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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan hasil dari analisis dan pembahasan berdasarkan tujuan 

dan hipotesis penelitian yang dibagi ke dalam delapan bagian. Bagian pertama, 

menyajikan gambaran umum lokasi penelitian. Bagian kedua, menyajikan 

gambaran responden penelitian. Bagian ketiga, menyajikan hasil analisis uji 

instrumen penelitian. Bagian keempat, menyajikan hasil uji prasyarat penelitian. 

Bagian kelima, menyajikan analisis deskriptif variabel modal sosial dan adopsi 

inovasi. Bagian keenam, menyajikan hasil analisis persamaan regresi linier ganda. 

Bagian ketujuh, menyajikan hasil analisis uji hipotesis. Bagian kedelapan, 

menyajikan pembahasan hasil pengaruh modal sosial terhadap tingkat adopsi 

inovasi.  

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1. Kondisi Geografis  

Desa Ketapang merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah 

Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Secara geografis, 

Kecamatan Susukan terletak pada posisi 110°33¹ – 110°36¹ Bujur Timur dan 

7°21¹ – 7°24¹ Lintang Selatan.  Batas wilayah Kecamatan Susukan sebelah utara 

adalah Kecamatan Suruh, batas wilayah sebelah barat adalah Kecamatan 

Tengaran dan Kabupaten Boyolali, batas sebelah selatan adalah Kecamatan 

Kaliwungu, dan batas sebelah timur adalah Kabupaten Boyolali. 
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Desa Ketapang memiliki suhu rata-rata harian sekitar 28
o
C – 30

o
C dengan 

curah hujan rata-rata 16,11 mm per tahun. Desa Ketapang termasuk daerah 

dataran tinggi yang berada pada ketinggian 622 meter diatas permukaan air laut 

dengan jarak 1 km dari Pemerintahan Kecamatan, 46 km dari Pemerintah 

Kabupaten, 75 km dari Provinsi, dan 1000 km dari Ibu Kota Negara. Batas 

wilayah Desa Ketapang sebelah utara adalah Desa Sidoharjo, batas sebelah selatan 

adalah Desa Timpik dan Desa Tawang, batas sebelah barat adalah Desa Susukan, 

batas sebelah timur adalah Desa Gentan dan Desa Bakalrejo. 

Desa Ketapang terdiri dari 5 Dusun, 6 Rukun Warga (RW), 31 Rukun 

Tetangga (RT) dengan luas total wilayah Desa Ketapang sebesar 316 hektar atau 

0,92% dari luas Kabupaten Semarang. Sebagian besar luas Desa Ketapang 

digunakan untuk area persawahan dan tegalan, sisanya digunakan untuk 

pekarangan, pemukiman, TPU, fasilitas umum, dan lain-lain. Luas lahan 

persawahan yang diperlakukan secara organik di Desa Ketapang seluas 126,022 

hektar sedangkan sisanya sebesar 33,978 hektar merupakan lahan semi organik. 

Luas dan persentase lahan Desa Ketapang dapat dilihat pada Tabel 9. 

      Tabel 9. Luas Dan Persentase Lahan Desa Ketapang Berdasarkan Penggunaan 

Lahan Tahun 2016 

 

No Penggunaan lahan Luas lahan Persentase  

  -----Ha----- -----%----- 

1 Persawahan 160 50,6 

2 Tegalan 66 20,9 

3 Pekarangan dan pemukiman 75 23,8 

4 Lain-lain (TPU, fasilitas umum, dll) 15 4,7 

Total 316 100 

Sumber: Monografi Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, 

2017. 
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4.1.2. Demografi 

4.1.2.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur 

Jumlah total penduduk Desa Ketapang sebanyak 5.229 jiwa dengan jumlah 

Kepala Keluarga (KK) pada Tahun 2016 sebanyak 1.606 KK. Jumlah total 

penduduk laki-laki mencapai 2.514 jiwa dan jumlah total penduduk perempuan 

mecapai 2.715 jiwa. Pada Tahun 2016, mutasi penduduk di Desa Ketapang 

dengan tingkat kelahiran di Desa Ketapang sebanyak 31 jiwa; tingkat kematian 

sebanyak 28 jiwa; pindah wilayah sebanyak 13 jiwa; dan pendatang sebanyak 7 

jiwa. Semua penduduk Desa Ketapang merupakan Warga Negara Indonesia 

(WNI) yang beretnis jawa. Kehidupan beragama di desa sampai saat ini berjalan 

dengan baik karena semua penduduk di Desa Ketapang beragama islam. Hal 

tersebut dapat dilihat dari banyaknya kegiatan-kegiatan keagamaan seperti 

pengajian, selametan, dan lain-lain. Adapun jumlah dan persentase penduduk 

berdasarkan jenis kelamin secara rinci dapat dilihat pada Tabel 10. 

      Tabel 10. Jumlah dan Persentase Penduduk Desa Ketapang Berdasarkan Jenis 

Kelamin Tahun 2016 

 

No Jenis Kelamin Jumlah  Persentase 

  -----Jiwa----- -----%----- 

1 Laki-laki 2.514 48,08 

2 Perempuan  2.715 51,92 

Total 5.229 100 

Sumber: Monografi Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, 

2017. 

 

 Dari Tabel 10. dapat diketahui bahwa jumlah penduduk perempuan lebih 

banyak jika dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Jumlah penduduk berdasarkan 

tingkat umur di Desa Ketapang yang terbanyak pada tingkat umur 10-19 tahun 
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sedangkan jumlah penduduk terendah berada pada tingkat umur  60-69 tahun 

dengan persentase 5% dari jumlah total penduduk. Jumlah dan persentase 

penduduk Desa Ketapang berdasarkan kelompok umur secara rinci dapat dilihat 

pada Tabel 11. 

      Tabel 11. Jumlah dan Persentase Penduduk Desa Ketapang Berdasarkan 

Kelompok Umur Tahun 2016 

 

No Usia Jumlah Persentase 

 -----Tahun----- -----Jiwa----- -----%----- 

1 0-9 669 15 

2 10-19 1.228 27 

3 20-29 532 12 

4 30-39 555 12 

5 40-49 544 12 

6 50-59 436 10 

7 60-69 242 5 

8 > 70 311 7 

Total 4.517 100 

Sumber: Monografi Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, 

2017. 

 

Tabel 11. menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Ketapang lebih 

banyak berusia produktif. Jumlah penduduk yang berada di usia produktif 

tergolong besar yaitu 3.537 jiwa sedangkan jumlah penduduk usia non produktif 

sebesar 980 jiwa sehingga dapat disimpulkan bahwa penduduk usia produktif di 

Desa Ketapang lebih banyak daripada penduduk usia non produktif. Penduduk 

usia produktif dapat berpotensi sebagai modal dasar bagi pembangunan pertanian. 

 

4.1.2.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Mata Pencaharian 

Jenis mata pencaharian penduduk Desa Ketapang cukup bervariasi, 

seperti petani, buruh tani, buruh industri, buruh bangunan, pengusaha/wiraswasta, 

peternak, nelayan, PNS/POLRI/ABRI, pegawai swasta dan pensiunan. Meskipun 
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cukup banyak jenis mata pencaharian penduduk Desa Ketapang, mata pencaharian 

penduduk Desa Ketapang didominasi oleh mata pencaharian sebagai petani dan 

buruh tani yaitu sebanyak 1.378 jiwa. Adapun jumlah penduduk berdasarkan mata 

pencaharian dapat dilihat pada Tabel 12. 

      Tabel 12. Jumlah dan Persentase Penduduk Desa Ketapang Berdasarkan Jenis 

Mata Pencaharian Tahun 2016 

 

No Jenis Mata Pencaharian Jumlah  Persentase 

  -----Jiwa----- -----%----- 

1 Petani 892 22,2 

2 Buruh tani 486 12,2 

3 Buruh industri 427 10,6 

4 Buruh bangunan 78 1,9 

5 Pengusaha 8 0,2 

6 Peternak 32 0,8 

7 PNS/ABRI/POLRI 62 1,5 

8 Pensiunan 93 2,3 

9 Pegawai swasta 807 20,1 

10 Lain-lain  1.134 28,2 

Total 4.019 100 

Sumber: Monografi Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, 

2017 

 

 

4.1.2.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

Tingkat pendidikan penduduk Desa Ketapang berdasarkan data 

Monografi Desa Ketapang Tahun 2017 cukup bervariasi, mulai dari taman kanak-

kanak, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah 

Menengah Atas (SMA), dan Perguruan Tinggi (PT). Pendidikan penduduk Desa 

Ketapang sebagian besar tergolong masih rendah karena persentase tertinggi 

adalah tamatan Sekolah Dasar (SD) yaitu sebesar 40,1% dari jumlah total 

penduduk Desa Ketapang. 
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      Tabel 13. Jumlah dan Persentase Penduduk Desa Ketapang Berdasarkan 

Tingkat Pendidikan Tahun 2016 

 

No Tingkat pendidikan Jumlah Persentase 

  -----Jiwa----- -----%----- 

1 Taman Kanak kanak 91 6,1 

2 Sekolah Dasar 599 40,1 

3 SMP 495 33,2 

4 SMA 235 15,8 

5 Perguruan Tinggi/ akademi 72 4,8 

Total 1.492 100 

Sumber: Monografi Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, 

2017. 

 

4.2. Gambaran Responden Penelitian 

Petani yang dijadikan responden dalam penelitian ini diambil dari empat 

kelompok yang terdapat di Desa Ketapang yaitu Kelompok Tani Al-Mazroah, 

Kelompok Tani Dewi Sri, Kelompok Tani Al-Barokah 3, Dan Kelompok Tani 

Sunan Ampel. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 78 orang. Adapun 

karakteristik sosial responden yang diteliti meliputi: umur, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, dan pengalaman berusahatani. 

4.2.1. Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Umur 

Karakteristik responden berdasarkan umur dibagi menjadi empat 

kelompok, yaitu kelompok umur 21-30 tahun, umur 31-40 tahun, umur 41-50 

tahun, dan kelompok umur diatas 50 tahun. Hasil survai dilapangan menunjukkan 

bahwa jumlah responden tertinggi berdasarkan tingkat umur berada pada tingkat 

umur diatas 50 tahun. Jumlah dan persentase responden berdasarkan tingkat umur 

secara rinci dapat dilihat pada Tabel 14. 
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      Tabel 14. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Tingkat Umur 

No Umur  Jumlah  Persentase 

 -----Tahun----- -----Jiwa-----  -----%----- 

1 21-30 4 5,1 

2 31-40 15 19,2 

3 41-50 20 25,6 

4 > 50 39 50,0 

Total 78 100 

Sumber: Data Primer, 2017 

 Berdasarkan Tabel 14. dapat diketahui bahwa petani yang masih terus 

melanjutkan usahataninya rata-rata adalah petani usia dewasa tengah hingga 

dewasa tua. Dilihat dari rata-rata usia petani yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini maka dapat digolongkan bahwa para responden masih termasuk 

dalam kelompok usia produktif sehingga dapat memudahkan dalam memperoleh 

informasi mengenai inovasi dan menerapkan inovasi. Berdasarkan Tabel 14. 

menunjukkan bahwa jumlah petani yang berusia dibawah 31 tahun sangat sedikit. 

Fakta ini menunjukkan bahwa jarang sekali generasi muda yang tertarik menjadi 

petani karena minat mereka di bidang pertanian menurun. 

 

4.2.2. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Hasil survai dilapangan menunjukkan bahwa responden penelitian 

didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 64 orang sedangkan jumlah responden 

perempuan sebanyak 14 orang. Pemilihan responden ini sebenarnya tidak 

mempermasalahkan jenis kelamin karena mengingat unit analisis penelitian ini 

berdasarkan sampel jenuh yang artinya dimana semua anggota yang masuk dalam 

kelompok tani terpilih dijadikan responden penelitian. Jumlah responden 

berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 15. 
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      Tabel 15. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

  -----Jiwa----- -----%----- 

1 Laki-laki 64 82,1 

2 Perempuan 14 17,9 

Total 78 100 

Sumber: Data Primer, 2017. 

 Dari Tabel 15. dapat diketahui bahwa sebagian besar responden adalah 

laki-laki yaitu 82,1% dari jumlah total responden. Besarnya jumlah responden 

laki-laki dalam penelitian ini disebabkan karena petani yang tergabung di 

Paguyuban Al-Barokah rata-rata adalah laki-laki. Dibandingkan dengan petani 

perempuan, petani laki-laki lebih memegang peranan penting dalam sistem 

usahatani karena mereka lebih mengetahui sistem usahatani mulai dari 

pengolahan lahan hingga pasca panen bila dibandingkan dengan petani 

perempuan. Hal tersebut dipengaruhi oleh keterlibatan langsung mereka pada 

setiap proses usahatani. Petani perempuan juga memiliki peranan dalam sistem 

usahatani tetapi hanya sebatas melakukan penanaman, proses pengendalian 

gulma, penyiangan, dan penanganan pasca panen. Oleh karena itu, tidak heran jika 

petani laki-laki lebih mengetahui sistem usahatani secara detail dan terlibat secara 

aktif dalam kegiatan kelompok tani. 

4.2.3. Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Hasil survai dilapangan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan 

responden cukup bervariasi, mulai dari tidak tamat Sekolah Dasar (SD), tamat SD, 

SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi (PT). Tingkat pendidikan responden tergolong 

masih rendah karena dari banyaknya responden tamatan SD lebih banyak bila 
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dibandingkan dengan jenjang pendidikan yang lainnya. Tingkat pendidikan 

responden paling sedikit adalah tamatan perguruan tinggi yaitu sebanyak 3 orang. 

Responden dengan pendidikan terakhir Perguruan Tinggi (PT) terpilih menjadi 

pengurus di dalam kelompok tani dan menjadi generasi muda petani organik di 

Paguyuban Al-Barokah. Jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan secara 

rinci dapat dilihat pada Tabel 16. 

      Tabel 16. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Kategori Pendidikan Jumlah  Persentase 

  -----Jiwa----- -----%----- 

1 Tidak tamat SD 13 16,7 

2 SD 28 35,9 

3 SMP 12 15,4 

4 SMA 22 28,2 

5 Perguruan Tinggi 3 3,8 

Total 78 100 

Sumber: Data Primer, 2017. 

 Dari Tabel 16. diketahui bahwa responden rata-rata memiliki tingkat 

pendidikan tamatan Sekolah Dasar. Pendidikan responden dalam penelitian ini 

masih tergolong rendah karena terbukti dari banyaknya jumlah responden yang 

hanya tamatan SD dibandingkan dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi 

sehingga hal ini membuat sulit dalam menerima teknologi-teknologi baru dalam 

mengembangkan usahataninya. Hal ini dapat diatasi dengan memberikan 

pelatihan atau penyuluhan baik secara formal maupun informal sehingga tercetak 

SDM yang berkualitas untuk memajukan usahataninya. Sebagian besar 

masyarakat yang memiliki matapencaharian sebagai petani diwariskan turun 

temurun dengan pewarisan tanah. Generasi petani sebelumnya belum 

tersosialisasikan dan sadar akan pendidikan menengah ataupun pendidikan tinggi. 
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4.2.4. Jumlah Responden Berdasarkan Pengalaman Berusahatani 

Karakteristik responden berdasarkan pengalaman berusahatani dibagi 

menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok dengan kisaran kurang dari 4 tahun 

pengalaman dalam berusahatani organik, kelompok dengan kisaran 4 – 10 tahun, 

dan kelompok dengan kisaran lebih dari 10 tahun. Hasil survai menunjukkan 

bahwa pengalaman berusahatani responden paling banyak berada pada kisaran 4-

10 tahun. Jumlah responden berdasarkan pengalaman berusatani lebih rinci dapat 

dilihat pada Tabel 17. 

      Tabel 17. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Pengalaman 

Berusahatani 

 

No Pengalaman Berusahatani  Jumlah Persentase 

 -----Tahun----- -----Jiwa----- -----%----- 

 1 < 4 26  33,3 

 2 4 – 10 27 34,6 

 3 > 10 25 32,1 

Total 78 100 

Sumber: Data Primer, 2017. 

 Dari Tabel 17. dapat diketahui bahwa petani yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini memiliki pengalaman berusahatani pada kisaran 4-10 tahun, 

pengalaman ini tidak begitu lama dengan mulai diterapkannya pertanian organik 

dari Tahun 1998 di Paguyuban Al-Barokah. Semakin lama pengalaman dalam 

berusahatani maka petani sudah mendapatkan cara bagaimana berusahatani yang 

baik dan benar dan memiliki solusi ketika menghadapi musim kekeringan. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan pembinaan secara intensif kepada petani agar 

kemampuan dan pengetahuan dalam berusahatani menjadi lebih baik dan apabila 
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menemui kendala dalam berusahatani, petani dapat menyelesaikannya secara 

bijaksana. 

4.3. Hasil Uji Instrumen Penelitian 

Pada penelitian ini, analisis data yang pertama kali dilakukan adalah 

pengujian instrumen penelitian yaitu dengan melakukan uji validitas dan uji 

reliabilitas. Data yang digunakan dalam penelitian ini telah diuji validitas dan 

reliabilitas. Uji validitas dilakukan terhadap 25 responden. Uji validitas 

menggunakan rumus statistik korelasi product moment dengan bantuan program 

SPSS 16.0. Tabel pembanding dengan menggunakan rtabel dengan jumlah data 

(n)= 25 serta nilai degree of freedom atau df (n-2) = 23 pada signifikansi 0,05 

dengan uji 2 sisi, maka diperoleh nilai rtabel sebesar 0,413. Instrumen yang 

digunakan memiliki nilai rhitung lebih besar dari rtabel. Hasil dari instrumen yang 

ditemukan tidak valid, maka instrumen tersebut digugurkan atau dihapus dan 

dilanjutkan tanpa mempertanyakan instrumen yang tidak valid.    

Setelah melakukan uji validitas instrumen, tahap selanjutnya adalah 

melakukan uji reliabilitas instrumen. Reliabilitas digunakan untuk mengetahui 

sejauhmana instrumen yang digunakan dapat dipercaya dan dapat digunakan 

sebagai alat pengumpul data. Dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik 

Alpha Cronbach. Menurut Arikunto (2007), reliabilitas dikatakan sangat kuat 

apabila koefisien alpha cronbach sebesar 0,81 – 1,00; kuat apabila koefisien 

alpha cronbach sebesar 0,61 – 0,80; Sedang apabila koefisien alpha cronbach 

sebesar 0,41 – 0,60; Rendah apabila koefisien alpha cronbach sebesar 0,21 – 
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0,40; dan dikatakan sangat rendah apabila koefisien alpha cronbach sebesar 0,00 

– 0,20. Jumlah responden yang digunakan dalam uji reliabilitas sama dengan uji 

validitas yaitu 25 responden. Berdasarkan hasil uji instrumen, hasil koefisien 

reliabilitas yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 18. 

      Tabel 18. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Koefisien alpha cronbach Keterangan 

Network 0,946 Sangat kuat 
Trust 0,882 Sangat kuat 

Norm 0,908 Sangat kuat 
Adopsi  Inovasi 0,974 Sangat kuat 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan hasil Tabel 18. diketahui bahwa nilai reliabilitas untuk 

network adalah 0,946; nilai reliabilitas untuk trust adalah 0,882; nilai reliabilitas 

untuk norm adalah 0,908; dan nilai reliabilitas untuk adopsi inovasi adalah 0,974. 

Berdasarkan nilai tersebut dikatakan bahwa alat ukur variabel penelitian adalah 

reliabel dan termasuk dalam kategori sangat kuat.  

4.4. Hasil Uji Prasyarat Penelitian 

4.4.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dari masing-

masing variabel yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Data yang layak 

adalah data yang memiliki distribusi normal. Rumus yang digunakan dalam uji 

normalitas adalah Kolmogorov-Smirnov pada program SPSS 16.0. Data dianggap 

berdistribusi tidak normal apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan apabila 

nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Berdasarkan hasil 
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uji normalitas pada Lampiran 13. dapat diketahui bahwa signifikansi (Asym.Sig 

2-tailed) yang diperoleh sebesar 0,646. Nilai signifikansi yang diperoleh lebih 

besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Hasil 

uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 19. 

      Tabel 19. Hasil Uji Normalitas 

 No Variabel Asymp. Sig Hasil Pengujian 

    1 Network 

0,646 Normal 
    2 Trust 

    3 Norm 

    4 Adopsi inovasi 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017. 

 

4.4.2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah ada 

penyimpangan variabel dalam model regresi atau tidak. Uji heteroskedastisitas 

menggunakan grafik scatterplot dengan bantuan program SPSS 16.0. Apabila 

grafik menunjukkan titik-titik yang membentuk suatu pola maka terjadi 

heteroskedastisitas dan apabila grafik menunjukkan titik-titik yang menyebar 

secara acak maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji 

heteroskedastisitas pada Lampiran 13. terlihat grafik scatterplot tidak membentuk 

sebuah pola dan titik-titik menyebar secara acak sehingga disimpulkan bahwa data 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4.4.3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam model 

penelitian terdapat korelasi atau tidak. Model regresi yang baik jika tidak terjadi 
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autokorelasi dan model regresi yang tidak baik jika ditemukan problem 

autokorelasi. Cara yang dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW)  

pada program SPSS 16.0. Berdasarkan output dapat diketahui bahwa nilai durbin 

watson dari model regresi adalah 1.748, sedangkan dari tabel DW dengan 

signifikansi 0,05 dan n= 78 serta k=3 diperoleh nilai dL sebesar 1.5535 dan Du 

sebesar 1.7129 sehingga diperoleh hasil 1.7129 < 1.748 < 2.2871 maka dapat 

disimpulkan bahwa data tidak terjadi autokorelasi. Hasil uji autokorelasi dapat 

dilihat pada Tabel 20. 

      Tabel 20. Hasil Uji Autokorelasi 

Durbin Watson Hasil Pengujian 

1.748 Tidak terjadi autokorelasi 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017. 

 

4.4.4. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan mengetahui apakah model regresi yang 

digunakan terdapat hubungan antar variabel bebas atau tidak. Berdasarkan hasil 

uji multikolinieritas pada Lampiran 13. dapat diketahui bahwa nilai VIF pada 

variabel penelitian kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas 

dapat dilihat pada tabel 21. 

      Tabel 21. Hasil Uji Multikolinieritas 

No Variabel Tolerance    VIF Hasil Pengujian 

1     X1 0,590 1,695 Tidak terjadi multikolinieritas 

2     X2 0,581 1,721 Tidak terjadi multikolinieritas 

3     X3 0,406 2,464 Tidak terjadi multikolinieritas 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017. 
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4.5. Deskripsi Variabel Penelitian 

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu network (jaringan), trust (rasa 

kepercayaan), dan norm (norma) sedangkan variabel terikat dalam penelitian yaitu 

tingkat adopsi inovasi. Deskripsi variabel penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

4.5.1. Modal Sosial 

4.5.1.1.  Network (Jaringan) 

 Berdasarkan hasil analisis, variabel network (X1) diperoleh hasil nilai 

maksimum sebesar 100; nilai minimum sebesar 34; mean sebesar 68,9615; dan 

standar deviasi sebesar 9,02010. Penilaian network didalam penelitian ini 

berdasarkan pada keikutsertaan petani terhadap jaringan kerjasama dalam 

kelompok maupun jaringan kerjasama dengan pihak luar. Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa kondisi network yang 

dimiliki berada pada kategori sedang. Kategori network secara lebih rinci dapat 

dilihat pada Tabel 22. 

      Tabel 22. Kategori Network 

Kategori Frekuensi Persentase 

  -----%----- 

Sangat tinggi 2 2,6 

Tinggi 18 23,1 

Sedang 50 64,1 

Rendah 5 6,4 

Sangat rendah 3 3,8 

Total 78 100 

Sumber: Data Primer diolah, 2017. 
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Berdasarkan Tabel 22. dapat diketahui bahwa jaringan yang ada di 

Paguyuban Al-Barokah termasuk dalam kategori sedang. Kuatnya jaringan yang 

tergolong sedang disebabkan oleh hubungan kerjasama oleh individu dengan 

kelompok dan individu dengan pihak lain. Jaringan yang terbentuk antar 

kelompok dan dengan pihak lain yaitu jaringan kerjasama dalam akses informasi 

inovasi, jaringan kerjasama dalam kegiatan usahatani padi organik, jaringan 

kerjasama dalam pemasaran hasil dan jaringan kerjasama dalam memperoleh 

pinjaman modal.  

Jaringan informasi dilakukan oleh petani dengan kelompok dan dengan 

pihak lain. Petani mendapatkan informasi dari pengurus kelompok tani pada saat 

pertemuan rutin kelompok tani. Anggota memperoleh informasi dari perwakilan 

masing-masing kelompok tani yang menjadi perwakilan Paguyuban Al-Barokah 

untuk mengikuti program pelatihan, training, atau dialog terbuka dari LSM 

Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT), badan penyuluh, maupun 

dari dinas terkait. SPPQT adalah organisasi masyarakat yang merupakan 

gabungan dari 142 organisasi tani di Jawa Tengah termasuk Paguyuban Al-

Barokah. Petani yang terpilih untuk mewakili Paguyuban Al-Barokah diharapkan 

mampu menjadi ahli atau spesialis di dalam kelompok pada bidang tertentu. 

Anggota yang dipilih biasanya adalah anggota yang memiliki kemampuan lebih 

dari anggota lain dan sesuai dengan kemampuan kelompoknya. Pelatihan atau 

dialog terbuka diadakan 2-3 kali dalam setahun. Pelatihan yang diadakan meliputi 

pelatihan pertanian organik (pembuatan pupuk organik, biogas, penerapan 
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teknologi baru, dan lain-lain), bisnis, pemasaran, perundang-undangan, dan lain 

sebagainya. 

Kerjasama dalam kegiatan pemasaran hasil usahatani, petani cenderung 

melakukan kerjasama dengan koperasi dan dilakukan secara kolektif dengan 

kelompok. Akses pasar usahatani organik lebih tinggi daripada akses pasar 

usahatani an-organik. Petani menjual padi organik baik dalam bentuk benih, 

beras, dan hasil pengolahan ke Koperasi Gardu Tani Paguyuban Al-Barokah 

dengan harga yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan harga jual di pasar luar. 

Hasil usaha yang akan dipasarkan dikumpulkan kepada pengurus kelompok tani 

untuk disalurkan menuju koperasi.  

Paguyuban Al-Barokah memiliki hubungan yang baik dengan pihak luar 

yaitu pemerintah dalam kegiatan pemasaran. Paguyuban Al-Barokah sering 

mengikuti beberapa acara yang berhubungan dengan pangan organik seperti 

pameran. Pada acara tersebut, produk dari Paguyuban Al-Barokah ditampilkan 

sehingga dapat membantu Paguyuban dalam kegiatan promosi. Paguyuban Al-

Barokah sering diminta untuk menjadi mentor atau pengisi dalam beberapa 

kegiatan baik lokal maupun nasional yang berhubungan dengan pertanian organik. 

Anggota kelompok tani Paguyuban Al-Barokah berjalan secara mandiri karena 

petani yang bergabung dalam Paguyuban dididik untuk tidak menjadi petani yang 

lemah sehingga petani di Paguyuban Al-Barokah membatasi diri dalam meminta 

bantuan ke pemerintah, tetapi Paguyuban Al-Barokah sering mendapatkan 

bantuan dana dari pemerintah, SPPQT, dan pihak lain sebagai bentuk apresiasi  

terhadap prestasi yang berhasil dicapai oleh Paguyuban Al-Barokah. 
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 Petani secara aktif melibatkan diri dalam jaringan sosial sehingga hal ini 

menciptakan suatu hubungan yang akrab. Petani melakukan kerjasama secara 

kolektif dalam kegiatan usahatani, gotong royong dan bertukar informasi sehingga 

petani memiliki tingkat jaringan yang cukup kuat. Kerjasama dalam hal 

pengadaan sarana produksi, anggota kelompok memiliki kegiatan rutin untuk 

memenuhi kebutuhan saprodi yaitu petani secara bersama-sama membuat pupuk 

organik (pupuk kandang dan pupuk cair), pestisida organik, dan pembuatan benih 

varietas unggul lokal. Kerjasama dalam kegiatan pemerolehan modal, sebagian 

petani memperoleh pinjaman modal dari bank dengan bunga 0,5% dengan tujuan 

untuk program penguatan usaha, akan tetapi petani cenderung tidak melakukan 

peminjaman modal apabila tidak terjadi kebutuhan yang mendesak. 

 

4.5.1.2.  Trust (Rasa Kepercayaan) 

Berdasarkan hasil analisis, variabel trust atau rasa kepercayaan (X2) 

diperoleh hasil nilai maksimum sebesar 55; nilai minimum sebesar 20; mean 

sebesar 40,8974; dan standar deviasi sebesar 5,55162. Trust atau rasa kepercayaan 

dalam penelitian ini diukur berdasarkan tingkat kepercayaan petani dengan 

kelompok dan rasa kepercayaan petani dengan pihak luar seperti Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM), Penyuluh, Dinas Pertanian, koperasi, dan kios 

sarana produksi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat 

diketahui bahwa trust yang dimiliki berada pada kategori tinggi. Kategori trust 

secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 23. 
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Tabel 23. Kategori Trust 

Kategori Frekuensi Persentase 

  -----%----- 

Sangat tinggi 9  11,5 

Tinggi 38 48,7 

Sedang 27 34,6 

Rendah 2 2,6 

Sangat rendah 2 2,6 

Total 78 100 

Sumber: Data Primer diolah, 2017. 

Berdasarkan Tabel 23. dapat diketahui bahwa trust yang dimiliki termasuk 

dalam kategori tinggi. Kuatnya rasa saling percaya yang tergolong tinggi dapat 

dilihat dari tingkat kepercayaan petani dengan kelompok dan dengan pihak lain. 

Tindakan kolektif yang dilakukan dengan didasari rasa saling percaya akan 

meningkatkan partisipasi petani dalam berbagai bentuk kegiatan dan 

memungkinkan dapat meningkatkan modal sosial. Setiap anggota dalam 

kelompok memiliki rasa percaya penuh terhadap anggota lain. Hal ini dapat 

dilihat pada jaringan kerjasama dalam penyampaian informasi, tindakan kolektif 

dalam hal pemasaran, pengadaan saprodi (benih, pupuk, dan pestisida), dan 

kepercayaan anggota lain untuk hadir tepat waktu dalam pertemuan-pertemuan 

kelompok yang diadakan, serta saling percaya dalam hal pengembalian pinjaman 

modal. Rasa saling percaya terjadi karena adanya keinginan untuk mencapai 

tujuan kelompok, hubungan sosial, dan menjaga keberlangsungan usahatani. 

Sejak terbentuknya Paguyuban Al-Barokah sampai sekarang tidak ada anggota 

dari kelompok tani yang menyatakan keluar dari Paguyuban Al-Barokah. Adapun 

petani yang tidak lagi dinyatakan menjadi anggota dikarenakan beberapa alasan 

yaitu meninggal dunia, petani berpindah tempat tinggal, dan faktor usia. 
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4.5.1.3.  Norm (Norma) 

Berdasarkan hasil analisis, variabel norm (X3) diperoleh hasil nilai 

maksimum sebesar 45; nilai minimum sebesar 16; mean sebesar 32,3590; dan 

standar deviasi sebesar 4,27914. Norma dalam penelitian ini dilihat berdasarkan 

tingkat kepatuhan anggota terhadap norma di kelompok yang telah disepakati 

bersama. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui 

bahwa norma yang dimiliki berada pada kategori sedang. Kategori norm secara 

lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 24. 

      Tabel 24. Kategori Norm 

Kategori Frekuensi Persentase  

  -----%----- 

Sangat tinggi 7 9,0 

Tinggi 29 37,2 

Sedang 35 44,9 

Rendah 5 6,4 

Sangat rendah 2 2,5 

Total 78 100 

Sumber: Data Primer diolah, 2017. 

Berdasarkan Tabel 24. diperoleh hasil bahwa norma yang ada di 

Paguyuban Al-Barokah termasuk dalam kategori sedang karena sebagian besar 

norma sosial termasuk kategori sedang. Tingkat kepatuhan norma berada pada 

kategori sedang dapat dilihat dari tingkat kepatuhan pada norma yang berlaku di 

dalam kelompok. Peraturan yang dibuat oleh anggota tidak seluruhnya ditaati 

akan tetapi pada setiap kelompok memiliki peraturan bahwa anggota yang 

melanggar norma akan diberikan sanksi. Peraturan yang dibuat oleh anggota 

dalam kelompok meliputi aturan dalam penggunaan bahan kimia, keaktifan petani 
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dalam mengikuti pertemuan rutin kelompok, melakukan kegiatan usahatani sesuai 

dengan standar operasional prosedur dari Paguyuban Al-Barokah, dan ketepatan 

dalam pengembalian peminjaman modal. 

Peraturan yang ada pada kelompok tani di Paguyuban Al-Barokah bersifat 

tertulis. Apabila terdapat anggota yang melanggar akan diberikan sanksi tegas dan 

apabila terdapat anggota yang berprestasi akan diberikan reward. Norma yang ada 

telah disepakati secara musyawarah. Apabila terdapat petani yang menggunakan 

bahan kimia maka petani akan mendapatkan sanksi yaitu hasil panen tidak 

diperbolehkan dijual ke Koperasi Gardu Tani selama 2 tahun atau 6 kali masa 

tanam. Petani cenderung tidak mentaati norma untuk memberikan pupuk dan 

pestisida sesuai dengan dosis yang ditentukan dalam SOP karena petani 

beranggapan bahwa pupuk organik tidak akan merusak lingkungan dan tidak 

membuat kondisi tanah menjadi overdosis. Petani yang melakukan pinjaman 

modal kepada kelompok selalu mengembalikan tepat pada waktu pengembalian 

yang telah di sepakati secara musyawarah. Selain norma tertulis yang harus 

ditaati, terdapat norma tidak tertulis yang telah melekat pada kehidupan anggota 

kelompok tani seperti rasa saling menghormati satu sama lain, saling menghargai 

pendapat orang lain, dan mengutamakan tolong menolong atau gotong royong.  

 

4.5.2. Adopsi Inovasi 

Berdasarkan hasil analisis, variabel adopsi inovasi (Y) diperoleh hasil nilai 

maksimum sebesar 150; nilai minimum sebesar 53; mean sebesar 108,5897; dan 

standar deviasi sebesar 12,96292. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
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dilakukan, dapat diketahui bahwa tingkat adopsi inovasi berada pada kategori 

sedang. Kategori adopsi inovasi secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 25. 

      Tabel 25. Kategori Adopsi Inovasi 

Kategori Frekuensi Persentase 

  -----%----- 

Sangat tinggi 4 5,1 

Tinggi 28 35,9 

Sedang 44 56,4 

Rendah 0 0 

Sangat rendah 2 2,6 

Total 78 100 

Sumber: Data Primer diolah, 2017. 

Berdasarakan Tabel 25. dapat diketahui bahwa tingkat adopsi inovasi yang 

ada di Paguyuban Al-Barokah termasuk dalam kategori sedang. Tingkat adopsi 

inovasi dapat di kategorikan sedang karena sebagian besar adopsi inovasi 

termasuk kategori sedang yaitu dengan total sebanyak 44 petani atau 56,4%. 

Secara teknis komponen-komponen inovasi telah dilakukan oleh petani 

meliputi pengolahan tanah, penggunaan benih, penanaman, penyiangan, 

pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, pengairan, panen dan pasca panen. 

Beberapa hal yang menjadi perhatian utama apakah sistem pertanian 

dikategorikan sebagai pertanian organik atau bukan, yaitu: lahan pertanian harus 

dikonversi dari lahan an-organik menjadi organik tanpa tercemar bahan-bahan 

kimia selama lebih dari 2 tahun; sistem usahatani menggunakan pupuk dan 

pestisida organik dari bahan-bahan alami; menggunakan benih varietas unggul 

lokal; menggunakan pestisida organik dalam kegiatan pengendalian hama dan 

penyakit tanaman; serta lahan dan sumber air irigasi untuk pertanian organik 

harus dipisahkan dari pertanian konvensional (an-organik). 



62 

 

 

 Sebagian besar petani melakukan pengolahan lahan dengan menggunakan 

bajak dan melakukan pengolahan tanah dengan kondisi air macak-macak. Petani 

telah menggunakan benih bermutu. Cara tanam, jarak tanam, penyiangan, dan 

panen sudah diterapkan petani sesuai anjuran. Umumnya petani menggunakan tali 

jarak tanam untuk mengukur jarak tanam dengan sistem jajar legowo yang 

direkomendasikan yaitu 25 cm x 25 cm atau 20 cm x 25 cm. Pupuk dan pestisida 

yang digunakan adalah organik.  

Pemberian pupuk dilakukan sesuai dengan anjuran yaitu dua kali dalam 

masa tanam akan tetapi petani cenderung tidak memperhatikan dosis pemberian 

karena petani menilai bahwa dosis pemberian pupuk dan pestisida organik tidak 

akan membuat tanah menjadi overdosis melainkan semakin banyak penggunaan 

pupuk dapat menyebabkan tanah semakin subur. Waktu penanaman disesuaikan 

dengan pengairan sehingga dapat mengurangi dampak kerugian gagal panen. Pada 

penanganan pasca panen, petani melakukan penjemuran padi organik sesuai 

dengan kadar air yang diminta oleh pasar yaitu 12% – 13% dan petani secara 

langsung menjual hasil ke koperasi karena koperasi memiliki standar harga untuk 

petani bila dibandingkan dengan pasar luar. 

 

4.6. Persamaan Regresi Linier Ganda 

Analisis regresi linier ganda digunakan untuk mengetahui adanya 

pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat dalam penelitian. Analisis 

ini juga digunakan untuk mengetahui variabel dependen (terikat) apabila variabel 

independen (bebas) mengalami kenaikan dan penurunan. Penelitian melakukan uji 
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regresi linier ganda untuk mengetahui persamaan regresi network (X1), trust (X2), 

dan norm (X3) terhadap tingkat adopsi inovasi (Y). Hasil uji regresi linier ganda 

dapat dilihat pada Tabel 26. 

      Tabel 26. Hasil Regresi Linier Ganda 

No Variabel  Koefisien Regresi Nilai-t Sig. Keterangan* 

1 Network (X1) 0,350 3,412 0,001 Sangat signifikan 

2 Trust (X2) 1,320 7,855 0,000 Sangat signifikan 

3 Norm (X3) 0,692 2,653 0,010 Sangat signifikan 

 Variabel terikat Adopsi inovasi    

 Konstanta 8,075    

 R square (R
2
) 0,777    

 t-tabel 2,378    

 Fhitung 86,116    

 F-tabel 4,06    

 Sig. 0,000    

Keterangan: *) Sig. pada α 1% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017. 

 

Berdasarkan Tabel 26. dapat disimpulkan bahwa hasil regresi linier ganda 

antara network (X1), trust (X2), dan norm (X3) terhadap tingkat adopsi inovasi 

(Y) sebagai berikut: 

Y= 8,075 + 0,350 X1 + 1,320 X2 + 0,692 X3 

Berdasarkan persamaan regresi linier ganda diatas, diperoleh hasil bahwa 

nilai konstanta sebesar 8,075 artinya jika network (X1), trust (X2), dan norm (X3) 

nilainya 0, maka tingkat adopsi inovasi (Y) nilainya positif 8,075. Koefisien 

regresi variabel network (X1) sebesar 0,350, artinya jika network (X1) mengalami 

kenaikan satu nilai maka tingkat adopsi inovasi mengalami kenaikan sebesar 

0,350 dengan asumsi variabel independen lain bernilai tetap. Koefisien regresi 

variabel trust (X2) sebesar 1,320, artinya jika trust (X2) mengalami kenaikan satu 
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nilai maka tingkat adopsi inovasi mengalami kenaikan sebesar 1,320 dengan 

asumsi variabel independen lain bernilai tetap. Koefisien regresi variabel norm 

(X3) sebesar 0,692 artinya jika norm (X3) mengalami kenaikan satu nilai maka 

tingkat adopsi inovasi mengalami kenaikan sebesar 0,692 dengan asumsi variabel 

independen lain bernilai tetap. 

Hasil regresi linier ganda menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi 

(R
2
) sebesar 0,777 atau 77,7%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa modal sosial 

yang meliputi network, trust, dan norm mempengaruhi tingkat adopsi inovasi padi 

organik sebesar 77,7% sedangkan sisanya sebesar 22,3% tingkat adopsi inovasi 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

4.7. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis ini merupakan pembuktian statistik atas apa yang telah 

dihipotesiskan pada metode penelitian. Pengujian hipotesis didasarkan pada hasil 

pengolahan data regresi linier ganda. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan 

menggunakan uji T (parsial) dengan ketentuan jika nilai thitung > nilai ttabel dan nilai 

signifikansi kurang dari 0,01 maka hipotesis diterima sedangkan pengujian 

hipotesis dengan menggunakan uji F (serempak) menggunakan ketentuan jika 

nilai Fhitung > nilai Ftabel dan nilai signifikansi kurang dari 0,01 maka hipotesis 

diterima. Hasil uji hipotesis dikupas secara terperinci dan bertahap sesuai dengan  

hipotesis yang diajukan pada penelitian ini. Pada penelitian ini diajukan empat 

hipotesis yang selanjutnya hasil dari uji hipotesis dapat dilihat sebagai berikut: 
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4.7.1. Uji Hipotesis 1 

H1: Terdapat pengaruh antara network terhadap tingkat adopsi inovasi. 

Berdasarkan  hasil olah data SPSS 16.0 diperoleh hasil nilai koefisien 

regresi sebesar sebesar 0,350. Pada taraf signifikansi 1%, dapat diketahui t hitung 

sebesar 3,412 dan nilai signifikansi sebesar 0,001. Pengujian hipotesis secara 

parsial diperoleh nilai thitung (3,412) > ttabel (2,378) dan nilai signifikansi < 0,01 

sehingga disimpulkan bahwa hipotesis yang berbunyi “terdapat pengaruh antara 

network terhadap tingkat adopsi inovasi” diterima. Semakin tinggi network 

(jaringan) maka semakin tinggi pula tingkat adopsi inovasi padi organik di 

Paguyuban Al-Barokah. 

 

4.7.2. Uji Hipotesis 2 

H2: Terdapat pengaruh antara trust terhadap tingkat adopsi inovasi. 

 

Berdasarkan  hasil olah data SPSS 16.0 diperoleh hasil nilai koefisien 

regresi sebesar 1,320. Pada taraf signifikansi 1%, dapat diketahui t hitung sebesar 

7,855 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Pengujian hipotesis secara parsial 

diperoleh nilai thitung (7,855) > ttabel (2,378) dan nilai signifikansi < 0,01 sehingga 

disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang berbunyi “terdapat pengaruh antara trust 

terhadap tingkat adopsi inovasi” diterima. Semakin tinggi trust (rasa kepercayaan) 
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maka semakin tinggi pula tingkat adopsi inovasi padi organik di Paguyuban Al-

Barokah. 

4.7.3. Uji Hipotesis 3 

H3: Terdapat pengaruh antara norm terhadap tingkat adopsi inovasi. 

Berdasarkan  hasil olah data SPSS 16.0 diperoleh hasil nilai koefisien 

regresi sebesar 0,692. Pada taraf signifikansi 1%, dapat diketahui t hitung sebesar 

2,653 dengan nilai signifikansi sebesar 0,010. Pengujian hipotesis secara parsial 

diperoleh nilai thitung (0,692) > ttabel (2,378) dan nilai signifikansi < 0,01 sehingga 

disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang berbunyi “terdapat pengaruh antara 

norm terhadap tingkat adopsi inovasi” diterima. Semakin tinggi norm (norma) 

maka semakin tinggi pula tingkat adopsi inovasi padi organik di Paguyuban Al-

Barokah. 

4.7.4. Uji Hipotesis 4 

H4: Terdapat pengaruh antara network, trust, dan norm terhadap 

tingkat adopsi inovasi. 

 

Berdasarkan  hasil olah data SPSS 16.0 diperoleh hasil pada taraf 

signifikansi 1%, nilai Fhitung sebesar 86,116 dengan nilai signifikansi sebesar 

0,000. Pengujian hipotesis secara serempak diperoleh nilai Fhitung (86,116) > Ftabel 

(4,06) dan nilai signifikansi kurang dari 0,01 maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis yang berbunyi “terdapat pengaruh antara network, trust, dan norm 

terhadap tingkat adopsi inovasi” diterima. Sehingga dalam penelitian ini 



67 

 

 

disimpulkan bahwa secara signifikan jaringan, rasa kepercayaan, dan norma 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat adopsi inovasi padi organik di 

Paguyuban Al-Barokah. 

Selanjutnya hasil uji dari tiap-tiap hipotesis diatas akan disajikan secara 

ringkas pada Tabel 27.  

      Tabel 27. Hasil Uji Hipotesis 

 Hipotesis  Hasil Uji 

H1 Terdapat pengaruh antara network terhadap tingkat adopsi 

inovasi. 

Diterima 

H2 Terdapat pengaruh antara trust terhadap tingkat adopsi 

inovasi. 

Diterima 

H3 Terdapat pengaruh antara norm terhadap tingkat adopsi 

inovasi. 

Diterima 

H4 Terdapat pengaruh antara network, trust, dan norm 

terhadap tingkat adopsi inovasi. 

Diterima 

Sumber: Data primer, 2017. 

4.8. Pembahasan Hasil Penelitian 

4.8.1. Pengaruh Network (Jaringan) Terhadap Tingkat Adopsi Inovasi Padi 

Organik di Paguyuban Al-Barokah 

 

Berdasarkan deskripsi data penelitian dapat diketahui bahwa tingkat 

jaringan atau network di Paguyuban Al-Barokah termasuk dalam kategori sedang 

dengan frekuensi sebesar 50 responden atau 64,1%. Jadi dapat dikatakan bahwa 

petani yang tergabung dalam Paguyuban Al-Barokah mempunyai tingkat jaringan 

yang sedang. Berdasarkan hasil perhitungan, jaringan secara parsial berpengaruh 
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sangat nyata terhadap tingkat adopsi inovasi dengan diperoleh nilai koefisien 

regresi sebesar 0,350. Pada taraf signifikansi 0,01, diketahui thitung (3,412) > ttabel 

(2,378) dan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,001 maka dapat dikatakan 

semakin tinggi  jaringan maka semakin tinggi tingkat adopsi inovasi. Sebaliknya, 

jika semakin rendah jaringan maka semakin rendah tingkat adopsi inovasi. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tondok (2013) 

dengan hasil penelitian modal sosial berpengaruh terhadap adopsi teknologi PTT 

cabai. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,000 yang mempunyai 

nilai lebih kecil dari α (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa modal sosial 

berpengaruh terhadap adopsi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan dapat mempengaruhi proses 

adopsi inovasi. Jaringan yang terbentuk antar kelompok dan dengan pihak lain 

yaitu jaringan kerjasama dalam akses informasi inovasi, jaringan kerjasama dalam 

kegiatan usahatani padi organik, jaringan kerjasama dalam pemasaran hasil  dan 

jaringan kerjasama dalam memperoleh pinjaman modal. Anggota kelompok 

saling bertukar informasi dan saling tolong menolong, hal ini menunjukkan bahwa 

petani mampu melibatkan diri dalam jaringan sosial sehingg dapat tercipta suatu 

hubungan yang akrab. Jaringan memfasilitasi adanya interaksi sosial antar 

individu maupun kelompok dalam melakukan kerjasama. Seseorang akan 

berinteraksi dengan individu atau kelompok didasarkan pada tujuan bersama. 

Interaksi yang terjadi mendorong berkembangnya jaringan informasi dan 

kerjasama dalam memperoleh informasi inovasi padi organik. Jaringan kerjasama 

dan komunikasi yang dilakukan secara kolektif dapat membuat koordinasi untuk 
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mencapai tujuan lebih efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan pendapat Cohen 

dan Prusak (2001) dalam Bulu (2010) bahwa setiap jaringan sosial yang diikat 

oleh rasa saling percaya, saling pengertian, dan memiliki nilai-nilai bersama 

memungkinkan terjadinya aksi bersama yang dilakukan secara efektif dan efisien. 

Didukung oleh pernyataan Putnam (1995) bahwa jaringan yang kuat akan 

memperkuat kerjasama yang terjadi antar individu. Jaringan dianggap penting 

dalam modal sosial karena dengan adanya jaringan-jaringan antar individu 

mampu mempermudah koordinasi dan kerjasama antar individu dan kelompok.  

Akses informasi inovasi anggota dilakukan secara kolektif yang dapat 

diakses oleh anggota kelompok pada pertemuan kelompok tani yang diadakan 

secara rutin. Dalam pertemuan kelompok terjadi saling interaksi dalam berbagi 

informasi inovasi baru sehingga dapat meningkatkan adopsi inovasi. Petani 

melakukan kerjasama dalam kegiatan pemasaran dengan koperasi Paguyuban 

dengan tujuan untuk menjual hasil panen padi organik karena Paguyuban 

memiliki ketetapan harga untuk setiap hasil panen yang dijual. Kerjasama dalam 

memperoleh peminjaman modal di Paguyuban Al-Barokah melalui pengimpunan 

dana dari anggota berupa uang iuran bulanan dan simpanan wajib di kelompok 

tani. Setiap kelompok tani tidak memiliki ketentuan dalam pengembalian modal 

yang dipinjam dan tidak memiliki bunga untuk setiap dana yang dipinjamkan 

kepada anggota.  

Modal sosial melalui jaringan kerjasama kolektif dalam kegiatan adopsi 

inovasi dapat mendorong peningkatan adopsi inovasi padi organik di Paguyuban 

Al-Barokah. Jaringan kerjasama secara kolektif dalam kegiatan usahatani dan 
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pengadaan informasi inovasi muncul karena adanya rasa saling percaya dalam 

kelompok. Didukung oleh pendapat Fukuyama (2002) bahwa apabila kemampuan 

bekerjasama akan muncul setelah adanya rasa percaya di dalam sebuah 

masyarakat atau dalam komunitas. Hal senada dinyatakan oleh Parthasarthy dan 

Chopde (2001) dalam Bulu (2010) bahwa kemampuan dalam memanfaatkan 

jaringan yang ada merupakan faktor penting dalam memperoleh keuntungan dari 

penerapan adopsi inovasi. Pernyataan ini dikuatkan oleh Rogers (1995) dalam 

Bulu (2010) bahwa suatu inovasi dapat dipelajari oleh orang lain menunjukkan 

bahwa dalam proses adopsi inovasi terdapat jaringan informasi dan komunikasi 

baik antar individu maupun kelompok. Individu yang memiliki jaringan informasi 

inovasi yang lebih luas akan lebih mudah dalam memperoleh inovasi sehingga 

memiliki modal sosial tinggi dan memiliki peluang untuk melakukan adopsi 

inovasi. 

 

4.8.2. Pengaruh Trust (Rasa Kepercayaan) Terhadap Tingkat Adopsi 

Inovasi Padi Organik di Paguyuban Al-Barokah 

 

Berdasarkan deskripsi data penelitian dapat diketahui bahwa tingkat rasa 

kepercayaan atau trust di Paguyuban Al-Barokah termasuk dalam kategori tinggi 

dengan frekuensi sebesar 38 responden atau 48,7% sehingga dapat dikatakan 

bahwa petani yang tergabung dalam Paguyuban Al-Barokah memiliki rasa saling 

percaya yang tinggi. Berdasarkan hasil perhitungan, trust secara parsial 

berpengaruh sangat nyata terhadap tingkat adopsi inovasi dengan diperoleh nilai 

koefisien regresi sebesar 1,320. Pada taraf signifikansi 1%, diketahui nilai thitung 
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(7,855) > ttabel (2,378) dan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 maka 

dapat dikatakan semakin tinggi rasa kepercayaan maka semakin tinggi tingkat 

adopsi inovasi. Sebaliknya, jika semakin rendah rasa kepercayaan maka semakin 

rendah tingkat adopsi inovasi. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Nirmalawati (2013) dengan hasil penelitian bahwa modal 

sosial anggota kelompok tani kedelai hitam berpengaruh nyata terhadap adopsi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa trust atau rasa kepercayaan dapat 

mempengaruhi tingkat adopsi inovasi. Kuatnya rasa saling percaya yang tergolong 

tinggi dapat bentuk kepercayaan yang ada di Paguyuban Al-Barokah dapat dilihat 

dari tingkat kepercayaan petani dengan kelompok dan dengan pihak lain. 

Tindakan kolektif yang dilakukan dengan didasari rasa saling percaya akan 

meningkatkan partisipasi petani dalam berbagai bentuk kegiatan. Setiap anggota 

dalam kelompok memiliki rasa percaya penuh terhadap anggota lain. Hal ini dapat 

dilihat pada hal penyampaian informasi, tindakan kolektif dalam hal pemasaran, 

pengadaan saprodi (benih, pupuk, dan pestisida), dan kepercayaan anggota lain 

untuk hadir tepat waktu dalam pertemuan-pertemuan kelompok yang diadakan, 

serta saling percaya dalam hal pengembalian pinjaman modal. Rasa saling percaya 

merupakan elemen modal sosial yang paling berpengaruh dalam terciptanya 

jaringan kerjasama dan informasi serta kepatuhan pada aturan atau norma yang 

disepakati bersama. Rasa saling percaya melalui kerjasama yang ada di 

Paguyuban Al-Barokah tinggi. Hal ini disebabkan petani atau anggota kelompok 

merasa saling terbantu, aman, saling memberi informasi, merasa percaya dan 

merasa memiliki dalam kelompok serta merasa terlibat dalam perumusan tujuan 



72 

 

 

dan pengambilan keputusan. Sebagaimana dijelaskan oleh Fukuyama (2002) 

bahwa rasa saling percaya dalam suatu komunitas merupakan harapan yang 

tumbuh dalam masyarakat yang ditunjukkan dengan adanya perilaku jujur, 

kerjasama, saling percaya, sepaham, dan adanya norma-norma yang diyakini. 

Rasa percaya akan memudahkan terjalinnya kerjasama. Hal ini didukung oleh 

pendapat Casson dan Godley (2000) dalam Vipriyanti (2007), bahwa rasa percaya 

sebagai menerima dan mengabaikan kemungkinan bahwa sesuatu akan tidak 

benar. Rasa percaya akan memudahkan terjalinnya kerjasama. Semakin tinggi rasa 

saling percaya maka semakin kuat kerjasama antar individu. Field (2010) 

menambahkan bahwa jaringan dengan rasa kepercayaan yang tinggi akan 

berfungsi lebih baik dan lebih mudah bila dibandingkan dalam jaringan dengan 

rasa kepercayaan yang rendah. Rasa saling percaya akan mendorong seseorang 

melakukan interaksi dalam membangun kerjasama dan mendapatkan informasi 

inovasi. Adanya rasa saling percaya yang kuat dapat memperkuat jaringan 

kerjasama dalam aktivitas usahani dan aktivitas adopsi inovasi. 

 

4.8.3. Pengaruh Norm (Norma) Terhadap Tingkat Adopsi Inovasi Padi 

Organik di Paguyuban Al-Barokah 

 

Berdasarkan deskripsi data penelitian dapat diketahui bahwa tingkat norma 

atau norm di Paguyuban Al-Barokah termasuk dalam kategori sedang dengan 

frekuensi sebesar 35 responden atau 44,9%. Jadi dapat dikatakan bahwa petani 

Paguyuban Al-Barokah memiliki tingkat norma yang sedang. Berdasarkan hasil 

perhitungan, norm secara parsial berpengaruh sangat nyata terhadap adopsi 
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inovasi dengan diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,692. Pada taraf 

signifikansi 1%, diketahui nilai thitung (0,692) > ttabel (2,378) dan nilai signifikansi 

diperoleh sebesar 0,010 maka dapat dikatakan semakin tinggi tingkat norma maka 

semakin tinggi tingkat adopsi inovasi. Sebaliknya, jika semakin rendah norma 

maka semakin rendah pula tingkat adopsi inovasi. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015) dengan hasil bahwa 

tingkat modal sosial anggota kelompok tani berpengaruh nyata terhadap adopsi 

budidaya padi sistem tajarwo. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma dapat mempengaruhi proses 

adopsi inovasi. Tingkat kepatuhan norma dapat dilihat dari tingkat kepatuhan 

pada norma yang berlaku di dalam kelompok. Peraturan yang dibuat oleh anggota 

tidak seluruhnya dipatuhi dan ditaati. Peraturan yang dibuat oleh anggota dalam 

kelompok meliputi aturan dalam penggunaan bahan kimia, keaktifan petani dalam 

mengikuti pertemuan rutin kelompok, melakukan kegiatan usahatani sesuai 

dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Paguyuban Al-Barokah, dan 

pengembalian peminjaman modal. Peraturan yang ada pada kelompok tani di 

Paguyuban Al-Barokah bersifat tertulis. Apabila terdapat anggota yang melanggar 

akan diberikan sanksi tegas dan apabila terdapat anggota yang berprestasi akan 

diberikan reward.   

Apabila terdapat petani yang menggunakan bahan kimia maka petani akan 

mendapatkan sanksi yaitu hasil panen tidak diperbolehkan dijual ke Koperasi 

Paguyuban selama 2 tahun atau 6 kali masa tanam. Petani cenderung tidak 

mentaati norma untuk memberikan pupuk dan pestisida sesuai dengan dosis yang 
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ditentukan karena petani beranggapan bahwa pupuk organik tidak akan merusak 

lingkungan dan tidak membuat kondisi tanah menjadi overdosis. Petani yang 

melakukan pinjaman modal kepada kelompok selalu mengembalikan tepat pada 

waktu pengembalian yang telah ditentukan secara musyawarah. Norma 

merupakan elemen modal sosial yang dapat membuat hubungan antar masyarakat 

akan menciptakan rasa saling percaya. Norma dapat mengontrol perilaku 

kerjasama yang tumbuh dalam kelompok. Norma terdiri dari harapan, nilai-nilai 

dan tujuan yang disepakati bersama, dipatuhi dan dijalankan bersama oleh 

sekelompok orang. Sejalan dengan pernyataan Hasbullah (2006) bahwa norma 

sosial adalah sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh 

masyarakat dalam suatu entitas sosial tertentu.  

Norma-norma yang dimiliki bersama akan memperkuat ikatan sosial antar 

individu dan dapat memperkuat kerjasama dalam proses adopsi inovasi. Norma 

atau aturan di Paguyuban Al-Barokah ditaati secara penuh oleh anggota sehingga 

hal ini mampu menumbuhkan kerjasama dan rasa saling percaya baik dalam 

penerapan inovasi, pengadaan informasi inovasi, penentuan pola tanam, 

pemasaran hasil, peminjaman modal usaha dan kegiatan usahatani. Norma selalu 

tumbuh dan berkembang dari adanya kerjasama dan rasa saling percaya. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Kushandajani (2006) dalam Amin (2016), bahwa norma 

yang ada pada masyarakat berkaitan erat dengan kepercayaan, rasa saling 

menghargai, dan tanggung jawab. Dengan adanya nilai moral yang dianut dalam 

masyarakat dapat menimbulkan sikap yang menunjang jaringan sosial di 

masyarakat. 
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4.8.4. Pengaruh Network, Trust, Dan Norm Terhadap Tingkat Adopsi 

Inovasi Padi Organik di Paguyuban Al-Barokah 

 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier ganda, Pada taraf signifikansi 1% 

diketahui Fhitung (86,116) > Ftabel (4,06) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 

kurang dari 0,01 maka disimpulkan bahwa network, trust, dan norm secara 

bersama-sama berpengaruh sangat nyata terhadap adopsi inovasi. Semakin tinggi 

network, trust, dan norm maka semakin tinggi tingkat adopsi inovasi. Sebaliknya, 

jika semakin rendah network, trust, dan norm maka semakin rendah tingkat adopsi 

inovasi. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Bulu (2010) dengan hasil bahwa modal sosial yang meliputi network, trust, dan 

norms memiliki pengaruh secara signifikan terhadap tingkat adopsi inovasi jagung 

di Kabupaten Lombok dengan thitung (8,784) > nilai ttabel (1,645) yang berarti 

modal sosial berpengaruh terhadap tingkat adopsi inovasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial mempengaruhi tingkat 

adopsi inovasi padi organik di Paguyuban Al-Barokah. Demikian pula, modal 

sosial berpengaruh terhadap tingkat adopsi inovasi. Elemen-elemen modal sosial 

yang meliputi network, trust, dan norm mempunyai peranan penting dalam adopsi 

inovasi. Jaringan dalam adopsi inovasi dapat terbentuk dari hubungan antar 

individu, kelompok, maupun dengan pihak luar. Jaringan yang terjalin akan 

menumbuhkan rasa saling percaya yang kuat. Melalui jaringan kerjasama akan 

tercipta hubungan sosial yang diikat dengan rasa percaya yang diperkuat dengan 

norma yang disepakati bersama. Hal ini sesuai dengan pendapat Levis (1996), 
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bahwa norma dapat menentukan kuatnya hubungan antar anggota karena dapat 

merangsang asosiasi yang berdampak positif di masyarakat dan menimbulkan 

sikap yang menunjang jaringan sosial di masyarakat. Tingkat adopsi inovasi yang 

semakin maju mendorong berkembangnya modal sosial terutama berkembangnya 

jaringan kerjasama dan komunikasi dalam adopsi inovasi. Modal sosial petani 

yang semakin kuat akan meningkatkan tingkat adopsi inovasi secara konsisten. 

Hasbullah (2006) menambahkan bahwa modal sosial merupakan kemampuan 

masyarakat untuk bekerjasama, saling mempercayai, dan adanya norma sosial 

sehingga dapat membentuk suatu relasi antar individu yang menguntungkan. 

 

 


