, produk serta informasi dari 

sebuah inovasi. 

3. Adopsi  

Adopsi adalah perilaku baru seseorang sesuai dengan latar 

belakang pengetahuan, kesadaran dan sikapnya terhadap 

rangsangan/stimulus (Notoatmodjo, 2003). 

4. Inovasi 

Inovasi adalah suatu gagasan, metode, atau objek yang dapat 

dianggap sebagai sesuatu yang baru, tetapi tidak selalu merupakan hasil 

dari penelitian mutakhir (Van den Ban dan H.S. Hawkins, 1999). 
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5. Metode System of Rice Intensification 

Metode System of Rice Intensification merupakan salah satu 

inovasi budidaya tanaman padi dengan cara mengubah pengelolaan 

tanaman, tanah, air, dan unsur hara (Uphoff, 2002; Wardana, et,al, 2008). 

 

 

 

 


