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4. HASIL PENELITIAN 

 

  4.1.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 Gambaran umum lokasi penelitian ini merupakan hasil pengamatan dan 

pengutipan atas data sekunder yang sebagian besar diperoleh dari monografi 

desa. Data ini meliputi letak geografis dan topografis, tata guna tanah, keadaan 

penduduk, sarana dan prasarana transportasi, sarana sosial budaya, sarana 

penunjang, dan keadaan pertanian di desa penelitian. 

 

4.1.1.  Letak Geografis dan Topografis Desa Penelitian 

 Desa Kembang merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Ampel, 

Kabupaten Boyolali. Batas-batas wilayah Desa Kembang, yaitu di sebelah utara 

Desa Sampetan, di sebelah timur Desa Kaligentong, di sebelah selatan Desa 

Seboto, dan disebelah barat Desa Candisari. 

Secara topografis, Desa Kembang terletak pada ketinggian ± 973 meter 

diatas permukaan laut dan keadaan suhu rata- rata berkisara antara 20-30 
0
C. 

 

4.1.2. Tata Guna Tanah 

 Luas keseluruhan Desa Kembang ± 608,05 ha yang tediri dari tanah kering 

(496,5 ha), tanah hutan (33,60 ha), tanah perkebunan (67 ha), dan tanah keperluan 

fasilitas umum (10,95 ha). Dari penggunaan tanah di Desa Kembang yang terluas 

adalah tanah kering yang berupa tegalan/kebun sebesar 410,10 ha (67,44 %), dan 

berupa pemukiman sebesar 86,40 ha (14,20 %), sedangkan penggunaan tanah 

terluas berikutnya adalah tanah perkebunan rakyat sebesar 67 ha (11,01 %), 

disusul dengan tanah hutan yang berupa hutan produksi sebesar 33,60 ha (5,52 

%). 
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Tabel. 4.1. Luas dan Jenis Penggunaan Tanah Desa Kembang 

No Jenis Penggunaan Tanah Luas (ha) Persen (%) 

1 Tanah Kering   

 a. Pemukiman              86,40 14,20 

 b. Tegal/kebun 410,10 67,44 

2 Tanah Hutan   

 a. Hutan Produksi 33,60 5,52 

3 Tanah Perkebunan   

 a. Tanah Perkebunan Rakyat 67 11,01 

4 Tanah Keperluan Fasilitas Umum   

 a. Kas  Desa 8,90 1,46 

 b. Lapangan  1,25 0,20 

 c. Perkantoran Pemerintah 0,80 0,13 

 Jumlah 608,05 100 

Sumber : Data Monografi Desa Kembang (2009) 

 Berdasarkan tabel 4.1. pengunaan tanah untuk keperluan fasilitas umum 

hanya membutuhkan 10,95 ha yang terdiri dari tanah kas desa sebesar 8,90 ha 

(1,46 %), lapangan sebesar 1,25 ha (0,20 %), dan perkantoran pemerintah sebesar 

0,80 ha (0,13 %). Distribusi penggunaan tanah di Desa Kembang dapat dilihat 

pada tabel 4.1. 

 

4.1.3. Keadaan Penduduk 

 Gambaran keadaan penduduk Desa Kembang diperoleh dari data 

monografi Desa Kembang. Gambaran penduduk ini meliputi distribusi menurut 

umur, distribusi menurut mata pencaharian, dan distribusi menurut tingkat 

pendidikan. 

 

4.1.3.1. Keadaan Penduduk Menurut Umur 

 Jumlah penduduk Desa Kembang  adalah sebanyak  5.356 jiwa, yang 

terdiri dari 2.524 laki-laki (47,12%) dan 2.832 perempuan (52,87%). Penduduk 

yang usia produktif (usia 15-55 tahun) adalah 3.546 orang (66,20 %) dan yang 

terbesar adalah usia 25-45 tahun. Sedangkan yang tidak produktif (usia 0-14 

tahun) adalah 1.478 orang (27,59 %) dan yang berusia tua, yaitu 56 tahun keatas 

adalah 332 orang (6,19 %). Berdasarkan data yang diterima, penduduk Desa 

Kembang yang berusia 15 tahun sudah dianggap produktif untuk bekerja, baik itu 
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bekerja pada usahatani keluarga maupun bekerja pada orang lain. Hal ini tentu 

bertolak belakang dengan apa yang terjadi dengan masyarakat pada umumnya, 

karena yang terjadi pada masyarakat pada umumnya umur 18-19 tahun baru bisa 

dianggap produktif dalam bekerja. Selain itu, penduduk Desa Kembang yang 

berumur 55 tahun keatas yang pada umumnya sudah dianggap produktif untuk 

bekerja yang terjadi di Desa Kembang justru sebaliknya, dimana umur 55 tahun 

keatas di Desa Kembang masih dapat bekerja baik itu di bidang pertanian atau 

peternakan. Adapun distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat 

dilihat pada tabel 4.2 

Tabel 4.2. Distribusi Penduduk Menurut Umur 

Kelompok Umur (tahun)                                        

Jumlah 

 

 Orang Persen (%) 

0 – 6 662 12,35 

7 – 12 616 11,50 

13 – 18 567 10,58 

19 – 24 536 10,00 

25 – 45 1.765 32,95 

46 – 55 878 16,39 

56 keatas 332 6,19 

Jumlah 5.356 100 

Sumber : Data Monografi Desa Kembang (2009) 

Berdasarkan data dan paparan diatas dapat dilihat bahwa penduduk usia 

produktif lebih besar jumlahnya daripada usia non produktif. Hal ini dapat 

dikatakan bahwa potensi kerja yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai lapangan 

kerja cukup tinggi, khususnya untuk kebutuhan tenaga kerja pada usahatani ternak 

sapi. 

 

4.1.3.2. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

Mata pencaharian penduduk di Desa Kembang beraneka ragam, antara lain 

petani, pengusaha, pengrajin, pedagang, pengangkutan, pegawai negeri sipil, TNI, 

Pensiunan, dan peternak. Desa Kembang adalah Desa yang mempunyai sektor 

pertanian dan peternakan yang cukup maju, hal ini didukung oleh kondisi 

topografi Desa tersebut. Berdasarkan data yang diterima penduduk sebagai 
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pemilik tanah sebanyak 1.319 orang (48,81 %) dan penduduk sebagai peternak 

sebanyak 847 orang (31,34 %). Hal ini menandakan bahwa mata pencaharian 

penduduk Desa Kembang adalah petani dan pekerjaan sampingan adalah 

peternak. Di Desa Kembang tidak semua petani mempunyai lahan yang cukup 

luas untuk diolah. Petani yang mempunyai lahan tidak terlalu luas untuk diolah 

mempunyai pekerjaan sampingan sebagai buruh tani/petani penggarap. Hal ini 

ditandai dengan banyaknya orang yang menjadi buruh tani, yaitu sebesar 421 

(15,58 %). Sedangkan penduduk lainnya yang berusia produktif (15-55 tahun) 

tersebar dalam mata pencaharian lain, seperti buruh/swasta sebesar 41 (1,51 %), 

pengrajin 7 (0,25 %), pedagang 16 (0,59 %), pengangkutan/jasa 13 (0,48 %), 

pegawai negeri sipil 36 (1,33 %), montir 2 (0,07 %). Sisa dari usia produktif, yaitu 

sebesar 477 orang yaitu sebagai ibu rumah tangga.  

Jumlah penduduk (untuk umur 15 tahun keatas) berdasarkan mata 

pencaharian dapat dilihat pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Distribusi Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

No Mata Pencaharian Jumlah Orang Persen (%) 

1 Petani pemilik tanah 1.319 48,81 

2 Buruh tani 421 15,58 

3 Buruh/swasta 41 1,51 

4 Pengrajin 7 0,25 

5 Pedagang 16 0,59 

6 Pengangkutan 13 0,48 

7 Pegawai Negeri Sipil 36 1,33 

8 Peternak 847 31,34 

9 Montir 2 0,07 

 Jumlah 2.702 100 

Sumber : Data Monografi Desa Kembang (2009) 

Dari data tabel 4.3. dan paparan diatas terlihat bahwa tidak semua 

penduduk di Desa Kembang berprofesi sebagai petani atau peternak. Ada 

sebagian penduduk Desa Kembang yang berprofesi diluar petani dan peternak 

sebagai pegawai negeri sipil, montir, pedagang bahkan pengrajin. 
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4.1.3.3. Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

Pendidikan adalah salah satu hal yang dapat menaikkan derajat orang, 

kelompok, bahkan masyarakat. Keluarga petani identik dengan mengenyam 

pendidikan hanya sampai tingkat yang rendah, hal ini mungkin disebabkan 

kurangnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan itu sendiri atau juga 

disebabkan oleh kurangnya biaya untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi. 

Untuk penduduk di Desa Kembang menanggapi pendidikan ini cukup 

responsif dan masih menganggap bahwa pendidikan itu penting. Hal ini 

ditunjukkan dengan tidak sedikit anak dari keluarga petani yang mengenyam 

pendidikan sampai tingkat tamat perguruan tinggi atau sederajat. Hal lainnya 

adalah ada beberapa masyarakat Desa Kembang berprofesi sebagai guru yang 

tentunya dapat membantu anak-anak untuk menyelesaikan program wajib belajar 

9 tahun dan pada akhirnya pendidikan di Desa Kembang dapat lebih baik. Untuk 

lebih jelasnya distribusi penduduk menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada 

Tabel 4.4. 

Tabel 4.4. Distribusi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

Tingkat Pendidikan Jumlah  

 Jiwa Persen (%) 

Belum Sekolah 506 11,30 

Tidak Tamat Sekolah Dasar 1.248 27,88 

Tamat Sekolah Dasar 1.987 44,40 

Tamat SLTP/Sederajat 412 9,20 

Tamat SLTA/Sederajat 297 6,63 

Tamat Akademi/Sederajat 13 0,29 

Tamat Perguruan 

Tinggi/Sederajat 

12 0,26 

Jumlah 4.475 100 

Sumber : Data Monografi Desa Kembang (2009) 

Tingkat pendidikan yang dicapai penduduk Desa Kembang cukup 

beragam. Dari Tabel 4.4. dapat diketahui bahwa penduduk yang mengenyam 

pendidikan sampai tingkat SD adalah 1.987 orang (44,40 %), dan tidak tamat SD 

1.248 orang (27,88 %), sedangkan yang mengenyam pendidikan tamat hingga 

SLTP dan SLTA masing-masing adalah 412 orang (9,20 %) dan 297 orang (6,63 

%). Untuk penduduk yang mengenyam pendidikan setelah SLTA, yaitu 
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Akademi/Sederajat dan Perguruan Tinggi hingga tamat masing-masing adalah 13 

orang (0,29 %) dan 12 orang (0,26 %). 

 

4.1.4. Sarana dan Prasarana Sosial Ekonomi Desa Kembang 

Sarana dan prasarana baik itu transportasi, ekonomi, dan sosial budaya 

sangat membantu penduduk desa setempat untuk memperlancar kegiatan 

ekonomi, sosial, dan sebagainya. Bila sarana dan prasarana itu mencukupi tentu 

kegiatan penduduk setempat menjadi lancar tanpa hambatan. Dibawah ini akan 

dijelaskan beberapa sarana dan prasarana sosial ekonomi yang ada di Desa 

Kembang. 

 

4.1.4.1. Sarana dan Prasarana Perekonomian 

Desa Kembang mempunyai sarana perekonomian sejumlah 15 buah, yang 

terdiri dari koperasi simpan pinjam 1 buah, koperasi unit desa 1 buah, pasar 

umum 1 buah, dan toko/kios/warung 12 buah. Sarana perekonomian seperti 

koperasi simpan pinjam dan koperasi unit desa sudah jarang dimanfaatkan oleh 

para penduduk terutama petani responden. Hal ini tidak berlaku untuk pasar 

umum yang ada di Desa Kembang, karena baik itu masyarakat atau petani 

responden sangat memanfaatkan adanya pasar umum ini. Pasar umum beroperasi 

setiap hari dan menjual berbagai barang seperti, hasil panen petani, keperluan 

sehari-hari, dan sembako. Selain pasar umum, pasar peken/pasar besar juga ada di 

Desa Kembang, tetapi pasar peken/besar ini hanya beroperasi seminggu sekali dan 

hanya menjual ternak, seperti sapi potong, sapi perah, kambing, dan lain-lain. 

Sarana perekonomian yang ada di Desa Kembang dapat dilihat pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5. Sarana Perekonomian 

No Sarana Perekonomian Jumlah 

1 Koperasi Simpan Pinjam 1 

2 Koperassi Unit Desa 1 

3 Pasar Umum 1 

4 Toko/kios/warung 12 

Sumber : Data Monografi Desa Kembang (2009) 
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Berdasarkan data diatas, toko/kios/warung yang ada di desa penelitian 

cukup banyak, yaitu 12 buah. Toko/kios/warung tersebut tersebar dimasing-

masing dusun yang ada di Desa Kembang, sehingga untuk mencari 

toko/kios/warung tersebut juga tidak terlalu sulit karena rata-rata toko tersebut 

berada di dekat akses jalan utama. Adapun toko/kios/warung tersebut beroperasi 

setiap hari dan menjual barang-barang keperluan sehari-hari, seperti sembako, dan 

keperluan rumah tangga. Jadi dengan adanya toko ini memudahkan penduduk 

Desa Kembang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus pergi kepasar 

umum. 

4.1.4.2. Sarana dan Prasarana Transportasi 

Sarana dan prasarana transportasi sangat berpengaruh terhadap kelancaran 

kehidupan masyarakat di desa penelitian baik itu untuk komunikasi, kegiatan 

ekonomi, dan sebagainya. Dengan adanya transportasi yang memadai, maka 

hubungan dalam maupun luar desa akan semakin sering terjadi sehingga 

pertukaran informasi dan proses perekonomian akan semakin lancar. Dari hasil 

pengamatan diperoleh gambaran bahwa sarana transportasi di Desa Kembang 

cukup baik. Hal ini dapat dilihat dengan adanya jalan beraspal menuju pusat 

pemerintahan, kecamatan, kabupaten, dan propinsi. Demikian pula jalan menuju 

dusun-dusun, sebagian besar beraspal (6 km/unit), dan sebagian rusak (2 km/unit). 

Tabel 4.6. Sarana Transportasi 

No Sarana Transportasi Jumlah 

1 Sepeda 62 

2 Sepeda motor 146 

3 Oplet/mikrolet 19 

4 Mobil pribadi 8 

5 Truk 3 

Sumber : Data Monografi Desa (2009) 

Dari tabel 4.6. dapat diketahui bahwa jumlah alat transportasi di Desa 

Kembang cukup memadai untuk membantu memperlancar proses pertukaran 

informasi dan membantu dalam kegiatan perekonomian. Hal ini dapat dilihat 

dengan jumlah alat transportasi sebanyak 240 unit, yang terdiri dari sepeda 62 

unit, sepeda motor 146 unit, oplet/mikrolet 19 unit, mobil pribadi 8 unit, dan truk 

3 unit. 



48 

 

 

Untuk sarana transportasi umum di Desa Kembang seperti oplet/mikrolet 

dan truk sangat membantu penduduk terutama petani responden dalam 

menjalankan kegiatan sehari-hari. Untuk mikrolet biasanya digunakan oleh 

penduduk ataupun petani responden untuk pergi keluar desa, sekolah, dan 

sebagainya. Mikrolet ini beroperasi pada pukul 06.00 s/d 16.00, sedangkan untuk 

oplet yang beroperasi mulai dari pukul 03.30 pagi hari biasanya digunakan untuk 

mengangkut barang bawaan dari pasar berupa sayur-sayuran, kebutuhan 

toko/warung/kios, dan hasil bumi lainnya. Tidak beda jauh dengan oplet, truk 

digunakan untuk mengangkut hasil panen dan ternak penduduk Desa Kembang. 

 

4.1.4.3. Sarana dan Prasarana Pendidikan, Peribadatan, Kesehatan 

Sarana dan prasarana pendidikan, peribadatan, dan kesehatan tentu 

mempunyai andil yang besar pula dalam memperlancar proses kehidupan di Desa 

Kembang. Jumlah sarana dan prasarana pendidikan, peribadatan, dan kesehatan 

dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7. Sarana Pendidikan, Peribadatan, dan Kesehatan 

No Sarana Pendidikan, Peribadatan, dan Kesehatan Jumlah 

1 Sarana Pendidikan  

 a. SLTP 2 

 b. SD 4 

 c. Taman Kanak-kanak 4 

 d. Tempat penitipan anak 4 

2 Sarana Peribadatan  

 a. Masjid 20 

 b. Mushola 9 

3 Sarana Kesehatan  

 a. Poliklinik 1 

 b. Posyandu 5 

Sumber : Data Monografi Desa (2009) 

Berdasarkan Tabel 4.7. sarana pendidikan, peribadatan, dan kesehatan di 

Desa Kembang cukup memadai, dengan terpenuhinya sarana pendidikan dari 

tingkat SD sampai SLTP diharapkan penduduk Desa Kembang dapat memenuhi 

wajib belajar 9 tahun. Sarana peribadatan juga tidak kalah penting dengan sarana 

pendidikan, karena dengan adanya sarana peribadatan yang memadai di Desa 

Kembang, dapat memudahkan masyarakat setempat untuk menjalankan 
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ibadahnya. Sarana peribadatan yang ada di Desa Kembang juga cukup memadai, 

hal ini dapat dilihat dengan adanya 20 masjid dan 9 mushola yang tersebar 

diseluruh dusun yang ada di Desa Kembang. Selain sarana pendidikan dan 

peribadatan, sarana kesehatan di Desa Kembang juga cukup memadai, 

berdasarkan data yang diterima Desa Kembang mempunyai sarana kesehatan 6 

buah, yaitu berupa poliklinik 1 buah dan posyandu 5 buah. Selain sarana berupa 

gedung kesehatan Desa Kembang mempunyai 2 orang paramedis, 2 orang dukun 

terlatih, dan 1 bidan untk melengkapi sarana kesehatan tersebut. 

 

4.1.5.   Keadaan Pertanian 

Pertanian dalam arti luas terdiri dari lima sub sektor, yaitu sub sektor 

tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Kecuali sub 

sektor perikanan dan kehutanan, sub sektor lainnya terdapat di Desa Kembang, 

dimana sub sektor tanaman pangan dan perkebunan merupakan yang dominan 

atau banyak diusahakan oleh masyarakat setempat. 

Sektor peternakan juga menjadi salah satu sektor yang berkembang di 

Desa Kembang, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak sedikit masyarakat Desa 

Kembang yang mengusahakan sektor peternakan ini. Usaha peternakan yang ada 

di Desa Kembang, yaitu ternak ayam dan bebek, sedangkan untuk ternak besar 

adalah sapi dan kambing. Pada tabel 4.8. dibawah ini masing-masing 

menggambarkan  jenis dan jumlah ternak yang diusahakan di Desa Kembang. 

Tabel 4.8. Jenis dan Jumlah Ternak Desa Kembang 

No Jenis Jumlah (ekor) Persen (%) 

1 Sapi 1.532 11,47 

2 Kambing 496 3,71 

3 Ayam 11.268 84,36 

4 Bebek 60 0,44 

 Jumlah 13.356 100 

Sumber : data Monografi Desa Kembang (2009) 
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  4.2. Gambaran Umum Kelompok Tani Margotani 2 

 Gambaran umum mengenai Kelompok Tani Margotani 2 ini diperoleh 

melalui data kelompok tani dan wawancara langsung dengan orang- orang kunci 

yang duduk sebagai pengurus kelompok tani dalam hal ini wawancara langsung 

dengan ketua kelompok tani 

4.2.1. Sejarah Berdirinya Kelompok Tani Margotani 2 

  Kelompok Tani Margotani merupakan salah satu kelompok tani yang ada 

di Dusun Kembangsari. Secara historis sebenarnya kegiatan kelompok tani 

Margo Tani II ini sudah mulai tahun 1976, seiring dengan dilangsungkannya 

peringatan HKTI Tingkat Propinsi Jawa Tengah. 

 Dalam kurun waktu tersebut sudah mengalami pergantian kepengurusan 

sebagai berikut: 

a.  Tahun 1976 – 1985 Ketua Bapak Warsono 

b. Tahun 1986 – 1998 Ketua Bapak Sukar 

c.  Tahun 1999 – sekarang Bapak Untung Susilo 

4.2.2. Struktur Organisasi dan Keanggotaan 

1. Penasehat  : Sekretaris Desa dan Ketua 

Gotong          Royong 

2. Ketua    : Untung Susilo 

3. Ketua II    : Sukar 

4. Sekretaris I   : Suyudi 

5. Sekretaris II   : Sukoco 

6. Bendahara   : Parjono 

7. Sie. Organisasi   : Margono dan Setiyono 

8. Sie. Budidaya Pertanian : Manto Harjono dan Sukar 

9. Sie. Peternakan   : Sunarto, Sunaryo dan Sukarjo 

 Jumlah anggota aktif dalam kelompok tani ini ada 34 orang yang 

kesemuanya merupakan peternak sapi dan kambing.  
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4.2.3. Kegiatan Yang Dilakukan dan Prestasi yang Pernah       

Dicapai 

1.  Juara tata rumah dan pemanfaatan pekarangan yang diwakili rumah 

Bapak Sukar mendapat hadiah kambing dari Bapak Moh.Hasbi, Bupati 

Boyolali. 

2.   Sdr. Saputro salah satu anggota kelompok mengikuti program magang 

tani di Bogor. 

3.  Juara cerdas cermat antar kelompok tani tingkat Kecamatan Ampel. 

4.  Tahun 1998 ditunjuk sebagai tempat sarasehan Kontak Tani se-Jawa 

Tengah. 

5.  Ibu Sutardi dari KWT, Puspitosari yang juga anggota 

Kelompok Tani Margo Tani II ditunjuk mewakili Boyolali 

mengikuti Penas dalam rangka Pertasi Kencana Tk. Nasional 

di Simalungun, Sumatera Utara. 

6.  Sdr. Sutrisno anggota kelompok mengikuti Magang Tani di 

Magelang. 

7.  Sdr. Ihsanudin mengikuti Magang Tani di Sukabumi, Jawa 

Barat. 

8.  Mengikuti Penyuluhan, study banding dan pelatihan antara 

lain: 

 Good Farming Proses oleh GTZ dan Fedep 

 Study banding ke KSP Nongko jajar dan kota 

agropolitan Kota Batu, Jawa Timur. 

 Pelatihan Budidaya ternak lembu yang 

diselenggarakan Disnakkan Boyolali. 

 Study banding ke KSU Andini Luhur Getasan 

Kabupaten Semarang. 

9.  Mulai tahun 2007 ditunjuk sebagai ajang Program Prima 

Tani mewakili kabupaten Boyolali. 

10. Ditunjuk sebagai pelaksana demplot tanaman ”Jarak Pagar”. 
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4.3.  Gambaran Umum Responden 

 Gambaran umum responden merupakan hasil pengamatan atas data primer 

yang diperoleh dari hasil wawancara dengan peternak sebagai responden. 

Gambaran umum responden yang akan dipaparkan terdiri dari identitas 

responden mengenai umur, alamat, tingkat pendidikan, pekerjaan, jumlah anggota 

keluarga, lamanya pengalaman usahatani serta motivasi mengikuti penyuluhan. 

Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 34 orang peternak yang mengusahakan 

ternak sapi dan kambing. 

 

  4.3.1. Umur Responden 

   Umur responden yang dimaksud dalam hal ini, yaitu umur pada saat 

penelitian dilakukan. Distribusi responden menurut umur dapat dilihat pada Tabel 

4.9. berikut ini. 

  Tabel 4.9. Distribusi Responden Menurut Umur 

Umur (tahun) Jumlah Orang Persen (%) 

20 – 30  1  2,94 

31 – 40 15 44,12 

41 – 50 10 29,41 

51 – 60  3  8,82 

61 – 70  5 14,71 

Total 34 100,00 
  Sumber : Data Primer (2011) 

    Berdasarkan Tabel 4.9. persentase tertinggi sebesar 44,12 %  atau 

sejumlah 15 orang merupakan responden yang memiliki umur antara 31 sampai 

40 tahun. Persentase sebesar 29,41 % atau 10 orang adalah responden yang 

memiliki umur antara 41 sampai 50 tahun. Sedangkan persentase sebesar 14,71 

% atau 5 orang adalah responden yang memiliki umur 61-70 tahun. Sisanya 

persentase sebesar 8,82 % atau 3 orang dan 2,94 % atau 1 orang yang masing- 

masing dimiliki oleh responden yang berumur 51 sampai 60 tahun dan responden 

dengan umur 20 sampai 30 tahun. Hal ini berarti bahwa responden yang  

memelihara ternak sapi dan kambing berada pada umur produktif dan persentase 

paling besar, yaitu pada 44,12 % berada pada kisaran umur 31 sampai 40 tahun. 
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  4.3.2.  Tingkat Pendidikan Formal Responden 

   Tingkat pendidikan formal responden berdasarkan data primer yang 

didapat digolongkan dalam 5 kategori yang dapat dilihat pada tabel 4.10. 

mengenai distribusi responden menurut tingkat pendidikan formal. 

Tabel 4.10. Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan Formal 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Orang Persentase (%) 

1 Tidak Pernah Sekolah - - 

2 Tidak Tamat SD   2   5,88 

3 Tamat SD 18 52,94 

4 Tamat SLTP  5 14,71 

5 Tamat SLTA  9 26,47 

 Jumlah 34 100,00 
  Sumber : Data Primer (2011) 

  Berdasarkan gambaran tersebut, tingkat pendidikan responden (peternak) 

sangat beragam. Rata- rata tingkat pendidikan formal responden peternak di 

Kelompok Tani Margo Tani II sebagian besar adalah tamatan SD yaitu sebanyak 

18 orang (52,94 %). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan responden 

yang beternak secara umum masih tergolong rendah. Selain tamatan SD, ada juga 

responden yang memiliki tingkat pendidikan sebagai berikut, tamat SLTP 

sebanyak 5 orang (14,71 %), tamat SLTA sebanyak 9 orang (26,47 %) dan tidak 

tamat SD hanya 2 orang (5,88 %) sedangkan tidak pernah sekolah tidak ada 

responden. 

 

  4.3.3.  Jumlah Anggota Keluarga Responden 

  Tabel 4.11. Distribusi Responden Menurut Jumlah Anggota Keluarga 

No Jumlah Anggota 

Keluarga (orang) 

Jumlah Orang Persentase (%) 

1 1 – 2   4 11,76 

2 3 – 4 24 70,59 

3 5 – 6  6 17,65 

 Jumlah 34 100,00 
  Sumber : Data Primer (2011) 

  Dapat dilihat pada tabel diatas, bahwa dari 34 responden yang memiliki 

persentase terbesar sebanyak 70,59 % atau 24 orang responden yang memiliki 

jumlah anggota keluarga antara 3 sampai 4 orang, persentase terbesar kedua yaitu 
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17,65 % atau 6 orang responden yang memiliki jumlah anggota keluarga antara 5 

sampai 6 orang. Selanjutnya persentase 11,76 % atau 4 orang responden yang 

memiliki jumlah anggota keluarga antara 1 sampai 2 orang. 

 

  4.3.4.  Lamanya Pengalaman Beternak  

  Tabel 4.12. Distribusi Responden Menurut Lamanya Pengalaman Beternak  

No Pengalaman (tahun) Jumlah Orang Persentase (%) 

1 1 – 5  7 20,58 

2 6 – 10 13 38,24 

3 11 – 15 13 38,24 

4 16 – 20  1  2,94   

 Jumlah 34 100,00 
  Sumber : Data Primer (2011)  

 Berdasarkan Tabel 4.12. persentase tertinggi sebesar 38,24 %  atau 

sejumlah 13 orang merupakan responden yang memiliki pengalaman beternak 

antara 6 sampai 10 tahun dan 11 sampai 15 tahun. Sedangkan persentase sebesar 

20,58 % adalah responden yang memiliki pengalaman beternak selama 1 sampai 

5 tahun. Sisanya persentase sebesar 2, 94 %  dimiliki oleh responden yang 

memiliki pengalaman beternak selama 16 sampai 20 tahun. Hal ini menunjukkan 

bahwa rata- rata lamanya pengalaman beternak 6 sampai 10 tahun dan 11 sampai 

15 tahun yang memiliki jumlah responden yang terbanyak. 

 

4.3.5.  Rata-rata Jumlah Produksi 

Tabel 4.13. Distribusi Responden Menurut Rata-rata Jumlah Produksi 

(liter/hari) 

No Jumlah Produksi 

(liter/hari) 

Jumlah Orang Persentase (%) 

1 0 – 5  12 35,29 

2 6 – 10 16 47,06 

3 11 – 15 5 14,71 

4 16 – 20  1  2,94   

 Jumlah 34 100,00 
  Sumber : Data Primer (2011)  

 Berdasarkan tabel 4.13 diatas persentase tertinggi sebesar 47,06 atau 

sejumlah 16 orang merupakan responden yang rata-rata menghasilkan produksi 
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susu sapi sebesar 6 sampai 10 liter per hari. Sedangkan persentase sebesar 35,29 

% adalah responden yang rata-rata menghasilkan produksi susu sapi sebesar 0 

sampi 5 liter per hari. Sisanya persentase sebesar 14,71 % dan 2,94 % dimiliki 

oleh responden yang rata-rata menghasilkan produk susu sapi sebesar 11 sampai 

15 liter per hari dan 16 sampai 20 liter per hari. Harga susu sapi yang dijual per 

liter yaitu Rp.3000,00/liter 

 

4.3.6.  Motivasi Responden 

   Motivasi yang dimaksud adalah motivasi dari dalam dan motivasi dari 

luar. Dan motivasi tersebut diukur dengan indikator peningkatan pendapatan, 

menambah pengetahuan dan ketrampilan, merubah sikap kearah yang lebih dan 

maju, serta ingin bertemu atau berkumpul dengan teman. 

   Dari hasil penelitian diketahui bahwa semua responden mempunyai 

tingkat motivasi yang tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.14. 

dibawah ini. 

Tabel 4.14. Distribusi Jumlah Responden Menurut Motivasi 

No Skor Tingkat  Motivasi Jumlah 

Orang 

Persentase 

(%) 

1  0 – 5 Rendah (R) - - 

2   6 – 11 Sedang (S) -  - 

3 12 – 16 Tinggi (T) 34 100 

 Jumlah  34 100,00 
  Sumber : Data Primer (2011)  

 Dari hasil penelitian diketahui bahwa 100,00 % atau semua responden 

mempunyai tingkat motivasi yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 

motivasi responden mengikuti penyuluhan sangat tinggi sehingga persepsi 

efektifitas penyuluhan pertanian juga sangat tinggi. 
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4.3.7.  Materi Penyuluhan 

Tabel 4.15. Distribusi Efektifitas Materi Penyuluhan 

No Skor Persepsi Efektifitas Jumlah 

Orang 

Persentase 

(%) 

1 0 – 3  Tidak Sesuai (TS) - - 

2 4 – 8 Sesuai (S)  2  5,88  

3   9 – 12 Sangat Sesuai (SS) 32 94,12 

 Jumlah  34 100,00 

  Sumber : Data Primer (2011)  

  Dari hasil penelitian diketahui bahwa 94,12 % atau 32 orang responden 

mempunyai pendapat bahwa tingkat materi penyuluhan sangat sesuai. Dan hanya 

5,88 % atau 2 orang yang mempunyai pendapat bahwa tingkat materi sesuai. Hal 

ini menunjukkan bahwa tingkat materi penyuluhan yang diberikan penyuluh 

untuk responden sangat sesuai dengan apa yang di minta responden atau masalah 

yang dialami responden sehingga dengan demikian persepsi efektifitas 

penyuluhan pertanian juga sangat tinggi. 

 

4.3.8.  Prinsip Metode Penyuluhan  

Tabel 4.16. Distribusi Efektifitas Prinsip Metode Penyuluhan 

No Skor Persepsi Efektifitas  Jumlah 

Orang 

Persentase 

(%) 

1    0 – 5 Rendah (R) - - 

2     6 – 11 Sedang (S)  - - 

3   12 – 16 Tinggi (T) 34 100 

 Jumlah  34 100,00 
  Sumber : Data Primer (2011)  

  Dari hasil penelitian diketahui bahwa 100,00 % atau semua responden 

setuju bahwa prinsip metode penyuluhan mempunyai tingkat prinsip metode 

yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa responden dapat mengerti dan 

memahami prinsip metode penyuluhan yang diberikan oleh penyuluh. Dengan 

demikian prinsip metode penyuluhan yang tinggi maka persepsi efektifitas 

penyuluhan pertanian juga tinggi. 
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4.3.9.  Perlengkapan Penyuluhan  

Tabel 4.17. Distribusi Efektifitas Fasilitas/Peraga Penyuluhan 

No Skor Persepsi Efektifitas  Jumlah 

Orang 

Persentase 

(%) 

1 0 – 2 Rendah (R) - - 

2 3 – 5 Sedang (S)  1   2,94   

3 6 – 8 Tinggi (T) 33 97,06 

 Jumlah  34 100,00 
  Sumber : Data Primer (2011)  

  Dari hasil penelitian diketahui bahwa 97,06 % atau 33 orang responden 

mempunyai pendapat bahwa tingkat fasilitas/peraga penyuluhan tinggi. Dan 

hanya 2,94 % atau 1 orang yang mempunyai pendapat bahwa tingkat 

fasilitas/peraga penyuluhan sedang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 

perlengkapan penyuluhan tinggi sehingga persepsi efektifitas penyuluhan 

pertanian juga tinggi. 

4.3.10.  Persepsi Efektifitas Penyuluhan Pertanian 

  Tabel 4.18. Distribusi Responden Menurut Persepsi Efektifitas Penyuluhan 

Pertanian 

No Skor Persepsi Efektifitas Jumlah 

Orang 

Persentase 

(%) 

1  0 – 4 Rendah (R) - - 

2   5 – 10 Sedang (S) 1   2,94 

3 11 – 15 Tinggi (T) 28 82,35 

4 16 – 20 Sangat Tinggi (ST) 5 14,71 

 Jumlah  34 100,00 
  Sumber : Data Primer (2011)  

 Dari tabel 4.18. diatas terlihat adanya hubungan yang jelas tentang 

efektifitas penyuluhan pertanian dalam Kelompok Tani Mago Tani II. Dengan 

melihat tabel dapat diketahui persepsi efektifitas penyuluhan pertanian berada 

pada tingkat yang tinggi. Dimana diketahui bahwa 82,35 % atau 28 responden 

setuju bahwa persepsi efektifitas penyuluhan terhadap Kelompok Tani Margo 

Tani II, dan 14,71 % atau 5 orang responden setuju bahwa persepsi efektifitas 

penyuluhan pertanian sangat tinggi terhadap Kelompok Tani Margo Tani II, dan 

hanya 2,94 %  atau 1 orang responden yang berpendapat bahwa persepsi 

efektifitas penyuluhan pertanian sedang terhadap Kelompok Tani Margo Tani II. 
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4.5.   Hasil Analisis Data 

  4.5.1. Hasil Komputasi Regresi 

  4.5.1.1. Analisis Regresi Berganda 

    Analisis regresi berganda dilakukakan untuk mengetahui nilai F-hitung, t-

hitung, nilai statistik Durbin Watson dan lain-lain, serta untuk melihat seberapa 

jauh variabel- variabel independen yang diamati mempengaruhi variabel 

dependen. 

   Berdasarkan hasil komputasi dengan menggunakan alat analisis regresi 

berganda dengan uji t pada tingkat kepercayaan 95 %, maka didapat bentuk 

persamaan sebagai berikut: 

Y = a0 + a1x1 + a2 x2 + a3 x3 + a4 x4 + a5 x5 + a6 x6 + ei 

Y = 1,938 - 0,003 x1 - 0,015 x2
 
+ 1,332 x3

*
 – 1,083 x4 – 0,318 x5+ 1,615 x6

*
+ ei  

Dimana 

Y  =  Persepsi efektifitas penyuluhan 

a0    =   intersep/ konstanta 

a1,....a6  =   koefsien regresi untuk X1 sampai X6 

X1  =   umur petani (tahun) 

X2   =  tingkat pendidikan formal petani 

X3   =  motivasi 

X4   =  materi penyuluuhan 

X5   =  prinsip metoda penyuluhan 

X6  =  perlengkapan penyuluhan 

Tanda * = signifikan pada α = 0,05 

ei   =  unsur pengangggu 

 Persamaan diatas berarti bahwa  tanpa adanya variabel motivasi dan 

perlengkapan penyuluhan, persepsi efektifitas penyuluhan pertanian masih tetap 

memiliki nilai, yaitu 1,938. Nilai konstan sebesar 1,938 tersebut masuk pada 

kategori persepsi efektifitas sedang. Ini berarti bahwa persepsi efektifitas 

penyuluhan pertanian sudah berada pada kategori sedang meskipun tidak ada 

faktor motivasi dan perlengkapan penyuluhan. Koefisien regresi variabel motivasi 
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dari persamaan diatas adalah 1,332 sedangkan variabel perlengkapan penyuluhan 

1,615. Ini berarti bahwa penambahan satu satuan variabel motivasi akan 

menaikkan persepsi efektifitas penyuluhan pertanian sebesar 1,332, sedangkan 

penambahan satu satuan perlengkapan penyuluhan akan menaikkan persepsi 

efektifitas penyuluhan pertanian sebesar 1,615. Koefisien regresi variabel umur, 

tingkat pendidikan formal, materi penyuluhan dan prinsip metode penyuluhan 

adalah negatif artinya bahwa penambahan satu satuan pada variabel umur, tingkat 

pendidikan, materi penyuluhan dan prinsip metode penyuluhan akan menurunkan 

persepsi efektifitas penyuluhan pertanian sebesar (0,033), (0,015), (1,083), 

(0,318). Namun demikian keempat variabel tersebut diketahui tidak signifikan 

sehingga pengaruhnya terhadap persepsi efektifitas penyuluhan pertanian dapat 

diabaikan. 

 

Tabel 4.19.  Sidik Ragam Hasil Komputasi 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R Square 

Change 

F 

Change df1 Df2 

Sig. F 

Change 

1 .647
a
 .418 .289 0.99036 .418 3.237 6 27 .016 2.048 

Sumber : Data hasil komputasi, 2011 

 

Berdasarkan hasil komputasi dalam tabel 4.19 diketahui nilai R Square 

0,418. Nilai tersebut mengartikan bahwa, persepsi efektifitas penyuluhan 

pertanian dapat dijelaskan dan dipengaruhi oleh peubah bebas sebesar 41,80 %, 

sisanya sebesar  58,20%, dijelaskan dan dipengaruhi oleh peubah lain diluar 

persamaan dalam penelitian ini. 

Sedangkan nilai multiple-R yang didapat adalah 0,647 (mendekati 1 dan 

arahnya positif). Artinya, secara bersama- sama peubah bebas (X) mempunyai 

hubungan yang sangat erat dengan peubah tidak bebas (Y), bila peubah bebas 

meningkat secara bersamaan maka peubah tidak bebas ikut meningkat. 
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Untuk mengetahui apakah semua asumsi OLS telah terpenuhi yaitu tidak 

adanya multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi, maka perlu 

diadakan uji validitas. Ada tidaknya multikolinearitas dapat diketahui dengan 

matrik korelasi dari variabel bebas. Dari hasil matrik korelasi pada lampiran, 

diketahui bahwa tidak ada hubungan yang tinggi antara umur (X1), pendidikan 

formal (X2), motivasi (X3), materi penyuluhan (X4), prinsip metode penyuluhan 

(X5), dan perlengkapan penyuluhan(X6), sehingga tidak ada multikolinearitas. 

Selain itu ada tidaknya multikolinearitas juga dapat dilihat dari besaran VIF 

(Variance Inflaction Factor) dan Tolerance. Pada lampiran nampak bahwa nilai 

VIF ada disekitar 1 dan mempunyai angka Tolerance mendekati 1, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat penyakit 

multikolinearitas diantara peubah bebasnya. 

Adapun hasil koefisien regresi antara peubah bebas dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.20. Koefisien Regresi Antar Peubah Bebas 

 Perlengkapan 

Penyuluhan 

Umur Motivasi Prinsip 

Metode 

Penyuluhan 

Pendidikan 

Formal 

Materi 

Penyuluhan 

Perlengkapan penyuluhan 1 0,204 -0,129 -0,058 0,242 -0,366 

Umur 0,204 1 -0,139 -0,239 0,503 0,048 

Motivasi -0,129 -0,139 1 -0,261 -0,470 -0,422 

Prinsip Metode Penyuluhan -0,058 -0,239 -0,261 1 -0,142 -0,233 

Pendidikan 

Formal 

0,242 0,503 -0,470 -0,142 1 0,253 

Materi Penyuluhan -0,366 0,048 -0,422 -0,233 0,253 1 
Sumber : Analisis Data (2011) 

Berdasarkan analisis diatas terlihat bahwa koefisien korelasi antara peubah 

bebas berada dibawah 0,5. Hal ini berarti bahwa tidak ada penyakit 

multikolinearitas dalam model regresi.  

Selain itu adanya multikolinearitas juga dapat dilihat dari besaran VIF 

(Variance Inflation Factor) dan Tolerance. Adapun hasil VIF dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 
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Tabel 4.21. Hasil Nilai VIF dan Tolerance 

Model      Collinearity Statistic 

 Tolerance VIF 

Umur 0,703 1,423 

Pendidikan Formal 0,547 1,828 

Motivasi 0,462 2,164 

Materi 0,479 2,088 

Prinsip Metode 0,634 1,578 

Perlengkapan 0,654 1,528 
Sumber: Analisis data primer (2011) 

Pada tabel diatas tampak bahwa nilai tolerance untuk masing-masing 

peubah (independent variable) > 0,10 maka dalam penelitian ini tidak terdapat 

penyakit multikolinearitas diantara peubah bebasnya. Dengan menggunakan nilai 

VIF terlihat bahwa semua nilai VIF untuk masing-masing peubah bebas < 10 

maka tidak ada multikolinearitas diantara peubah bebasnya, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terdapat multikolinearitas. 

Untuk mengetahui ada tidaknya Autokorelasi dalam model regresi 

digunakan Uji Durbin Watson, yaitu dengan membandingkan antara nilai d 

durbin-watson yang ada (hasil perhitungan komputer) dengan d tabel. Dalam 

penelitian ini jumlah parameter (k) adalah 6 dan jumlah observasi (n) 34. Hasil 

dari Uji Durbin Watson dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 4.22. Uji Durbin Watson 

 

A B 2,048 D E 

 0  dL         dU        4-dU               4-dL          E 

                                   1,114           1,877               2,123               2,886 

Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa nilai DW  (2,048) terletak 

diantara dU dan (4-dU) atau dU ≤ DW ≤  (4 – dU) yang artinya bebas dari 

autokorelasi. 

 Untuk mendeteksi adanya Heteroskedastisitas dapat diketahui dengan 

membuat plot antara sumbu x dan y dimana sumbu x adalah y yang telah 
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terprediksi (y-calculated) dan sumbu y adalah residual (y prediksi- y 

sesungguhnya). Pedoman ada tidaknya heteroskedastisitas dari hasil plot ini 

adalah jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi 

heteroskedastisitas. Apabila tidak ada pola tertentu yang jelas, serta titik-titik 

menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu y maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Hasil plot dapat dilihat pada grafik scatterplot berikut ini: 

 

 
 

Gambar 4.1. Grafik Scatterplot Hasil Komputasi 

Sumber: Data hasil komputasi, 2011 

 Berdasarkan grafik scatterplot diatas tampak tidak ada pola yang jelas 

serta titik-titik (point-point) yang menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada 
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sumbu y, sehingga disimpulkan bahwa pada model regresi ini tidak terdapat 

heteroskedastisitas. 

 

4.5.1.2.  Pengujian Pengaruh Semua Peubah Bebas (X) terhadap 

Peubah   Tidak Bebas (Y) 

 Untuk menguji pengaruh antara semua peubah bebas variabel bebas (Xi) 

dan peubah tidak bebas (Y) secara bersama-sama digunakan metode sidik ragam. 

 Dari hasil komputasi, diketahui nilai F hitung sebesar 3,237 dan F tabel 

2,46 dengan pengujian hipotesis: 

Ho = Variabel Independen secara bersama- sama tidak berpengaruh secara 

nyata terhadap Persepsi Efektifitas Penyuluhan Pertanian. 

Hi = Variabel Independen secara bersama-sama berpengaruh secara nyata 

terhadap  Persepsi Efektifitas Penyuluhan Pertanian. 

Tabel 4.23. Sidik Ragam Hasil Komputasi 

Sumber 

Variasi 

Jumlah 

Kuadrat 

Derajat 

Bebas 

Kuadrat 

Tengah 

F - 

Tabel 

F - 

Hitung 

Sig. 

Regression   19,048 6 3,175 2,46 3,237 .016
a
 

Residual   26,482 
27 0,981 

(α = 

0,05) 

  

Total 45,529 33     
Sumber: Analisa Data Primer, (2011) 

Dari tabel 4.23 terlihat bahwa F-hitung (3,237)  >  F tabel (2,46), maka 

Ho ditolak, hal ini berarti bahwa secara keseluruhan umur responden, pendidikan 

formal responden, motivasi responden, materi penyuluhan, prinsip metode 

penyuluhan dan pelengkapan penyuluhan secara bersama-sama berpengaruh 

nyata terhadap persepsi efektifitas penyuluhan pertanian. 

 

4.5.1.3. Pengujian Pengaruh Masing- masing Peubah Bebas (Xi) terhadap 

Peubah Tidak Bebas (Y) 

 Untuk mengetahui nyata atau tidaknya pengaruh masing-masing peubah 

bebas (Xi) dengan peubah tidak bebas (Y) dilakukan uji t (0,05) dua sisi. Hasil 

uji t dengan menggunakan komputasi dapat dilihat pada tabel 4.24 di bawah ini : 
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Tabel 4.24. Pengaruh Masing-Masing Peubah Bebas (Xi) dengan Peubah 

Tidak Bebas (Y) 

 

Variabel 

Koefisien        

Regresi 

Kesalahan 

Standar 

 

T-Hitung 

 

Sig 

 

T-tabel 

(constant)   1,938 5,039 0,385 0,703 1,70329  

(α = 0,05) 

Umur (X1) -0,003 0,018 -0,180 0,858  

Pendidikan Formal (X2)    0,015 0,083 0,177 0,861  

Motivasi (X3)   1,332 0,582 2,289 0,030  

Materi Penyuluhan (X4)  -1,083 0,478 -2,266 0,032  

Prinsip Metode Penyuluhan (X5) -0,318 0,277 -1,149 0,260  

Perlengkapan Penyuluhan (X6) 1,615 0,500 3,232 0,003  
Sumber: Analisa Data Primer, (2011) 

Dari tabel 4.24. diatas terlihat nilai t-hitung variabel motivasi (2,289) > t-

tabel (1,70329) itu berarti motivasi berpengaruh nyata terhadap persepsi 

efektifitas penyuluhan pertanian, variabel materi penyuluhan pertanian (-2,266) > 

t-tabel (1,70329) itu berarti materi berpengaruh nyata dan arahnya berlawanan 

terhadap persepsi efektifitas penyuluhan pertanian dan variabel perlengkapan 

penyuluhan (3,232) > t-tabel (1,70329) itu berarti perlengkapan penyuluhan 

pertanian berpengaruh nyata terhadap persepsi efektifitas penyuluhan pertanian. 

Sedangkan nilai t-hitung variabel umur (-0,180), pendidikan formal 

(0,177) dan variabel prinsip metode penyuluhan (-1,149) < t-tabel (1,70329) yang 

berarti tidak berpengaruh secara nyata terhadap persepsi efektifitas penyuluhan 

pertanian di Kelompok Tani Margo Tani 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




