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                                            BAB II 

                              TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pertanian Konvensional 

Pertanian Konvensional adalah sistem pertanian tradisional yang mengalami 

perkembangan dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga bisa dikatakan lebih 

maju dibandingkan pertanian tradisional. Pertanian tradisional yang bertumpu pada pasokan 

internal tanpa pasokan eksternal, menimbulkan kekhawatiran berupa rendahnya tingkat 

produksi pertanian jauh di bawah kebutuhan manusia. Oleh karena itu sistem pertanian yang 

baru diterapkan dengan mengacu pada peningkatan tingkat produksi pertanian. Sistem 

pertanian baru tersebut adalah sistem pertanian modern yang bertumpu pada pasokan 

eksternal berupa bahan-bahan kimia buatan (pupuk dan pestisida) dengan harapan hal ini 

dapat meningkatkan produksi pertanian, dan meningkatkan angka keuntungan petani 

khususnya dalam segi ekonomi.  

 

2.2. Pertanian Organik 

Ada dua pemahaman tentang pertanian organik yaitu dalam arti sempit dan dalam arti 

luas. Pertanian organik dalam artian sempit yaitu pertanian yang bebas dari bahan – bahan 

kimia, mulai dari perlakuan untuk mendapatkan benih, penggunaan pupuk, pengendalian 

hama dan penyakit, sampai perlakuan pascapanen tidak sedikit pun melibatkan zat kimia, 

semua harus bahan hayati atau alami. Sedangkan pertanian organik dalam arti yang luas 

adalah, sistem produksi pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami, dan menghindari 

atau membatasi penggunaan bahan kimia sintetis (pupuk kimia/pabrik, pestisida, herbisida, 

zat pengatur tumbuh dan aditif pakan), dengan tujuan untuk menyediakan produk–produk 

pertanian (terutama bahan pangan) yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumen, serta 

menjaga keseimbangan lingkungan dengan menjaga siklus alaminya.   

Meskipun berbagai teknologi dan informasi masuk ke lingkungannya, tetapi tidak 

semua diterima, diadopsi dan dipraktekkan oleh petani lokal. Sebagai aktor yang 

paling mengenal kondisi lingkungan dimana ia tinggal dan bercocok tanam, petani memiliki 

kearifan (farmer wisdom) tertentu dalam mengelola sumber daya alam. 

Kearifan inilah yang kemudian menjadi dasar dalam mengadopsi informasi dan teknologi 

sehingga menghasilkan pengetahuan lokal yang sesuai dengankondisi pertanian setempat 

(Sinclair dan Walker, 1998). 
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2.3. Adopsi Inovasi 

Secara umum, inovasi didefinisikan sebagai suatu ide, praktek atau obyek yang 

dianggap sebagai sesuatu yang baru oleh seorang individu atau satu unit adopsi lain. 

Thompson dan Eveland 1967. Rogers, 1983  menyatakan  bahwa  inovasi  adalah  ““an  idea,  

practice,  or  object perceived as new by the individual.” (suatu gagasan, praktek, atau benda 

yang dianggap/dirasa baru oleh individu). Dengan definisi ini maka kata perceived menjadi 

kata yang penting karena pada mungkin suatu ide, praktek atau benda akan dianggap sebagai 

inovasi  bagi  sebagian  orang  tetapi  bagi  sebagian  lainnya  tidak,  tergantung  apa  yang 

dirasakan oleh individu terhadap ide, praktek atau benda tersebut.  

Adopsi, dalam proses penyuluhan (pertanian), pada hakekatnya dapat diartikan 

sebagai proses penerimaan inovasi dan atau perubahan perilaku baik yang berupa: 

pengetahuan (cognitive), sikap (affective), maupun ketrampilan (psycho-motoric) pada diri 

seseorang setelah menerima "inovasi" yang disampaikan penyuluh kepada masyarakat 

sasarannya. Penerimaan adopsi kegiatan pertanian organik di sini mengandung arti tidak 

sekadar "tahu", tetapi sampai benar-benar dapat melaksanakan atau menerapkannya dengan 

benar, serta menghayatinya dalam kehidupan dan usaha taninya. Penerimaan inovasi tersebut 

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

cerminan dari adanya perubahan: sikap, pengetahuan, dan atau keterampilannya. 

Pengertian adopsi sering rancu dengan "adaptasi" yang berarti penyesuaian. Di dalam 

proses adopsi, dapat juga berlangsung proses penyesuaian, tetapi adaptasi itu sendiri lebih 

merupakan proses yang berlangsung secara alami untuk melakukan penyesuaian terhadap 

kondisi lingkungan. Sedang adopsi, benar-benar merupakan proses penerimaan sesuatu yang 

"baru" (inovasi), yaitu menerima sesuatu yang "baru" yang ditawarkan dan diupayakan oleh 

pihak lain (penyuluh). 

Tahapan dalam proses adopsi oleh pelaku terhadap inovasi baru yang ditawarkan 

kepada mereka yaitu : 

a. Adanya kesadaran (awareness), sasaran mulai sadar tentang adanya inovasi baru, 

misalnya teknologi pertanian spesifik lokasi. 

b. Tumbuhnya minat (interest) yaitu keinginan kelompok sasaran untuk bertanya 

atau mengetahui tentang adanya inovasi baru. 

c. Munculnya penilaian (evaluation) dari kelompok sasaran atau pengguna lainnya 

terhadap baik, buruk, dan manfaat dari inovasi baru yang diperkenalkan kepada 

mereka. 
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d. Ada keinginan kelompok sasaran untuk mencoba (trial) dalam skala kecil sebelum 

menerapkan dalam skala yang lebih luas. 

e. Akhirnya berdasarkan kondisi tersebut di atas, kelompok sasaran akan mengambil 

keputusan untuk menerima dan menerapkan (adoption) inovasi yang mereka 

terima, atau menolak (rejection) inovasi tersebut. 

Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan 

mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara 

baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau 

proses produksi (UU No. 18 tahun 2002). Sedangkan menurut Kuswara,2011 Inovasi adalah 

suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. 

orang atau wirausahawan yang slalu berinovasi, maka ia sapat dikatakan sebagai seorang 

wirausahwan yang inovatif. seseorang yang inovatif akan selalu berupaya melakukan 

perbaikan, menyajikan sesuatu yang baru/unik yang berbeda dengan yang sudah ada. 

 

2.4. Persepsi Gender dalam Adopsi Inovasi 

Handayani dan Sugiarti (2001) menjelaskan bahwa akses perempuan dalam program 

pembangunan masih rendah, sebab pemahaman tentang wanita masih sebatas peran domestik 

(privat) sehingga kurang diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut diperkuat 

dari penelitian sebelumnya, yang menjelaskan bahwa peran gender khususnya wanita hanya 

terbatas pada penyiangan, pemanenan, dan pemasaran hasil pertanian. Dari penelitian yang 

terdahulu juga menjelaskan bahwa dominasi kaum wanita dalam kegiatan pertanian sangatlah 

sedikit sekali. Hal tersebut disebabkan kebiasaan atau tradisi wanita sekedar meringankan 

beban sang suami khususnya dalam kegiatan pertanian. Misalnya contoh-contoh kecil dalam 

kehidupan sehari-hari pada saat jeda aktivitas di kebun wanita mengantarkan makanan dan 

minuman kepada suami untuk menambah semangat untuk melanjutkan pekerjaannya. Tidak 

jarang juga kegiatan pembelian bibit, penjualan, dan pemasaran hasil pertanian dilakukan 

wanita. 

Setiap laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan kognitif yang berbeda-beda. 

Begitu pula cara pandang mereka terhadap pengelolaan kelompok tani organik, cara 

budidaya, panen, packing hingga ke pemasaran. Pada dasarnya para wanita dalam kehidupan 

sehari biasanya hanya dijadikan sebagai orang yang memperingan atau hanya membantu 

suami dalam bekerja, dan dalam pertanian para wanita hanya dilibatkan dalam proses 

penyiangan, pemanenan dan pemasaran hasil dari pertanian tersebut (Trisakti, 2001). 



8 
 

Begitu pula dengan perbedaan cara pandang mereka mengenai adopsi inovasi, 

terkadang wanita hanya mengikuti dari apa yang menurut mereka baik dan menguntungkan, 

sedangkan terkadang para pria membutuhkan sedikit tekanan sehingga mereka dapat 

mencoba dan mengusahakan hal baru, sehingga dapat membuahkan hasil. 

 

2.5. Dinamika Kelompok, Gender dan Adopsi Inovasi 

Dinamika kelompok berasal dari kata dinamika dan kelompok. Dinamika berati 

interaksi atau interdependensi antara kelompok satu dengan yang lain, sedangkan Kelompok 

adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi dan mempunyai tujuan bersama Maka 

Dinamika Kelompok merupakan suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu 

yang memiliki hubungan psikologis secara jelas antara anggota satu dengan yang lain dan 

berlangsung dalam situasi yang dialami (Ria,2009). 

Dinamika kelompok dalam suatu kelompok yang teratur dari dua individu atau lebih, 

yang mempunyai hubungan psikologis secara jelas antara anggota satu dengan yang lain, 

dengan kata lain antar anggota kelompok mempunyai hubungan psikologis yang berlangsung 

dalam situasi yang dialami bersama-sama (Santosa,1992). 

Dinamika kelompok merupakan gerak kelompok karena kekuatan-kekuatan, baik 

yang terjadi di dalam maupun luar kelompok, saling mempengaruhi dalam proses pencapaian 

tujuan (Hariadi, 2011). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinamika 

kelompok adalah gerak atau kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang dalam masyarakat 

yang dapat menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan.  

Dinamika kelompok terlihat lebih baik pada kelompok campuran, karena diskusi 

kelompok akan menjadi hidup jika ada interaksi antara perempuan dan laki-laki, yang 

berjalan seimbang sehingga memunculkan ide-ide yang lebih beragam. Dengan mengenali 

karakter kelompok dan kondisi lingkungan setempat, akan lebih mudah bagi kita untuk 

memfasilitasi dan menggali informasi yang diingankan dari sudut pandang yang berbeda, 

yaitu dari kelompok perempuan, kelompok laki-laki, dan kelompok campuran (De 

Vries,2006). 

Dalam pengadopsian inovasi dalam dinamika kelompok adalah adanya mereka 

membuat perbedaan antara kelompok pria tani dan wanita tani, sehingga mereka memiliki 

dinamika yang berbeda serta cara pengelolaan kelompok tani yang berbeda. Perbedaan dari 

segi fisik, psikologis dan tata nilai dalam masyarakat antara pria dan wanita juga 

teraktualisasi dalam perbedaan perilaku dalam mengadopsi suatu teknologi (Mulatsih,2004). 
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2.6. Faktor Pendorong dan Penarik  Minat Terbentuknya Kelompok Tani 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia faktor penarik adalah hal yang dapat 

menarik minat seseorang sehingga orang tersebut mau bekerja atau bertindak, sedangkan 

faktor pendorong adalah hal atau kondisi yang dapat mendorong atau menumbuhkan suatu 

kegiatan, usaha, atau produksi. Proses perubahan sosial dalam masyarakat kadang 

berlangsung secara cepat dan kadang membutuhkan proses yang agak lama. Hal ini terjadi 

karena perbedaan faktor pendorong dalam proses perubahan sosial tersebut di lingkungan 

masyarakat yaitu external dan internal (Pramudya, 2014). 

Faktor pendorong adalah faktor yang timbul dikarenakan adanya keinginan untuk 

mengembangakan sesuatu baik karena adanya dorongan dari luar ataupun dorongan dari 

dalam. Faktor yang berasal dari dalam adalah keinginan dari diri sendiri atau kelompok untuk 

menbentuk organisasi, sedangkan faktor dari luar adalah dorongan dari luar atau bujukan dari 

orang lain untuk membentuk suatu organisasi. Sedangkan faktor penarik adalah faktor yang 

timbul karena adanya keinginan yang menarik/hal yang ingin dicapai dalam pembentukan 

kelompok tersebut.  

 

 

 

http://sosialsosiologi.blogspot.com/2009/08/perubahan-sosial.html

