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2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kerangka Teoritis 

2.1.1 Karakteristik Sosial Ekonomi Petani 

Karakteristik sosial ekonomi petani merupakan tanda atau ciri-ciri dari 

seseorang yang ada di dalam pribadi seseorang yang dapat mempengaruhi 

seseorang di dalam menerapkan suatu inovasi (Maris, 2013). Karakteristik sosial 

ekonomi petani yang diteliti meliputi : usia, pengalaman berusahatani, sumber 

informasi yang dimanfaatkan, luas lahan dan pendapatan. Penjelasan  karakteristik 

sosial ekonomi petani diantaranya sebagai berikut : 

a. Usia  

Menurut Kartasapoetra dalam Nurdin (2011), petani yang berusia 50 tahun 

ke atas, biasanya sulit menerima hal baru, mereka akan tetap menggunakan tradisi 

usahatani yang sudah sejak lama mereka jalani. Soekartawi (2005) menyatakan 

bahwa semakin muda petani biasanya mempunyai semangat untuk ingin tahu apa 

yang belum diketahui, sehingga dengan demikian mereka berusaha untuk lebih 

cepat melakukan adopsi inovasi walaupun sebenarnya mereka masih belum 

berpengalaman soal adopsi inovasi tersebut. 

b. Pengalaman berusahatani 

Pengalaman seseorang tidak selalu lewat proses belajar formal, pengalaman 

juga melalui rangkaian aktifitas yang pernah dialami (Rakhmad, 2001). Menurut 

Mardikanto (1996), pengalaman menunjukkan bahwa petani telah memiliki 

pengetahuan yang diteliti akan menggunakan tentang tanah, vegetasi, kekeringan 

dan perubahan-perubahan lingkungan lainnya. 

c. Sumber informasi yang dimanfaatkan 

Lionberger dalam Mardikanto (1996) menyatakan bahwa sumber informasi 

yang dimanfaatkan oleh petani dalam mengadopsi suatu inovasi dapat melalui 

lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dinas-dinas terkait, media massa, tokoh 

masyarakat petani setempat maupun dari luar, maupun lembaga-lembaga 

komersial. 
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d. Luas lahan  

 Menurut Kartasapoetra (1991), petani yang memiliki luas lahan pertanian 

sempit, rata-rata dibawah 0,5 hektar mereka selalu berbuat dengan waspada lebih 

hati-hati karena takut mengalami kegagalan. Jadi penerapan inovasi teknologi 

pada golongan ini sangat rendah karena mereka cenderung menutup diri terhadap 

inovasi. Lionberger dalam Mardikanto (1996) menyatakan bahwa semakin luas 

penguasaan lahan biasanya semakin cepat mengadopsi, karena memiliki 

kemampuan ekonomi yang lebih baik. 

e. Pendapatan 

Lionberger dalam Mardikanto (1996) menyatakan bahwa semakin tinggi 

tingkat pendapatan usahatani, maka semakin cepat mengadopsi inovasi teknologi. 

Menurut Soekartawi (1998), kemauan untuk melakukan percobaan atau perubahan 

dalam difusi inovasi pertanian yang cepat sesuai dengan kondisi pertanian yang 

dimiliki oleh petani, maka hal ini yang menyebabkan pendapatan petani yang 

lebih tinggi. 

 

2.1.2 Pranata Mangsa 

Pranata Mangsa (bahasa Jawa Pranåtåmångså, berarti “ketentuan musim”) 

adalah semacam penanggalan yang terutama dikaitkan dengan kegiatan usaha 

pertanian dan perikaanan, khususnya untuk kepentingan bercocok tanam atau 

penangkapan ikan yang tepat. Pranata Mangsa berbasis peredaran matahari dan 

siklusnya (setahun) berumur 365 hari (atau 366 hari) serta memuat berbagai aspek 

fenologi (tingkah laku hewan dan tumbuhan) dan gejala alam lainnya. Pranata 

Mangsa merupakan pengetahuan yang disebarkan secara oral dari kakek kepada 

anak cucunya demikian berlanjut sampai berabad-abad. Baru pada tahun 1856 Sri 

Buwono VII yang merupakan teman baik Sastrawan Ranggawarsita dari Surakarta 

membuat buku yang menghimpun tentang astrologi Jawa ini dalam buku Pranata 

Mangsa (Rimanang, 2016). 

Kalender Pranata Mangsa terdapat 12 mangsa yang dikelompokkan menjadi 

4  nama musim meliputi : (1) musim Ketiga yang terdiri dari mangsa kasa, karo, 

dan katelu, (2) musim Labuh yang terdiri dari mangsa kapat, kalima, dan kanem, 

(3) musim Rendheng terdiri dari mangsa kapitu, kawolu, dan kasanga, dan (4) 
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musim Mareng yang terdiri dari mangsa kasepuluh, dhesta, dan sadha (Daldjoeni, 

1997). Periode masing-masing musim dan aktifitas petani disajikan pada tabel 2.1 

sebagai berikut : 

Tabel 2.1. Jenis-jenis Musim (Mangsa) Menurut Kalender Pranata Mangsa 

Nama Mangsa Waktu Keterangan 

Ketiga 

(88 hari) 

Kasa 
22 Juni s/d 1 Agustus 

(selama 41 hari) 

Musim menanam palawija, 

tanah sawah melungka. 

Karo 
2 s/d 25 Agustus 

(selama 23 hari) 

Musim bertanam palawija 

tahap kedua. 

Katelu 
25 Agustus s/d 12 

September       

Musim panen palawija, udara 

dingin, minyak goreng  

  
(selama 24 hari) membeku, ada lintang 

kemukus. 

Labuh 

(95 hari) 

Kapat 

12 September s/d 13 

Oktober          

(selama 25 hari) 

Musim sumur mengering 

Kalima 

14 Oktober s/d 9 

November      

(selama 27 hari) 

Musim hujan mulai turun, 

pohon asam bertunas, pohon 

kunyit berdaun muda. 

Kanem 

10 November s/d 22 

Desember       

(selama 43 hari) 

Musim buah-buahan mulai tua, 

petani mulai menggarap 

sawah. 

Rendheng 

(94 hari) 

Kapitu 

23 Desember s/d 3 

Februari         

(selama 43 hari) 

Musim banjir, badai, petir dan 

petani mulai tandur. 

Kawolu 
4 s/d 30 Februari 

(selama 26 hari) 

Musim padi mulai tegak, 

banyak hama dan penyakit. 

Kasanga 
1 s/d 25 Maret    

(selama 25 hari) 

Musim padi berbunga 

Mareng 

(88 hari) 

Kasepuluh 
26 Maret s/d 18 April 

(selama 24 hari) 

Musim padi mulai berbuah 

Dhesta 
19 April s/d 11 Mei 

(selama 23 hari) 

Musim panen padi, dan mulai 

menanam palawija. 

Sadha 
12 Mei s/d 21 Juni 

(selama 41 hari) 

Musim memupuk jerami. 

Jumlah hari Pranata Mangsa dalam satu tahun 326 hari 

Sumber : Daldjoeni, 1997 

 

2.1.3 Usahatani Padi Sawah 

Ilmu usahatani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang 

mengalokasikan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien untuk 

memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu. Ilmu usahatani 

merupakan ilmu terapan yang membahas atau mempelajari bagaimana 

menggunakan sumberdaya (lahan, tenaga kerja, modal dan manajemen) pada 

usaha pertanian agar diperoleh hasil maksimal (Soekartawi, 1995). 
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Menurut Rimanang (2016) terdapat penentuan waktu tanam pada kegiatan 

usahatani padi sawah yang berdasarkan Pranata Mangsa, diantaranya meliputi : 

1. Persemaian dan pengolahan lahan 

Persemaian dan pengolahan  lahan dilakukan pada mangsa kanem (VI) 

merupakan musim labuh dan berlangsung dari 9 November sampai dengan 21 

Desember. Kondisi meteorologis sama dengan mangsa sebelumnya, hanya 

curah hujan meningkat. Alam menghijau dan hati merasa tentram, mangsa ini 

amat indah sesuai dengan watak dan candranya : rasa mulya kasucen, rasa 

mulia yang berasal dari kesucian. Alam memberi rasa persahabatan yang luar 

biasa seakan semuanya muncul kesuciannya. 

Sawah-sawah subur menghijau, air mengalir jernih, banyak buah-

buahan seperti mangga, srikaya, durian, manggis dan sebagainya. Didalam 

parit muncul binatang lipas, burung blibis mulai kelihatan di kolam-kolam. 

Kondisi tersebut memberi rasa hati yang aman tentram. Petani mulai 

membajak sawah dan dan menyebar benih padi di pawinihan (pembibitan). 

2. Penanaman  

Penanaman padi dilakukan pada mangsa kapitu (VII) merupakan 

musim rendheng dan berlangsung dari 22 Desember sampai dengan 2 

Februari. Kondisi meteorologis mangsa ini adalah sinar matahari 67%, lengas 

udara 80%, curah hujan meningkat dan suhu udara 26,2 derajat celcius. 

Watak dari mangsa ini adalah wisa kentar ing maruta, bia terbang tertiup 

angin. Inilah musim datangnya penyakit dan alam ditandai dengan banjir. 

Petani mulai tandur (menanam padi di sawah). 

3. Panen  

Panen padi dilakukan pada mangsa dhesta (XI) merupakan musim 

mareng dan berlangsung dari 19 April sampai dengan 11 Mei. Watak dari 

mangsa ini adalah sotya sinarawedi, intan yang diasah. Kondisi meteorologis 

sama dengan sebelumnya, kecuali curah hujan menurun. Akhirnya burung-

burungpun mulai menetas, kemudian ngloloh (memberi makan) anak-

anaknya. Kondisi ini didukung dengan tercukupinya pakan, yaitu berbuahnya 

tanaman padi dan serangga yang banyak. Alam menunjukkan daya ciptanya 
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lagi. Kesuburan seakan diasah lagi, kendati kemarau sudah diambang mata. 

Para petani mulai panen raya. 

4. Pasca panen 

Pasca panen padi dilakukan pada mangsa sadha (XII)  merupakan 

musim mareng dan berlangsung dari 12 Mei sampai dengan 21 Juni. Watak 

dari mangsa ini adalah tirta sah saking sasana, air lenyap dari tempatnya. 

Kondisi 10 meteorologis masih sama dengan sebelumnya, hanya curah hujan 

naik lagi. Musim kemarau telah tiba dengan ditandainya pohon dhadap mulai 

berbunga. Para petani mulai menjemur padinya dan memasukkannya ke 

lumbung, di sawah hanya tinggal batang padi kering. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Daftar penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini disajikan 

pada tabel 2.2 sebagai berikut : 

Tabel 2.2. Daftar Penelitian Terdahulu 

No 
Peneliti dan Judul 

Penelitian 
Alat Analisis Hasil Penelitian 

1. Perancangan dan 

Implementasi 

Knowledge 

Management 

System (KMS) 

Pranata Mangsa 

dengan Metode 

Applied Cognitive 

Work Analysis 

(ACWA)           di 

Wilayah Boyolali  

(Yulianto, 2012) 

Studi literatur, 

pengumpulan 

Knowledge, pen-

dokumentasian 

Knowledge 

1. Sistem KMS Pranata Mangsa 

dapat mengurangi dampak dari 

perubahan iklim global karena 

didukung oleh adanya fitur 

pengolahan dan pemrosesan 

knowledge terkait iklim dan pola 

tanam. Fitur yang dimaksud 

visualisasi grafis dan learning 

yang berkelanjutan tentang pola 

tanam. 

2. Metode Applied Cognitive Work 

Analysis (AWCA) dapat 

digunakan untuk memaksimalkan 

pembangunan repository KMS 

Pranata Mangsa. 

2. Studi Etnografi 

Visual Kearifan 

Lokal Pranata 

Mangsa Sebagai 

Perangkat 

Revitalisasi dan 

Pengembangan 

Model Pranata  

Mangsa 

Terbaharukan  

(Somya dan Bayu, 

2013) 

Etnografi visual  Hasil etnografi yang sudah ditata 

dengan baik dapat dimanfaatkan 

Pranata Mangsa dapat 

dimanfaatkan oleh  penduduk di 

Kecamatan Kemuju, Wonosegoro 

dan Juwangi dalam 

mengembangkan Pranata Mangsa 

terbaharukan dengan dukungan  

proses komputasi, sehingga dapat 

dihasilkan model sistem cerdas 

yang bisa dimanfaatkan dalam 

penentuan waktu tanam padi.  
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2.3 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan model hipotetis yang dicantumkan diatas, maka hipotesis 

penelitiannya sebagai berikut : 

1. Diduga ada hubungan yang signifikan antara karakteristik sosial ekonomi 

yang meliputi : usia, pengalaman berusahatani, sumber informasi yang 

dimanfaatkan, luas lahan dan pendapatan dengan pemahaman Pranata 

Mangsa di Desa Karangjati, Kecamatan Wonosegoro. 

2. Diduga ada hubungan yang signifikan antara pemahaman Pranata Mangsa 

dengan penerapannya pada usahatani padi sawah di Desa Karangjati, 

Kecamatan Wonosegoro. 

No 
Peneliti dan Judul 

Penelitian 
Alat Analisis Hasil Penelitian 

3. Hubungan 

Karakteristik Petani 

dengan Tingkat 

Adopsi Petani 

dalam Sekolah 

Lapang Iklim (SLI) 

di Kabupaten Blora 

(Novikarumsari, 

2014) 

Korelasi Rank 

Spearman 

Terdapat hubungan yang signifikan 

antara tingkat pendapatan, tingkat 

partisipasi dalam kelompok tani, 

kekosmopolitan, dan sumber 

informasi yang dimanfaatkan dengan 

tingkat adopsi petani dalam sekolah 

lapang iklim. Terdapat hubungan 

yang tidak signifikan antara 

pendidikan formal, luas luas usahatani 

dan keberanian mengambil resiko 

dengan tingkat adopsi petani dalam 

sekolah lapang iklim.  

4. Hubungan 

Karakteristik Sosial 

Ekonomi Petani 

dengan Tingkat 

Penerapan Model 

Pengelolaan 

Tanaman Terpadu 

Padi Sawah di Desa 

Joho Kecamatan 

Mojolaban 

Kabupaten 

Sukoharjo 

(Choirunisa, 2015) 

Korelasi Rank 

Spearman 

Terdapat hubungan yang sangat 

signifikan antara umur, pendidikan 

formal dan non formal dengan tingkat 

penerapan model pengelolaan 

tanaman terpadu padi sawah. Terdapat 

hubungan yang signifikan antara 

pendapatan dan pengalaman. Terdapat 

hubungan yang tidak signifikan antara 

luas lahan dengan tingkat penerapan 

model pengelolaan tanaman terpadu 

padi sawah pada taraf kepercayaan 

95%. 


