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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Gambaran Umum Penelitian 

4.1.1  Letak Geografis Desa Penelitian 

Desa Batur merupakan salah satu desa yang sebagian besar penduduknya 

bekerja sebagai petani. Di Desa Batur terdapat 2 golongan petani yaitu petani organik 

dan petani non organik. Jumlah penduduk Desa Batur sampai tahun 2014 adalah 

sebanyak 6.878 jiwa yang terdiri dari 3.633 laki-laki dan 3.235 perempuan dengan 

jumlah kepala keluarga 4.848 KK. Desa Batur secara administrasi termasuk dalam 

wilayah Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Desa 

Batur memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:   

a. Sebelah Utara  : Desa Sumogawe 

b. Sebelah Selatan  : Gunung Merbabu 

c. Sebelah Barat  : Desa Kopeng 

d. Sebalah Timur  : Desa Tajuk 

Secara geografis Desa Batur memiliki data orbitrasi (jarak dari pusat 

pemerintahan) adalah sebagai berikut : 

a. Jarak dari Pusat Kecamatan Getasan : 3 km 

b. Jarak dari Pusat Kabupaten Semarang : 30 km 

c. Jarak dari Pusat Provinsi Jawa Tengah : 35 km  

d. Jarak dari Pusat Ibu Kota Jakarta  : 200 km   

Berdasarkan data monografi Desa Batur 2014, luas Desa Batur adalah 1081,750 

Ha yang terbagi menjadi 19 dusun yang terdiri 19 RW, dan 55 RT. Luas tanah 

tersebut digunakan untuk berbagai keperluan baik jalan, ladang, pemukiman, 

bangunan umum, pemakaman dan peternakan. Desa Batur mempunyai keadaan tanah 

yang masuk golongan dataran tinggi dengan ketinggian 1.200 m2 diatas permukaan 

laut, sedangkan suhu rata-rata yang dimiliki adalah 17°C dengan curah hujan sebesar 

2.500 mm/th. 
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4.1.2  Keadaan Tanah dan Luas Penggunaan Lahan 

Luas keseluruhan Desa Batur adalah 1081,750 Ha. Jenis penggunaan lahan desa 

Batur dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Luas dan Penggunaan Lahan Desa Batur 

Bentuk penggunaan lahan Luas (Ha) Persentase 

Pemukiman, bangunan umum 

Jalan, makam 

Tegalan 

Tanah kritis, Tanah bengkok 

Tanah negara 

380 

173 

321 

102 

105,750 

35,13 

15,99 

29,67 

9,43 

9,78 

Jumlah 1081,750 100% 

Sumber: Data Monografi Desa Batur, 2014 

Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui bahwa lahan di Desa Batur pada tahun 2014 

masih banyak yang belum digunakan, masih menjadi milik negara. Pada tahun 2016 

ini tanah negara tersebut sudah banyak dimiliki oleh penduduk Desa Batur dan 

digunakan untuk bercocok tanam menanam sayuran. 

4.2  Gambaran Profil Usaha Tani 

Lokasi penelitian yaitu Desa Batur, jenis tanaman yang biasanya diusahakan 

petani organi dan non organik adalah sawi sendok, selada hijau, selada merah, 

brokoli, seledri, daun bawang, sawi putih, kubis, wortel, dan labu siam. Para petani 

organik dan non organik di Desa Batur menggunakan pola tanam tumpangsari agar 

dapat menghasilkan hasil panen yang berlimpah meskipun memiliki lahan yang tidak 

begitu luas. Menurut Paimin (1991) menyatakan bagi petani yang menanam sayuran 

sebagai penghasilan keluarga, pola tanam menggunakan tumpangsari memang 

menguntungkan. Menanam dengan pola tanam tumpangsari bersama tanaman lain 

dapat memberikan penghasilan bagi petani selama menunggu hasil sayuran lainnya. 

Kendala usaha tani yang dihadapi para petani adalah serangan hama dan penyakit. 

Pola tanam usahatani sayuran digambarkan sebagai berikut: 
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Tabel 4.2. Pola tanam usahatani sayuran organik 
Jenis 

Komoditas 
Agt Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul 

Selada hijau - V V V V - V V - V V V 

Sawi sendok V - V V V V V V V - V V 

Sawi putih V V - V V V V - V V V V 

Brokoli V V V - V V V - V V V - 

Wortel - V V V - V V V - V V V 

Kubis V - V V V - V V V - V V 

Sumber: Analisis Data Primer, 2016 

Keterangan:   V: tanam 

 -: bero 

Tabel 4.3. Pola tanam usahatani sayuran non organik 
Jenis 

Komoditas 
Agt Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul 

Selada hijau - - V - V - V - - V V - 

Sawi sendok V - V V V V - V V - V V 

Sawi putih V V - V V - V V - V V V 

Brokoli V V V - V V V - - V V V 

Wortel V V V - V V V - - V V V 

Kubis - - V V V - V V V - - V 

Sumber: Analisis Data Primer, 2016 

Keterangan:   V: tanam 

 -: bero 

4.3 Analisis dan Pembahasan Sikap Petani 

4.3.1. Analisis Sikap Petani 

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. Sikap terdapat 3 

komponen yaitu kognisi, afeksi, dan konasi. Komponen kognisi adalah sikap yang 

berkenaan dengan pengetahuan dan penilaian individu terhadap obyek atau subyek. 

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 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. 
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Tabel 4.4. Distribusi Sikap Petani pada Budidaya Sayuran secara Organik 

No Sikap Petani Organik 

Rata-

rata 

skor 

Petani Non Organik 

Rata-

rata 

skor 

  
SS S KS TS  SS S KS TS  

 Kognisi           

1 Budidaya organik dengan selalu 

melakukan rotasi lahan dengan 

tanaman lain meningkatkan 

kesuburan tanah 

19 9 1 1 3,5 19 8 1 2 3,5 

2 Budidaya organik dengan selalu 

menggunakan pupuk organik seperti 

pupuk kandang dapat meningkatkan 

kesuburan tanah dan tanaman. 

19 9 1 1 3,5 2 3 23 2 2,2 

3 Budidaya organik dengan selalu 

menggunakan bibit lokal membuat 

hasil panen lebih menyehatkan bagi 

tubuh. 

19 9 1 1 3,5 2 3 23 2 2,2 

4 Budidaya organik dengan selalu 

menggunakan air yang tidak 

terkontaminasi bahan kimia, maka 

sayuran yang dihasilkan adalah 

sayuran yang sehat. 

19 9 1 1 3,5 19 9 1 1 3,5 

5 Budidaya organik selalu 

menggunakan pengendali hama dari 

bahan alami yang tidak berdampak 

buruk bagi kesehatan manusia 

19 9 1 1 3,5 10 12 5 3 3,0 

Rata-rata skor total kognisi     3,5    2,9 

 Afeksi         

6 Saya merasa perlu merotasi 

tanaman. 
19 9 1 1 3,5 4 4 16 6 2,2 

7 Saya merasa perlu menggunakan 

pupuk organik. 
19 9 1 1 3,5 4 4 16 6 2,2 

8 Saya lebih suka menggunakan 

bibit lokal. 
19 9 1 1 3,5 4 4 16 6 2,2 

9 Saya merasa hasil produksi 

sayuran lebih baik dan sehat  

apabila dalam pengairannya 

menggunakan sumber mata air 

bersih. 

19 9 1 1 3,5 19 9 1 1 3,5 

10 Saya suka menggunakan 

pengendali hama penyakit. 
19 9 1 1 3,5 4  4 16 6 2,2 

Rata-rata skor total afeksi     3,5    2,5 

 Konasi           

11 Saya merotasi tanaman secara 

teratur. 
19 11 - - 3,6 16 10 1 3 3,3 

12 
Saya menggunakan pupuk 

organik dalam budidaya 

sayuran Saya. 

19 11 - - 3,6 - - 4 26 1,1 

13 Saya menggunakan bibit lokal 

dalam budidaya sayuran Saya. 
19 11 - - 3,6 - - 4 26 1,1` 
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14 Saya menggunakan sumber 

mata air bersih yang tidak 

terkontaminasi oleh bahan 

kimia. 

19 11 - - 3,6 14 11 5 - 3,3 

15 Saya menggunakan pengendali 

hama yang tidak mencemari 

lingkungan dan membahayakan 

kesehatan manusia. 

19 11 - - 3,6 - - 10 20 1,3 

Rata-rata skor total konasi     3,6    2,0 

Rata-rata skor sikap petani secara 

keseluruhan (kognisi, afeksi, konasi) 
  3,5 

  
 2,5 

Sumber: Analisis Data Primer, 2016 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 rata-rata sikap petani organik pada budidaya sayuran 

secara organik lebih tinggi dari pada rata-rata sikap petani non organik dengan rata-

rata sikap petani secara keseluruhan yaitu 3,5 untuk petani organik dan 2,5 untuk 

petani non organik.  

 

Tabel 4.5. Perbedaan Sikap Petani pada Budidaya Sayuran Secara Organik 

Sumber: Analisis Data Primer, 2016 

Keterangan: *) berbeda nyata pada taraf signifikansi 95% 

Sikap Kategori 
Organik Non Organik 

Sig  
Orang (%) Orang (%) 

Kognisi 

(5-9) 

(10-14) 

1 

1 

3,33 

3,33 

2 

12 

6,67 

40,00 

 

(15-20) 28 93,33 16 53,33  

Total 30 100,00 30 100,00  

Hasil uji beda kognisi 17,67 14,30 0,000* 

Afeksi 

(5-9) 

(10-14) 

1 

1 

3,33 

3,33 

6 

16 

20,00 

53,33 

 

(15-20) 28 93,33 8 26,67 

Total 30 100,00 30 100,00 

Hasil uji beda afeksi 17,67 12,33 0,000* 

Konasi 

(7-10) 

(11-14) 

(15-20) 

0 

0 

30 

0,00 

0,00 

100,00 

14 

16 

0 

46,67 

53,33 

0,00 

 

Total 30 100,00 30 100,00 

Hasil uji beda konasi 18,17 10,20 0,000* 

Keseluruhan 

(22-29) 

(30-37) 

(38-45) 

1 

1 

9 

3,33 

3,33 

30,0 

4 

13 

10 

13,33 

43,33 

33,33 

 

 (46-53) 0 0 2 6,67  

 (>53) 19 63,3 1 3,33  

Total 30 100,00 30 100,00 

Hasil uji beda keseluruhan 53,50 36,83 0,000* 
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Tabel 4.5 menunjukkan perbedaan sikap yang signifikan antara petani organik 

dan non organik baik dalam komponen kognisi, afeksi, dan konasi. Pada komponen 

kognisi terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik dengan nilai 17,67 untuk 

petani organik dan 14,30 untuk petani non organik. Pada komponen afeksi terdapat 

perbedaan yang signifikan secara statistik dengan nilai 17,67 untuk petani organik 

dan 12,33 untuk petani non organik, serta komponen konasi juga menunjukkan 

perbedaan yang signifikan secara statistik dengan nilai 18,17 untuk petani organik 

dan 10,20 untuk petani non organik. 

4.3.2. Pembahasan Perbedaan Sikap antara Petani Organik dan Non Organik 

terhadap Budidaya Sayuran secara Organik 

Berdasarkan Tabel 4.5 terdapat perbedaan sikap yang nyata terhadap budidaya 

sayuran secara organik antara petani organik dan non organik. Petani organik 

menunjukkan sikap yang lebih baik dari petani non organik terhadap budidaya 

sayuran secara organik. Dilihat dari 3 komponen tersebut, tingkat konasi pada petani 

organik lebih tinggi dari pada tingkat kognisi dan afeksi, sedangkan pada petani non 

organik tingkat kognisi lebih tinggi dari pada tingkat afeksi dan konasi. 

Perbedaan sikap dalam 3 komponen tersebut yaitu: 

a) Kognisi 

Pada Tabel 4.5 terlihat bahwa sikap petani organik pada komponen kognisi lebih 

tinggi dengan nilai 17,67 dari pada petani non organik yang memiliki nilai 14,30. 

Petani organik mengetahui dengan membudidayakan sayuran secara organik maka 

sayuran yang dihasikan akan jauh lebih baik, lebih sehat, dan tidak merusak 

lingkungan. Petani organik mengetahui apabila melakukan rotasi tanaman setiap 

selesai panen maka lahan pertanian akan menjadi subur dan hasil panen akan lebih 

baik. Petani non organik tidak terlalu mengetahui akan manfaat dari rotasi tanaman 

ini, mereka hanya menanam sayuran sesuai dengan permintaan pasar tanpa 

memperhatikan kesuburan tanahnya. Petani organik mengetahui dengan melakukan 

budidaya organik dengan menggunakan pupuk, bibit serta pestisida alami maka akan 

membuat sayuran yang dipanen menjadi sehat dan baik untuk kesehatan karena tidak 
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mengandung bahan kimia, serta menggunakan air bersih dalam pengairan yang tidak 

tercemar oleh limbah ataupun bahan kimia lainnya.  

Petani non organik cenderung berpikir bahwa menggunakan bahan-bahan kimia 

akan membuat hasil panen melimpah serta cara mengaplikasikannya pada 

tanamanpun mudah. Mereka belum mengetahui bahwa dengan menggunakan bahan 

kimia, semakin lama tanah menjadi tidak subur lagi karena tanah tidak mendapatkan 

nutrisi yang seimbang dan hal ini akan mengakibatkan hasil panen menurun. Para 

petani non organik juga tidak mengetahui akan peyakit yang akan ditimbulkan dari 

sayuran yang dibudidayakan dengan menggunakan bahan kimia serta air yang tidak 

bersih, dari ketidak tahuan petani non organik akan masalah-masalah yang akan 

terjadi nantinya, mereka cenderung untuk memilih budidaya dengan menggunakan 

bahan-bahan kimia. 

b) Afeksi 

Pada Tabel 4.5 terlihat bahwa sikap petani organik pada komponen afeksi lebih 

tinggi dengan nilai 17,67 dari pada petani non organik yang nilainya 12,33. Para 

petani organik suka merotasi tanamannya dengan teratur setiap habis panen. Mereka 

menyukainya karena dengan merotasi tanaman maka tanahnya akan semakin subur 

dan mendapatkan nutrisi yang seimbang. Petani non organik lebih suka memilih 

menanam sayuran yang sesuai dengan permintaan pasar, mereka tidak 

memperhatikan kesuburan tanahnya yang harus dirotasi untuk mendapatkan nutrisi 

yang seimbang. Petani organik lebih suka menggunakan bibit, pupuk, dan pestisida 

alami serta air bersih dalam membudidayakan sayurannya karena hasil panen yang 

didapatkan baik dan menyehatkan bagi tubuh manusia, selain itu bahan-bahan 

organik juga tidak memerlukan dana yang banyak karena bahan-bahan alaminya 

mudah didapatkan di sekitar rumah atau lahan tanpa harus membeli. Petani non  

organik lebih suka menggunakan bibit, pupuk, dan pestisida alami dalam 

membudidayakan sayurannya karena bahan tinggal dibeli di toko pertanian. 
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c) Konasi 

Pada Tabel 4.5 terlihat bahwa sikap petani organik pada komponen konasi lebih 

tinggi dengan nilai 18,17 dari pada petani non organik yang memiliki nilai 10,20. 

Para petani organik membudidayakan sayurannya dengan sistem budidaya organik 

yang menggunakan bibit, pupuk, serta pestisida alami. Para petani rajin merotasi 

sayurannya dengan sayuran lain setelah panen. Setelah mereka menanam sawi, 

mereka mengganti menanami lahannya dengan tanaman selada, dan terus berganti 

dengan sayuran lainnya saat selesai panen sayuran tersebut. Pada petani organik 

mereka menanam tanaman yang sesuai dengan permintaan pasar saja, dalam 5 kali 

musim panen permintaan akan selada terus melonjak dan petani non organikpun 

menanami lahan mereka dengan selada berturut-turut. Permintaan sawi yang lebih 

tinggi daripada sayuran lainnya juga membuat petani non organik hanya menanami 

salah satu lahannya dengan sawi saja.  

Petani organik menggunakan bibit, pupuk, serta pestisida alami dalam budidaya 

sayurannya, mereka dengan rajin mencari bahan-bahan yang diperlukan untuk proses 

pembuatannya, setelah mendapatkan bahan-bahannya petani organikpun dengan 

tekun dan sabar memproses bahan-bahan tersebut meskipun memerlukan waktu yang 

lama dan tenaga lebih. Petani non organik dalam membudidayakan sayurannya 

menggunakan bahan-bahan kimia yang dibeli di toko pertanian. Para petani organik 

mengairi ladangnya dengan air bersih setiap hari, apabila tidak ada air bersih maka 

mereka membawa air dari tempat lain untuk menyirami tanamannya. Para petani non 

organik mengairi sayurannya dengan air bersih, apabila tidak ada air bersih mereka 

menggunakan air yang seadanya. 

4.4 Karakteristik Petani 

Pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa pendidikan pada petani, baik petani organik 

maupun petani non organik ialah berpendidikan terakhir SD sebesar 56,7% (17 

orang) pada petani organik dan 76,7% (23 orang) pada petani non organik. 

Pengalaman bertani secara organik petani organik ialah sebesar 46,6% (16 orang) 

pada kategori pengalaman bertani 16-18 tahun, dan pada petani non organik sebagian 



 

9 
 

besar petani memiliki pengalaman bertani sebesar 83,3% (25 orang) berada pada 

kategori pengalaman bertani 1-3 tahun. Tingkat kekosmopolitanan pada petani 

organik ialah sebesar 66,7% (20 orang) pada kategori skor kekosmopolitan 6-10, 

begitu juga dengan petani non organik dimana sebagian besar petani yaitu mencapai 

90% (27 orang) berada pada kategori skor kekosmopolitanan 6-10. Akses terhadap 

sarana produksi pada petani organik sebesar 70% (21 orang) berada pada kategori 

skor akses sarana produksi 16-20, sementara pada petani non organik sebagian besar 

petani yaitu 56,7% (17 orang) berada pada kategori skor akses sarana produksi 6-10. 

Tabel 4.6. Karakteristik Petani Organik dan Non Organik 

Sumber: Analisis Data Primer, 2016 

Keterangan: *) berbeda nyata pada taraf signifikansi 95% 
ns) tidak berbeda nyata pada taraf signifikansi 95% 

 

 

Karakteristik Kategori 
Organik Non Organik 

Sig  
Orang (%) Orang (%) 

Pendidikan 

PT 0 0,0 0 0,0  

SMA 4 13,3 2 6,7  

SMP 5 16,7 2 6,7  

SD 17 56,7 23 76,7  

Tidak Sekolah 4 13,3 3 10,0  

Total 30 100,0 30 100,0  

Rata-rata pendidikan SD SD 0,323ns 

Pengalaman 

Bertani 

1-3 tahun 0 0 25 83,3  

4-6 tahun 3 10,0 4 13,3  

7-9 tahun 0 6,7 1 3,3  

10-12 tahun 9 30,0 0 0,0  

 13-15 tahun 2 6,7 0 0,0  

 16-18 tahun 14 46,6 0 0,0  

 >18 tahun 2 6,7 0 0,0  

Total 30 100,0 30 100,0  

Rata-rata pengalaman bertani 16 tahun 2 tahun 0,000* 

Kekosmopolitan 

(6-10) 

(11-14) 

20 

3 

66,7 

10,0 

27 

1 

90,0 

3,3 

 

(15-18) 4 13,3 2 6,7  

 (>18) 3 10,0 0 0,0  

Total 30 100,0 30 100,0  

Rata-rata Kekosmopolitan 11,3 7,1 0,000* 

Akses Sarana 

Produksi 

(6-10) 
(11-15) 

2 

7 

6,7 

23,3 
17 

9 

56,7 

30,0 

 

(>15) 21 70,0 4 13,3 

Total  30 100,0 30 100,0  

Rata-rata akses sarana produksi 16,6 10,6 0,000* 
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4.4.1 Distribusi Pendidikan berdasarkan Sikap 

Berdasarkan Tabel 4.7 dan 4.8, pendidikan yang ditempuh petani organik dan 

non organik paling banyak adalah tamatan SD yaitu sebanyak 17 orang (56,7%) dan 

23 orang (76,6%). Berdasarkan distribusi data, baik pada petani organik dan non 

organik belum terlihat adanya hubungan antara pendidikan petani dengan sikap petani 

dengan budidaya sayuran sayuran secara organik. 

Tabel 4.7. Distribusi Pendidikan Petani Organik berdasarkan Sikap 

Pendidikan 

Petani Organik 

Jumlah Sampel Kategori Sikap (Skor) 

Orang % 
Rendah Sedang Tinggi 

22  - 34 35 - 47 48 – 60 

Tidak Sekolah 0 0 - - - 

SD 4 13,3 - 3 1 

SMP 17 56,7 - 6 11 

SMA 5 16,7 1 1 3 

PT 4 13,3 - - 4 

Jumlah 30 100 1 10 19 

 Sumber: Analisis Data Primer, 2016 

Tabel 4.8. Distribusi Pendidikan Petani Non Organik berdasarkan Sikap 

Pendidikan 

Petani Non Organik 

Jumlah Sampel Kategori Sikap (Skor) 

Orang % 
Rendah Sedang Tinggi 

22  - 34 35 – 47 48 – 60 

Tidak Sekolah 0 0 - - - 

SD 3 10,0 2 1 - 

SMP 23 76,7 7 16 - 

SMA 2 6,7 - 2 - 

PT 2 6,7 - - 2 

Jumlah 30 100 9 19 2 

 Sumber: Analisis Data Primer, 2016 

 

4.4.2 Distribusi Pengalaman Bertani secara Organik berdasarkan Sikap 

 Tabel 4.9 menunjukkan bahwa sebagian besar responden petani organik 

memiliki pengalaman bertani pada kategori 16-18 tahun dengan presentase mencapai 

46,6%. Pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa responden memiliki pengalaman bertani 

organik yang minim yaitu kurang dari 5 tahun dengan presentase 83,3%. Berdasarkan 
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distribusi data, pada petani non organik semakin lama pengalaman bertani secara 

organik yang dimiliki oleh petani maka semakin tinggi pula nilai sikapnya dan  

apabila ditarik garis dari atas ke bawah, garis akan cenderung mengarah ke sikap 

tinggi. 

 

Tabel 4.9. Distribusi Pengalaman Bertani secara Organik Petani Organik 

berdasarkan Sikap 

Pengalaman Bertani 

Petani Organik 

Jumlah Sampel Kategori Sikap (Skor) 

Orang % 
Rendah Sedang Tinggi 

22  - 34 35 – 47 48 – 60 

<5 tahun 

 
0 0 - - - 

5-10 tahun   

 
2 6,67 1 - 1 

11-15 tahun   

 
6 20,00 - 2 4 

>15 tahun 22 73,33 - 8 14 

Jumlah 30 100 1 10 19 

 Sumber: Analisis Data Primer, 2016 

Tabel 4.10. Distribusi Pengalaman Bertani secara Organik Petani Non Organik 

berdasarkan Sikap 

Pengalaman bertani 

Petani non Organik 

Jumlah Sampel Kategori Sikap (Skor) 

Orang % 
Rendah Sedang Tinggi 

22  - 34 35 – 47 48 – 60 

<5 tahun 

 
27 90,00 8 17 2 

5-10 tahun   

 
3 10,00 1 2 - 

11-15 tahun   

 
0 0 - - - 

>15 tahun 0 0 - - - 

Jumlah 30 100 9 19 2 

 Sumber: Analisis Data Primer, 2016 

4.4.3 Distribusi Kekosmopolitan berdasarkan Sikap 

Pada tabel 4.11 menunjukkan tingkat kekosmopolitan petani organik lebih 

tinggi dibandingkan petani non organik dengan rata-rata skor total 1,9 pada petani 

organik dan 1,2 pada petani non organik. 
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Tabel 4.11. Distribusi Kekosmopolitan Petani Organik dan Non Organik 

No Sikap 
Petani Organik Rata-

rata 

skor 

 Petani Non 

Organik 
Rata-

rata 

skor SS S KS TS SS S KS TS 

1 Saya mendapatkan 

informasi baru yang 

berkaitan tentang pertanian 

dari kelompok tani selama 

seminggu terakhir. 

17 11 2 - 3,5 - - - 30 1 

2 Saya mendapatkan 

informasi baru yang 

berkaitan dengan pertanian 

dari kelompok tani lain 

selama seminggu terakhir. 

1 3 6 20 1,5 - 3 1 26 1,2 

3 Saya mendapatkan 

informasi baru  yang 

berkaitan dengan pertanian 

dari penyuluh selama 

seminggu terakhir. 

1 2 6 21 1,4 - - 3 27 1,1 

4 Saya mendapatkan 

informasi baru  yang 

berkaitan dengan pertanian 

dari media cetak selama  

seminggu terakhir. 

2 4 3 21 1,6 - 2 2 26 1,2 

5 Saya mendapatkan 

informasi baru  yang 

berkaitan dengan pertanian 

dari media elektronik 

selama seminggu terakhir. 

3 6 2 19 1,8 - 3 4 23 1,3 

6 Saya mendapatkan 

informasi baru tentang 

pertanian dari internet atau 

media sosial selama 

seminggu terakhir. 

3 3 1 23 1,5 - 2 2 26 1,2 

 Rata-rata skor total     1,9     1,2 

Sumber: Analisis Data Primer, 2016 

 Berdasarkan distribusi data pada tabel 4.12 dan 4.13 terlihat bahwa tingkat 

kekosmopolitan petani organik lebih tinggi dari petani non organik. Pada petani 

organik semakin tinggi kekosmpolitannya maka semakin tinggi pula nilai sikapnya 

dan apabila ditarik garis dari kiri atas ke kanan bawah, garis akan cenderung 

mengarah ke sikap tinggi. 
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Tabel 4.12. Distribusi Kekosmopolitan Petani Organik berdasarkan Sikap 

Skor Kosmopolitan 

Petani Organik 

Jumlah Sampel Kategori Sikap (Skor) 

Orang % 
Rendah Sedang Tinggi 

22  - 34 35 – 47 48 – 60 

Rendah ( 6-11 ) 

 
20 66,67 1 9 10 

Sedang (12-17) 

 
6 20,00 - 1 5 

Tinggi (>17)  4 13,33 - - 4 

Jumlah 30 100 1 10 19 

 Sumber: Analisis Data Primer, 2016 

Tabel 4.13. Distribusi Kekosmopolitan Petani Organik dan Non Organik berdasarkan 

Sikap 

Skor Kosmopolitan 

Petani non Organik 

Jumlah Sampel Kategori Sikap (Skor) 

Orang % 
Rendah Sedang Tinggi 

22  - 34 35 – 47 48 – 60 

Rendah ( 6-11 ) 

 
27 90,00 9 18 - 

Sedang (12-17) 

 
3 10,00 - 1 2 

Tinggi (>17)  0 0 - - - 

Jumlah 30 100 9 19 2 

 Sumber: Analisis Data Primer, 2016 

4.4.4 Distribusi Akses terhadap Sarana Produksi berdasarkan Sikap 

Tabel 4.14. Distribusi Akses terhadap Sarana Produksi Petani Organik dan Non Organik. 

No Sikap 
Petani Organik Rata-

rata 

skor 

 Petani Non 

Organik 
Rata-

rata 

skor SS S KS TS SS S KS TS 

1 Jarak dari tempat tinggal 

saya ke tempat saya 

mendapatkan pupuk organik, 

pestisida alami, bibit lokal 

sangat dekat. 

18 8 2 2 3,4 2 5 10 13 1,9 

2 Bahan-bahan pupuk organik 

sangat mudah untuk 

didapatkan. 

15 12 2 1 3,4 2 5 10 13 1,9 

3 Bahan-bahan pengendali 

hama alami sangat mudah 

untuk didapatkan. 

15 12 2 1 3,4 2 5 10 13 1,9 

4 Bibit varietas lokal sangat 

mudah untuk saya dapatkan. 
16 11 2 1 3 6 10 8 6 2,5 

5 Sumber air dekat dengan 

lahan pertanian. 
10 13 5 2 3,3 10 5 6 9 2,5 

 Rata-rata skor total     3,3     2,1 

Sumber: Analisis Data Primer, 2016 
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 Pada Tabel 4.14 petani organik merasa mudah dalam mendapatkan akses sarana 

produksi berupa pupuk organik, pestisida alami, dan bibit lokal dari pada petani non 

organik dengan rata-rata skor total 3,3 untuk petani organik dan 2,1 untuk petani non 

organik. 

Tabel 4.15. Distribusi Akses terhadap Sarana Produksi Petani Organik dan Non 

Organik berdasarkan Sikap 
Skor Akses terhadap 

Sarana Produksi 

Petani Organik 

Jumlah Sampel Kategori Sikap (Skor) 

Orang % 
Rendah Sedang Tinggi 

22  - 34 35 – 47 48 – 60 

Rendah ( 6-10 ) 

 
2 6,67 1 - 1 

Sedang (11-15) 

 
7 23,33 1 2 4 

Tinggi (>15)  21 70,00 - 7 14 

Jumlah 30 100 2 9 19 

Sumber: Analisis Data Primer, 2016 

Tabel 4.16. Distribusi Akses terhadap Sarana Produksi Petani Organik dan Non 

Organik berdasarkan Sikap 
Skor Akses terhadap 

Sarana Produksi 

Petani non Organik 

Jumlah Sampel Kategori Sikap (Skor) 

Orang % 
Rendah Sedang Tinggi 

22  - 34 35 – 47 48 – 60 

Rendah ( 6-10 ) 

 
17 56,67 10 7 - 

Sedang (11-15) 

 
9 30,00 3 6 - 

Tinggi (>15)  4 13,33 1 1 2 

Jumlah 30 100 14 14 2 

 

Berdasarkan distribusi data pada tabel 4.15 dan 4.16 terlihat bahwa akses 

terhadap sarana produksi petani organik lebih tinggi dari petani non organik. Pada 

petani organik semakin tinggi akses terhadap sarana produksi maka semakin tinggi 

pula nilai sikapnya dan apabila ditarik garis dari kiri atas ke kanan bawah, garis akan 

cenderung mengarah ke sikap tinggi. 

4.5 Pengolahan Data 

4.5.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Data 

 Berdasarkan pada pengujian uji validitas dan reliabilitas, diperoleh hasil bahwa 

item-item peryataan valid dan reliabel. Hasil Uji Validitas dan reliabilitas terdapat 

pada lampiran 3. 



 

15 
 

4.5.2 Uji Asumsi Klasik 

 Berdasarkan pada pengujian asumsi klasik data penelitian, diperoleh hasil 

bahwa data penelitian memiliki distribusi normal, tidak terjadi autokorelasi, tidak 

terjadi heteroskedastisitas serta tidak terdapat multikolinearitas. Hasil uji asumsi 

klasik secara keseluruhan terdapat pada lampiran 3. 

4.6 Hasil Komputasi 

4.6.1 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel  

dependen diperoleh hasil analisis nilai Adjusred R Squared sebesar 0,790 = 79%. Ini 

berarti besarnya pengaruh pendidikan, pengalaman bertani secara organik, 

kekosmopolitan, akses terhadap sarana produksi, dan dummy terhadap sikap petani di 

Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang adalah 79,0% dan sisanya 

(100% - 79,0% = 21%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam 

penelitian ini. Hasil analisis menunjukkan nilai F = 45,502 dan sig = 0,000 < 5 %. Ini 

berarti variabel independen secara bersama-sama signifikan berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

 
`Tabel 4.17. Hasil Analisis Variabel Bebas X terhadap Variabel Terikat Y 

Variabel Koefisien Nilai Thitung Nilai Sig Keterangan 

Pendidikan (X1) -0,340 -0,230 0,819 Tidak Signifikan 

Pengalaman bertani organik 

(X2) 
8,749 5,874 0,000 Signifikan 

Kekosmopolitan (X3) 0,730 2,463 0,017 Signifikan 

Akses terhadap sarana 

produksi (X4) 
0,662 2,922 0,005 Signifikan 

dummy (D) -10,910 -2,875 0,006 Signifikan 

Keterangan: Konstanta = 14,720, Adjusted R2= 0,790, Std Error = 5,413 

 
Ttabel = 2,005,  Fhitung = 45,507, Ftabel = 2,383 

Sumber 

 

Sumber: Analisis Data Primer, 2016 

 

Hipotesis : 

Ho : Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependent. 

Ha : Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependent. 
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Kriteria pengambilan keputusan: 

Tingkat kepercayaan = 95% atau () = 0,05. Derajat kebebasan (df) = n-k-1 = 60-5-

1 = 54 diperoleh nilai ttabel = 2,005. 

Ho diterima apabila thitung < ttabel atau sig > 5% 

Ho ditolak apabila thitung> ttabel  atau sig < 5%. 

Berdasarkan hasil pengujian statistik dengan SPSS 16 pada Tabel 4.17 dapat 

diketahui bahwa secara individual dari 5 variabel yang terdiri dari pendidikan, 

pengalaman bertani secara organik, kekosmopolitan, akses terhadap sarana produksi, 

dan dummy terdapat 4 variabel yang secara signifikan berpengaruh terhadap sikap 

petani yaitu pengalaman bertani secara organik, kekosmopolitan, akses terhadap 

sarana produksi, dan dummy. Pendidikan tidak berpengaruh terhadap sikap petani, hal 

ini ditunjukkan dari hasil pengujian statistik dengan SPSS 16 pada variabel (X1) 

pendidikan diperoleh nilai thitung = 0,230 dan sig = 0,819 = 81,9% > 5% jadi Ho 

diterima. Pada variabel (X2) pengalaman bertani secara organik diperoleh nilai thitung 

= 5,874 dan sig = 0,000 = 0% < 5% jadi Ho ditolak. Ini berarti variabel pengalaman 

bertani secara organik berpengaruh signifikan terhadap sikap petani di Desa Batur, 

Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. 

Pada variabel (X3) kekosmopolitan diperoleh nilai thitung = 2,463 dan sig = 0,017 

= 1,7% < 5% jadi Ho ditolak. Ini berarti variabel kekosmopolitan berpengaruh 

signifikan terhadap sikap petani di Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten 

Semarang. Pada variabel (X4) akses terhadap sarana produksi diperoleh nilai thitung = 

2,992 dan sig = 0,005 = 0,5% < 5% jadi Ho ditolak. Ini berarti variabel akses 

terhadap sarana produksi berpengaruh signifikan terhadap sikap petani di Desa Batur, 

Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Pada variabel (D) dummy diperoleh nilai 

thitung = -2,875 dan sig = 0,006 = 0,6% < 5% jadi Ho ditolak. Ini berarti variabel 

dummy berpengaruh signifikan terhadap sikap petani di Desa Batur, Kecamatan 

Getasan, Kabupaten Semarang. 
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4.6.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap Petani pada Budidaya 

Sayuran secara Organik 

1. Pengaruh Pendidikan terhadap Sikap Petani pada Budidaya Sayuran 

secara Organik 

Berdasarkan Tabel 4.17 pendidikan tidak berpengaruh terhadap sikap petani 

dalam membudidayakan sayuran secara organik. Presepsi tersebut dapat dilihat dari 

hasil olah data menggunakan SPSS 16 dengan nilai signifikansi 0,819 yang lebih 

besar dari 0,050 dan thitung = 0,230 atau lebih kecil dari ttabel = 2,005, oleh karenanya, 

tingkat sikap petani terhadap budidaya sayuran secara organik bukan berasal dari 

pendidikan formal yang ditempuh. Hal ini terjadi karena pendidikan formal hanya 

memberikan ilmu secara umun saja, tidak mengajarkan petani mengenai budidaya 

organik. Pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan formal tidak sesuai dengan 

pengetahuan yang diperlukan petani seputar budidaya organik.  

Hal ini sejalan dengan distribusi pada Tabel 4.7 dan 4.8 yang menunjukkan 

bahwa belum terlihat suatu hubungan antara pendidikan dengan sikap. Hal ini 

bertolak belakang dengan pendapat Sunarti (2010) bahwa tingkat pendidikan yang 

ditempuh petani akan memberikan pengetahuan yang lebih baik tentang cara  

berpikir,  penerimaan  suatu informasi, maupun penilaian terhadap suatu masalah  

yang terjadi. Sehingga semakin tinggi pendidikannya maka kemampuan berpikirnya 

juga semakin baik, pengetahuannya semakin luas, dan analisisnya terhadap 

permasalahan semakin tajam. 

2. Pengaruh Pengalaman Bertani secara Organik terhadap Sikap Petani 

pada Budidaya Sayuran secara Organik 

Berdasarkan Tabel 4.17 pengalaman bertani secara organik berpengaruh secara 

signifikan terhadap sikap petani dalam membudidayakan sayuran secara organik. 

Presepsi tersebut dapat dilihat dari hasil hasil olah data menggunakan SPSS dengan 

nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,050 dan thitung = 5,874 atau lebih besar 

dari ttabel = 2,005. Pada tabel koefisien regresi terdapat nilai 8,749 yang artinya setiap 

penambahan satu tahun pada pengalaman bertani maka akan menaikkan nilai sikap 

petani sebesar 8,749 satuan.  
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Hal ini karena pengalaman yang dimiliki oleh petani memberikan pengetahuan 

dan keterampilan yang lebih banyak dalam sistem budidaya yang digarapnya.  

Pengalaman yang dimiliki petani tersebut dapat membandingkan sistem budidaya 

mana yang baik untuk diterapkan. Pada distribusi Tabel 4.9 dan 4.10 menunjukkan 

bahwa semakin lama pengalaman bertani secara organik maka semakin tinggi 

sikapnya dalam menerapkan budidaya organik. Petani organik yang pengalaman 

bertani secara organiknya lebih lama yaitu rata-rata 16 tahun merasakan bahwa 

dengan menggunakan bahan-bahan alami, rajin merotasi tanaman membuat hasil 

panenya semakin baik dan menyehatkan, tanahnya semakin subur, dan terlebih lagi 

tidak mencemari lingkungan. Petani non organik yang pengalaman bertani secara 

organiknya minim, mereka beranggapan dengan menggunakan bahan-bahan kimia 

maka hasil panenya berlimpah dan tidak mempedulikan sayuran tersebut 

menyehatkan atau tidak bagi tubuh serta dampak bagi lingkungan karena 

menggunakan bahan kimia. 

Sarwono (2002) mengatakan bahwa pengalaman langsung dengan objek sikap 

merupakan variabel utama dalam pembentukan sikap terhadap objek sikap. Hal yang 

sama diutarakan oleh Baron dan Byrne (2004) yang mengatakan bahwa sikap  yang  

terbentuk  berdasarkan  pengalaman  langsung  sering  kali  memberikan pengaruh 

yang lebih kuat pada tingkah laku daripada sikap  yang  terbentuk berdasarkan 

pengalaman tidak langsung atau pengalaman orang lain. Sikap yang terbentuk 

berdasarkan penglaman langsung akan lebih mudah diingat. Semakin lama 

pengalaman bertani petani, semakin positif  sikapnya. 

3. Pengaruh Kekosmopolitan terhadap Sikap Petani pada Budidaya Sayuran 

secara Organik 

Berdasarkan Tabel 4.17 kekosmopolitan berpengaruh secara signifikan terhadap 

sikap petani dalam membudidayakan sayuran secara organik.. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil thitung sebesar 2,463 dimana hasil tersebut lebih besar dari ttabel sebesar 

2,005 dan nilai signifikansi sebesar 0,017 atau lebih kecil dari 0,050. Pada Tabel 4.17 

didapatkan nilai koefisien regresi sebesar 0,730 yang berarti setiap penambahan 1 
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tingkat pada kekosmopolitan petani, akan menaikkan nilai sikap sebesar 0.730 satuan. 

Hal ini terjadi karena semakin banyak informasi yang diterima petani maka sejauh 

itulah sikap petani akan terbentuk. Reza (2007) mengungkapkan bila informasi yang 

diterima tepat maka kecenderungan sikap yang terbentuk juga akan tepat.  

Berdasarkan Tabel 4.12 terlihat bahwa petani organik rajin mencari informasi 

tentang budidaya sayurannya dalam kelompok taninya sehingga petani organik dalam 

membudidayakan sayurannya memilih untuk menggunakan bahan-bahan alami dan 

rajin merotasi tanamannya. Hal yang dilakukan membuat hasil panen para petani 

lebih baik dan menyehatkan serta tidak mencemari lingkungan. Pada Tabel 4.13 

terlihat Petani non organik yang tidak mencari informasi tentang budidaya 

sayurannya, mereka hanya mengandalkan apa yang telah diajarkan secara turun 

temurun oleh keluarga sehingga para petani non organik tidak mengetahui 

perkembangan pertanian sekarang ini dan keadaan lingkungan yang akan tercemar 

oleh bahan kimia yang digunakan. 

4. Pengaruh Akses Sarana Produksi terhadap Sikap Petani pada Budidaya 

Sayuran secara Organik 

Berdasarkan Tabel 4.17 akses sarana produksi berpengaruh secara signifikan 

terhadap sikap petani dalam membudidayakan sayuran secara organik. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil thitung sebesar 2,922 dimana hasil tersebut lebih besar dari ttabel 

sebesar 2,005 dan nilai signifikansi sebesar 0,005 atau lebih kecil dari 0,050. Pada 

Tabel 4.17 didapatkan nilai koefisien regresi sebesar 0,622 yang berarti setiap 

penambahan 1 tingkat pada akses sarana produksi petani, akan menaikkan nilai sikap 

sebesar 0,622 satuan. Hal ini terjadi karena semakin mudah akses terhadap sarana 

produksi maka akan membantu pekerjaan petani dalam budidaya sayuran menjadi 

lebih mudah. Hal ini sesuai dengan pendapat Reza (2007) semakin petani merasakan 

adanya kemudahan dalam mendapatkan sarana produksi, semakin positif sikapnya 

terhadap budidaya sayuran. 

Pada Tabel 4.15 dan 4.16 terlihat bahwa petani organik memiliki rata-rata skor 

yang lebih tinggi dibanding petani non organik. Rasa kemudahan terhadap akses 
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sarana produksi mempengaruhi penilaian petani terhadap penerapan pertanian 

organik, apabila petani tidak merasakan kemudahan dalam menyediakan sarana 

produksi berupa bahan-bahan input alami, maka sikapnya akan cenderung negatif 

terhadap penerapan  pertanian  organik.  Apabila  petani  merasa  mudah  dalam  

menyediakan sarana  produksi  berupa  bahan-bahan  input  alami,  maka  sikapnya  

akan  positif terhadap penerapan pertanian organik (Aristy, 2004). 

5. Pengaruh Sistem Pertanian Organik dan Non Organik terhadap Sikap 

Petani pada Budidaya Sayuran secara Organik 

Pada Tabel 4.17 menunjukkan bahwa sistem pertanian organik berpengaruh 

terhadap sikap petani pada budidaya sayuran secara organik dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,006 atau lebih kecil dari 0,050 dan nilai koefisien regresi sebesar -10,910. 

Sikap petani dalam budidaya secara organik pada sistem pertanian organik 10,910 

lebih rendah daripada sikap petani dalam budidaya secara organik pada sistem 

pertanian non organik dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. 

Pengaruh sistem non organik terhadap sikap petani dalam budidaya pertanian 

organik lebih besar dibandingkan petani dengan sistem organik. Sistem non organik 

memberikan pengaruh yang besar terhadap sikap karena petani organik telah 

memiliki pengetahuan, rasa, dan tindakan yang mengarah ke budidaya organik 

sehingga tidak akan memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan sikap 

dalam budidaya organik. Peningkatan pengetahuan petani non organik melalui 

penyuluhan, akan lebih memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap perubahan 

sikap. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Rustiono (2008) yang menyatakan 

bahwa kecenderungan sikap petani penerima penyuluhan cenderung memperhatikan 

pengetahuan, memiliki ketertarikan, dan melaksakan hasil dari penyuluhan yang 

diterima. 

 


