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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada tahun 1984 untuk mengatasi krisis pangan pemerintah menerapkan 

teknologi Revolusi Hijau dengan menerapkan 3 komponen inti yaitu penggunaan 

bahan-bahan kimia sintetis, seperti pupuk kimia, pestisida kimia, dan bibit rekayasa. 

Penerapan teknologi tersebut membuat produksi tanaman pangan meningkat pada 

tahun 1984-1989 akan tetapi, pada tahun-tahun berikutnya hasil produksi mengalami 

penurunan. Hal ini disebabkan oleh penggunaan 3 komponen inti dari Revolusi Hijau 

yang mengakibatkan berbagai krisis lingkungan. Penanganan yang dilakukan dalam 

mengatasi krisis lingkungan adalah dengan menerapkan sistem pertanian organik 

yaitu menggunakan bahan-bahan organik dalam budidaya tanaman pangan. (Septian, 

2011) 

Para petani saat ini masih sedikit yang mau beralih ke pertanian organik 

karena disebabkan keengganan petani yang dipengaruhi sikap terhadap pertanian 

organik, contohnya di Desa Sukorejo, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, 

Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar dari petani padi belum mau beralih ke 

pertanian organik. Para petani non organik belum memiliki pengetahuan (kognisi), 

rasa suka (afeksi), dan tindakan (konasi) yang tepat tentang pertanian organik. Para 

petani tersebut meyakini bahwa dengan menggunakan bahan kimia dapat 

meningkatkan hasil produksi secara signifikan. Di Desa Sukorejo juga terdapat petani 

yang menerapkan budidaya padi secara organik, namun jumlahnya masih sedikit 

(Dwi, 2015). Penerapan pertanian organik dipengaruhi oleh banyak faktor, salah 

satunya adalah sikap.  

Sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa 

dalam menghadapi objek, ide, situasi atau nilai. Sikap terdiri dari 3 komponen yaitu 

kognisi, afeksi, dan konasi (Sarwono, 2010). Komponen kognisi adalah penilaian 

akan pengetahuan yang ada, afeksi adalah rasa suka atau ketertarikan terhadap 

pengetahuan tersebut, dan konasi adalah kecenderungan untuk bertindak terhadap 
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sesuatu (Azwar, 2003). Petani yang memiliki sikap yang lebih baik dalam menerima 

pertanian organik cenderung menerapkan sistem tersebut (Gerungan, 2004). Sikap 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain yaitu pendidikan, pengalaman bertani 

secara organik, kekosmopolitan, dan akses terhadap sarana produksi (Aristy, 2014). 

Kajian mengenai bagaimana sikap petani terhadap budidaya secara organik dapat 

membantu menumbuhkan sikap petani lain agar mau menerapkan pertanian organik 

karena sikap dapat diperteguh atau dirubah (Aristy, 2014). Sehubungan dengan itu 

maka dirasa perlu untuk melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana sikap 

petani terhadap budidaya sayuran secara organik serta faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi sikap petani terhadap budidaya sayuran secara organik. 

1.2 Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis perbedaan sikap (yang mencakup komponen kognisi, afeksi, dan 

konasi) antara petani organik dengan non organik terhadap budidaya sayuran 

secara organik. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sikap petani dalam budidaya 

sayuran secara organik. 

1.3 Signifikansi Penelitian 

1. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan proses belajar yang ditempuh peneliti 

untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian di Universitas Kristen Satya 

Wacana Salatiga. 

2. Bagi petani, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan petani 

mengenai pertanian organik. 

3. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan 

dalam penentuan kebijakan yang berhubungan dengan penerapan pertanian 

organik.  
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1.4 Batasan masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Unit analisis penelitian adalah petani sayuran organik dan non organik di Desa 

Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Petani sayuran organik 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah petani yang hanya menanam 

sayuran dan dalam cara bercocok tanamnya tidak menggunakan bahan-bahan 

kimia tetapi menggunakan bahan-bahan input, seperti pupuk, pengendali 

hama, dan benih sayuran yang berasal dari sumber daya lokal. Petani non 

organik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah petani yang hanya 

menanam sayuran dan dalam budidayanya masih menggunakan bahan-bahan 

kimia sintetis. 

2. Sikap yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kecenderungan petani 

sayuran organik untuk memahami, merasakan, bereaksi, dan berperilaku 

terhadap penerapan pertanian organik yang merupakan hasil dari interaksi 

komponen kognisi, afeksi, dan konasi. Kognisi adalah sikap yang berkenaan 

dengan penilaian individu terhadap obyek atau subyek, afeksi adalah perasaan 

yang menyangkut aspek emosional, dan konasi adalah kecenderungan untuk 

bertindak atau untuk bereaksi terhadap sesuatu dengan  cara-cara  tertentu. 

3. Budidaya secara organik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara 

bercocok tanam (lahan, benih, pupuk, sumber air, pestisida) yang sesuai 

dengan kriteria Standart Nasional Indonesia.  

4. Pengalaman bertani secara organik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

lamanya kegiatan bertani secara organik yang dialami oleh petani dalam 

bertani sayuran organik dari awal bertani sampai wawancara penelitian. 

5. Kekosmopolitan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keterbukaan-

keterbukaan petani dalam mencari sumber informasi baru mengenani 

pertanian. 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 
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dari kelompok tani lain di luar desa, lembaga pertanian), serta media masa 

(koran, majalah, radio, televisi). 

6. Akses terhadap sarana produksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kemudahan dalam mendapatkan pupuk dan pengendali hama alami, bibit 

lokal, dan sumber air, serta jarak tempuh dari tempat tinggal petani ke tempat 

sarana produksi tersedia. 

1.5 Model Hipotetis 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 1.1. Model Hipotetis 

 

Keterangan : 

X1  =  Pendidikan 

X2  =  Pengalaman Bertani secara Organik 

X3  =  Kekosmopolitan 

X4  =  Akses terhadap Sarana Produksi 

Y   =  Sikap Petani dalam Budidaya secara Organik 

D   =  dummy Sistem Pertanian 

 D = 1 : Sistem Pertanian Organik, D = 0 : Sistem Pertanian Non Organik 
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