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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Dasar Teori 

2.1.1 Sikap 

 Sikap adalah pencerminan rasa senang, tidak senang atau perasaan biasa-biasa 

saja (netral) dari seseorang bisa terhadap benda, kejadian, situasi orang atau 

kelompok (Sarwono, 2010). Terdapat lima hal yang berkaitan dengan sikap, yaitu:  

1. Sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam 

menghadapi objek, ide situasi atau nilai. Sikap bukan perilaku, tetapi kecenderungan 

untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu terhadap objek sikap. Objek sikap boleh 

berupa benda, orang, tempat, gagasan atau situasi, atau kelompok.  

2. Sikap mempunyai daya pendorong atau motivasi. Sikap bukan sekedar rekaman 

masa lalu, tetapi juga menentukan apakah orang harus pro atau kontra terhadap 

sesuatu; menentukan apa yang disukai, diharapkan, dan diinginkan, 

mengesampingkan apa yang tidak diinginkan, apa yang harus dihindari.  

3. Sikap lebih menetap. Berbagai studi menunjukkan sikap politik kelompok 

cenderung dipertahankan dan jarang mengalami perubahan. 

4. Sikap mengandung aspek evaluatif: artinya mengandung nilai menyenangkan atau 

tidak menyenangkan. 

5. Sikap timbul dari pengalaman tidak dibawa sejak lahir, tetapi merupakan hasil 

belajar, karena itu sikap dapat diperteguh atau diubah (Rahmat, 2005). 

Gerungan (2004) dalam Deby (2014) mengungkapkan bahwa Sikap dapat 

juga diterjemahkan sebagai sikap terhadap objek tertentu yang dapat merupakan sikap 

pandangan atau sikap perasaan tetapi sikap tersebut disertai dengan kecenderungan 

untuk bertindak sesuai sikap objek itu. Jadi, sikap bisa diterjemahkan dengan tepat 

sebagai sikap dan kesediaan beraksi terhadap suatu hal. Sikap senantiasa terarahkan 

kepada sesuatu hal, objek. Tidak ada sikap tanpa ada objeknya. Sementara itu, 

Sarwono (2010) berpendapat bahwa sikap dinyatakan dalam tiga domain ABC, yaitu 
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Affect, Behaviour, dan Cognitif. Affect adalah perasaan yang timbul (senang, tidak 

senang), Behaviour adalah perilaku yang mengikuti perasaan itu (mendekat, 

menghindar), dan Cognitif adalah penilaian terhadap objek sikap (bagus, tidak bagus).  

Menurut Triandis dalam Slameto (2003) sikap mengandung 3 komponen yaitu 

komponen kognitif, Komponen afektif, dan komponen konasi. Menurut Azwar 

(2003), ketiga komponen sikap itu disebut sebagai struktur sikap. Ketiga komponen 

itu yaitu:  

a. Komponen kognisi  

Merupakan aspek sikap yang berkenaan dengan penilaian individu terhadap obyek 

atau subyek. Informasi yang masuk ke dalam otak manusia, melalui proses 

analisis, sintesis, dan evaluasi akan menghasilkan nilai baru yang akan 

diakomodasi atau diasimilasikan dengan pengetahuan yang telah ada di dalam otak 

manusia. Nilai –nilai baru yang diyakini benar, baik, indah, dan sebagainya, pada 

akhirnya akan mempengaruhi emosi atau komponen afektif dari sikap individu.  

b. Komponen Afeksi  

Merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional. Aspek emosional inilah 

yang biasanya berakar paling dalam sebagai komponen sikap dan merupakan 

aspek yang paling bertahan terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin adalah 

mengubah sikap seseorang komponen afektif disamakan dengan perasaan yang 

dimiliki seseorang terhadap sesuatu.  

c. Komponen Konasi  

Merupakan kecenderungan untuk bertindak atau untuk bereaksi terhadap sesuatu 

dengan cara-cara tertentu. Kecenderungan berperilaku secara konsisten, selaras 

dengan kepercayaan dan perasaan ini akan membentuk sikap individual. Ketiga 

komponen tersebut mengorganisasikan sikap secara bersamaan. Apabila salah satu 

saja di antara ketiga komponen sikap tersebut tidak konsisten satu sama lain, maka 

akan terjadi ketidak–selarasan yang menyebabkan timbulnya mekanisme  

perubahan sikap hingga konsistensi tersebut kembali tercapai. Sikap individu 

muncul akibat adanya proses tertentu yang bisa muncul dari dalam dan luar 

lingkungannya. Sikap terbentuk dari adanya interaksi dengan lingkungan 
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sosialnya. Begitu banyak faktor-faktor internal dan eksternal dari dimensi masa 

lalu, saat ini, dan masa datang yang ikut mempengaruhi perilaku manusia.  

 

2.1.2 Kriteria Budidaya Organik Menurut Standart Nasional Indonesia (SNI) 

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 

64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Pertanian Organik, kriteria budidaya organik 

mencakup hal-hal demikian : 

1. Lahan dan Penyiapan Lahan  

a) Unit usaha harus memiliki catatan riwayat penggunaan lahan;  

b) Lahan bekas pertanian konvensional harus mengalami periode konversi paling 

sedikit 2 tahun sebelum penebaran benih, atau untuk tanaman  tahunan selain 

padang rumput, paling sedikit 3 tahun sebelum panen hasil pertama produk 

organik atau paling sedikit 12 bulan untuk kasus tertentu. Dalam hal seluruh 

lahan tidak dapat dikonversi secara bersamaan, maka boleh dikerjakan secara 

bertahap;  

c) Padang rumput sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan suatu  lahan 

yang ditumbuhi rumput liar (tidak dibudidayakan) tanpa asupan  bahan-bahan  

kimia  sintetis  sehingga  tidak memerlukan masa konversi; 

d) Seluruh lahan tidak dapat dikonversi secara bersamaan, maka boleh 

dikerjakan secara bertahap;  

e) Areal yang dalam proses konversi, dan areal yang telah dikonversi untuk 

produksi pangan organik tidak boleh diubah (kembali seperti semula atau 

sebaliknya) antara metode produksi pangan organik dan konvensional; 

f) Tidak menyiapkan lahan dengan cara pembakaran, termasuk pembakaran 

sampah.  

2. Benih 

a) Tumbuhan yang ditumbuhkan harus secara organik;  

b) Benih organik tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada huruf  a maka:  

1) Pada tahap awal dapat digunakan benih tanpa perlakuan pestisida sintetis;  
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2) Benih yang sudah mendapat perlakukan pestisida sintetis, perlu dilakukan 

tindakan pencucian untuk meminimalkan residu pestisida sintetis; 

3) Media benih tidak menggunakan bahan: Urea, Single/double/triple super 

phosphate, Amonium sulfat, Kalium klorida, Kalium nitrat, Kalsium 

nitrat, Pupuk kimia sintetislain, EDTA chelates, Zat pengatur tumbuh 

sintetis, Biakan mikroba yang menggunakan media kimia sintetis, Semua 

produk yang mengandung GMO.  

c) Tidak boleh berasal dari hasil rekayasa genetika.  

3. Sumber Air 

a) Berasal dari sumber mata air yang langsung atau dari sumber lain yang tidak 

terkontaminasi oleh bahan kimia sintetis dan cemaran lain yang 

membahayakan;  

b) Air yang berasal selain sebagaimana dimaksud pada huruf a harus telah 

mengalami perlakuan untuk mengurangi cemaran;  

c) Penggunaan air harus sesuai dengan prinsip konservasi.  

4. Pengelolaan Kesuburan Tanah  

a) Memelihara dan meningkatkan kesuburan dan aktivitas biologis tanah dengan 

cara penanaman kacang-kacangan (leguminoceae), pupuk hijau atau tanaman 

berakar dalam melalui program rotasi tahunan yang sesuai;  

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

maupun segar dari unit usaha budidaya. Produk samping peternakan, seperti 

kotoran ternak, boleh digunakan apabila berasal dari peternakan yang 

dibudidayakan secara organik;  

c) Aktivasi kompos dapat menggunakan mikroorganisme atau bahan lain yang 

berbasis tanaman yang sesuai;  

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

kotoran hewan atau tanaman boleh digunakan untuk tujuan penyuburan, 

pembenahan danaktivitas biologi tanah; 

e) Sisa-sisa tanaman dan bahan lainnya harus dikomposkan dengan baik dan 

tidak boleh dibakar;  
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f) Upaya dalam mencukupi nutrisi tanaman apabila tidak mungkin dilakukan 

maka dapat menggunakan bahan yang dibatasi sebagai bahan penyubur tanah 

diantaranya yaitu kotoran ternak, urine ternak, kompos sisa tanaman, kompos 

limbah organik sayuran, dolomit, gipsum, kapur khlorida.  

g) Cara menjaga kesuburan dan aktivitas biologi tanah yaitu dilarang 

menggunakan pupuk kimia sintetis, kotoran hewan secara langsung, kotoran 

manusia(tinja) dan kotoran babi;  

h) Bahan tambahan yang boleh dipergunakan sebagai penyubur tanah adalah 

pupuk mineral diantaranya pupuk hijau, kotoran ternak, urine ternak, kompos 

sisa tanaman, ganggang hijau biru. 

5. Pengendalian Organisme Penggangu Tanaman dan Pemeliharaan Tanaman 

a) Tidak menggunakan bahan kimia sintetis dan organisme atau produk hasil 

rekayasa genetika;  

b) Tidak melakukan proses pembakaran dalam pengendalian gulma;  

c) Menerapkan sistem pengendalian hama dan penyakit yang terpadu sehingga 

dapat menekan kerugian akibat organisme pengganggu tanaman;  

d) Organisme pengganggu tanaman harus dikendalikan dengan salah satu atau 

kombinasi dari cara seperti berikut:  

1) Pemilihan varietas yang sesuai, program rotasi/pergiliran tanaman 

yang sesuai, pengolahan tanah secara mekanik;  

2) Penggunaan tanaman perangkap;  

3) Penggunaan pupuk hijau dan sisa potongan tanaman;  

4) Pengendalian mekanis seperti pengunaan perangkap, penghalang, 

cahaya dan suara;  

5) Pelestarian dan pemanfaatan musuh alami (parasit, predator dan 

patogen serangga) melalui pelepasan musuh alami dan penyediaan 

habitat yang cocok seperti: pembuatan pagar hidup dan tempat 

berlindung musuh alami, zona penyangga ekologi yang menjaga 

vegetasi asli untuk mengembangkan populasi musuh alami penyangga 

ekologi;  
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6) Ekosistem yang beragam. Hal ini akan bervariasi antar daerah. Sebagai 

contoh: zona penyangga untuk mengendalikan erosi, agroforestry, 

merotasikan tanaman dan sebagainya; 

7) Pengendalian gulma dengan pemanasan (flame weeding); 

8) Penggunaan sterilisasi uap bila rotasi yang sesuai untuk 

memperbaharui tanah tidak dapat dilakukan.  

e) Kasus yang membahayakan atau ancaman yang serius terhadap tanaman 

dimana tindakan pencegahan di atas tidak efektif, maka dapat digunakan 

bahan diantaranya yaitu pestisida nabati (kecuali nikotin yang diisolasi dari 

tembakau), tembakau yang diekstrak dengan air dan langsung digunakan, 

propolis, minyak tumbuhan dan binatang, rumput  laut, garam laut. 

2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap Petani terhadap Budidaya 

sayuran secara Organik 

1. Pendididikan 

Menurut Fuady (2011), pendidikan pada dasarnya adalah suatu proses 

seseorang mampu berpikir lebih maju dan rasional yang mempunyai pengaruh dalam 

pembentukan sikap. Semakin tinggi pendidikan seseorang menyebabkan seseorang 

mampu berpikir sustainable farming lebih jauh ke depan. Petani yang memiliki 

pendidikan yang tinggi cenderung memiliki pandangan yang baik terhadap 

pemanfaatan bahan organik secara berkelanjutan. Pendidikan merupakan suatu proses 

pembentukan sikap seseorang sehingga memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan 

cara bertingkah laku. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh, maka itu artinya 

semakin lama pula waktu yang perlu untuk ditempuh. Lamanya seseorang 

menghabiskan waktunya untuk mengenyam pendidikan berpengaruh kepada 

pengetahuan yang ia peroleh. 

2. Pengalaman bertani secara organik 

Mardikanto (1996) dalam Sunarti (2010) mengungkapkan bahwa pengalaman 

dalam melakukan kegiatan bertani tercermin dari kebiasaan-kebiasaan yang mereka 

(petani) terapkan dalam kegiatan bertani dan merupakan hasil belajar dari 
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pengalamannya. Menurut Baron dan Byrne (2003) sikap yang terbentuk berdasarkan 

pengalaman langsung seringkali memberikan pengaruh yang lebih kuat dari pada 

pengalaman tidak langsung atau pengalaman orang lain. Sikap yang terbentuk 

berdasarkan pengalaman langsung lebih mudah diingat. Pengalaman langsung 

terhadap objek sikap, individu akan lebih tepat memaknainya, bila ia memiliki 

pengalaman yang menyenangkan dengan objek sikap maka objek itu akan dimaknai 

positif, namun bila ia memiliki pengalaman yang tidak mengenakan maka objek itu 

akan dimaknai negatif (Reza, 2007) 

3. Kekosmopolitan 

Rukka (2003) menyatakan bahwa melalui sifat kosmopolitan, dimungkinkan 

terjadinya peningkatan wawasan dan belajar di kalangan petani atas keberhasilan 

orang yang berada di luar daerahnya sehingga petani tersebut dapat terpacu menjadi 

lebih baik. Petani yang saling bertukar pengalaman dan informasi, baik dengan petani 

lain maupun peneliti atau penyuluh, akan menambah pengetahuan mereka terhadap 

hal-hal baru. Hal-hal ini dapat mempengaruhi pembentukan sikap petani terhadap 

penerapan pertanian organik. Sumber informasi tersebut diperoleh baik dari dalam 

sistem sosial petani (ke sesama petani dari kelompok tani lain yang masih di dalam 

satu desa dan penyuluh) maupun dari luar sistem sosial petani (ke sesama petani dari 

kelompok tani lain di luar desa dan lembaga pertanian), serta media massa (koran, 

majalah, radio, televisi).  

4. Akses terhadap sarana produksi 

Penerapan pertanian organik menggunakan sarana produksi, seperti pupuk dan 

pengendali hama alami, serta bibit lokal. Tersedianya sarana produksi merupakan 

salah satu faktor penting dalam bercocok tanam. Tanpa sarana produksi, hasil 

produksi tidak dapat dicapai secara optimal dan mempengaruhi pada kualitas produk. 

Menurut Widiarta (2011), salah satu alasan petani non organik masih ragu dalam 

menerapkan pertanian organik karena petani tidak yakin dapat menyediakan bahan-

bahan input sendiri dalam jumlah yang cukup besar untuk kebutuhan lahan pertanian 

mereka, semakin petani mudah mendapatkan sarana produksi, maka semakin positif 

sikap petani terhadap penerapan pertanian organik. 
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2.2  Penelitian Terdahulu 

Penelitian sebelumnya yang menjadi referensi untuk penelitian ini terdapat 

dalam Tabel 2.1 di bawah ini: 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

Judul dan Penulis 

Penelitian 
Alat Analisis Hasil Penelitian 

Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi 

Pengambilan 

Keputusan Petani 

dalam Penerapan 

Pertanian Padi 

Organik di Desa 

Sukorejo 

Kecamatan 

Sambirejo 

Kabupaten Sragen 

(Widi, 2008)  

Rank 

Spearman 

1. Pengambilan keputusan petani dalam penerapan 

pertanian padi organik para petani: a. Tahap Pengenalan 

masuk dalam kategori tinggi; b. Tahap Persuasi masuk 

dalam kategori sedang; 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan 

keputusan petani responden dalam penerapan pertanian 
padi organik: umur, pendidikan, lingkungan ekonomi, 

lingkungan social.  

3.  Hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengambilan keputusan petani dengan pengambilan 

keputusan petani dalam penerapan pertanian padi 

organik petani: a. Hubungan umur dengan keputusan petani 

adalah tidak signifikan. b. Hubungan pendidikan petani, 

lingkungan sosial, lingkungan ekonomi petani dengan 

keputusan petani adalah signifikan.  

Analisis Persepsi 

dan Sikap Petani 

dalam Penerapan 

Usahatani Organik 

di Jakarta Timur 

(Aeni, 2006) 

Independen 

t-tes 

Persepsi sikap petani terhadap penerapan usahatani 

organik secara keseluruhan menunjukkan beda nyata 

antara petani organik dan nonorganik. Petani Organik 

memiliki tingkat motivasi lebih tinggi daripada petani 

nonorganik. Motivasi tersebut meliputi faktor–faktor 

inovasi, ketersediaan sarana pendukung, kemampuan petani. 

Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi 

Sikap Petani Padi 

Sawah terhadap 

Penerapan 

Pertanian Organik 

(Aristy, 2014) 

Uji Regresi 

Linier 

Berganda 
dan Uji Chi 

Square 

1. Sebagian besar petani di Kabupaten Magelang telah 

memiliki sikap yang positif terhadap penerapan  pertanian  

organik baik dilihat dari komponen kognisi, afeksi, 

maupun konasi. Dari ketiga komponen sikap, petani di 

Kabupaten Magelang memiliki tingkat konasi yang lebih 

rendah dibandingkan tingkat kognisi dan afeksi. Hal ini 

menunjukkan meskipun petani memiliki pengetahuan yang 

cukup, serta memiliki rasa suka, keinginan petani dalam 

menerapkan penerapan pertanian organik masih belum 

cukup tinggi.  

2 Terdapat perbedaan sikap yang nyata terhadap 

penerapan pertanian organik antara petani  organik, 
semi organik, dan non organik. Petani organik 

menunjukkan sikap yang lebih positif dibandingkan petani 

semi organik dan non organik, baik dilihat dari komponen 

kognisi, afeksi, maupun konasi.  

3 Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap petani 

terhadap penerapan pertanian organik adalah: 

pendidikan non formal, pengalaman bertani, kepemilikan 

modal, kekosmopolitan, akses sarana produksi, dan nilai 

nilai kelompok. Pendidikan formal tidak berpengaruh pada 

sikap petani 
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2.3 Hipotesis Penelitian 

1. Diduga terdapat perbedaan sikap antara petani organik dengan non organik 

terhadap budidaya sayuran secara organik, baik dalam komponen kognisi, 

afeksi, dan kognasi. 

2. Diduga faktor-faktor yang mempengaruhi sikap petani terhadap budidaya 

sayuran secara organik adalah pendidikan, pengalaman bertani secara organik, 

kekosmopolitan, dan akses terhadap sarana produksi, serta sistem pertanian 

organik dan non organik. 

 


