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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Keadaan Umum Kecamatan Pagerruyung 

 Kecamatan Pagerruyung merupakan salah satu kecamatan di wilayah 

Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Batas wilayah Kecamatan Pagerruyung yaitu: 

 Sebelah Utara  : Kecamatan Weleri 

 Sebelah Selatan : Kecamatan Sukorejo 

 Sebelah Barat  : Kecamatan Plantungan 

 Sebelah Timur  : Kecamatan Platean 

 Luas wilayah Kecamatan Pagerruyung yaitu 51,43 km2. Kecamatan 

Pagerruyung berada pada ketinggian 250 - 600 mdpl dengan suhu ± 27o C. 

Kecamatan Pagerruyung terdiri dari 14 desa yang meliputi 72 dusun/dukuh, 75 

RW dan 274 RT. Produksi hasil pertanian dari Kecamatan Pageruyung antara lain: 

padi, jagung, ubi, kelapa, kacang tanah, pisang kapok, jambu biji getas merah, 

durian, ikan lele, ikan rucah, telur ayam ras, telur ayam puras, dan telur itik. 

Kecamatan Pagerruyung memiliki prioritas program pembangunan yaitu 

penyuluhan peningkatan produksi pertanian dan perkebunan. Tujuannya yaitu 

penyediaan produk unggulan sesuai potensi. Sasaran dari program tersebut yaitu 

tersedianya produk perkebunan unggulan, dan hasil yang diharapkan yaitu 

berkembangnya produk unggulan wilayah Kecamatan Pagerruyung. 
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4.2. Keadaan Umum Desa Tambahrejo 

 Desa Tambahrejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Pagerruyung, 

Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Desa Tambahrejo terdiri dari 5 buah dukuh, 

yaitu Tembelang, Bogosari, Maron, Mendek dan Gunungsari. Luas Desa 

Tambahrejo mencapai 3,1 km2. Desa Tambahrejo memiliki luas tegalan 108,555 

ha, dengan hasil produksi jambu biji getas merah 576 ton/th. Jumlah penduduk di 

Desa Tambahrejo yaitu 2.906 jiwa dengan jumlah laki-laki sebesar 1.426 jiwa dan 

perempuan 1.480 jiwa. Kondisi perekonomian Desa Tambahrejo di topang oleh 

beberapa mata pencaharian yaitu PNS, TNI/POLRI, pegawai BUMN, pedagang, 

Peternak, Petani, sektor jasa seperti cetak/sablon, penjahit, buruh bangunan dan 

wiraswasta lain. 

 

4.3. Keadaan Umum Kelompok Tani Makmur 

 Kelompok tani makmur merupakan salah satu kelompok tani yang berada 

di Desa Tambahrejo, Kecamatan Pagerruyung, Kabupaten Kendal dengan hasil 

produksi unggulannya jambu biji getas merah. Kelompok tani Makmur berdiri 

sejak tahun 2009 dengan jumlah awal anggota sebanyak 40 petani dan kini tersisa 

32 petani. Lokasi kelompok tani Makmur berada di Desa Tambahrejo, Kecamatan 

Pagerruyung, Kabupaten Kendal. Seluruh anggota kelompok tani memiliki lahan 

yang ditanami jambu biji jenis getas merah dengan jumlah produksi rata-rata 

mencapai 1 ton pertahun. Kelompok tani Makmur dibentuk berdasarkan usulan 

bersama dengan pertimbangan memiliki permasalahan yang sama sehingga 

dengan dibentuknya kelompok tani mampu memecahkan suatu permasalahan baik 
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di bidang produksi maupun administrasi. Dibentuknya kelompok tani Makmur 

dapat mempermudah bantuan pemerintah dalam pemberian subsidi. Kelompok 

tani Makmur ikut membantu mengelola Desa Tambahrejo untuk dijadikan desa 

wisata dengan objek kebun jambu biji getas merah. Pengelolaan desa wisata sudah 

berjalan dari tahun 2017 dan kini rencana pengembangan mulai di realisasikan 

oleh anggota kelompok dengan dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten 

Kendal. 

Kelompok tani Makmur memiliki visi yaitu “Mewujudkan usaha pertanian 

unggul bersama petani masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan sosial 

dan ekonomi”. Misi kelompok tani Makmur yaitu “Meningkatkan kapasitas 

pengetahuan, sikap, dan ketrampilan pada kelompok tani dan masyarakat”. Peran 

pemerintah dalam mengembangkan kelompok tani yaitu dengan memberikan 

bantuan dana untuk gabungan kelompok tani di Kecamatan Pagerruyung sebesar 

Rp 100.000.000,- yang terbagi untuk beberapa kelompok dan digunakan sebagai 

dana simpan pinjam. Dana bantuan pemerintah dikelola oleh Lembaga Keuangan 

Mikro (LKM). Penyuluh pertanian aktif melaksanakan tugas pokoknya di 

kelompok tani Makmur. Penyuluh pertanian aktif mendampingi kelompok yaitu 

dengan memberikan pembinaan kepada anggota kelompok tentang pengelolaan 

pasca panen, sosialisasi penanganan hama dan penyakit, dan peningkatan 

produktivitas tanaman jambu. Kelompok tani Makmur aktif kumpul rutin dalam 

sebulan sekali, dan aktif memberi solusi, motivasi, dan informasi disetiap 

permasalahan anggotanya. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam 

pengembangan dan pemeliharaan kelompok di kelompok tani Makmur. 
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4.2.1. Struktur organisasi 

 Struktur organisasi merupakan suatu cara untuk mengatur sesuatu dengan 

tingkat, jabatan dan kecakapannya dalam melaksanakan suatu tugas untuk 

mencapai tujuan serta dapat mendorong kerjasama yang baik. Struktur organisasi 

menjelaskan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Struktur organisasi pada 

kelompok tani Makmur disajikan pada Ilustrasi 2. 

Ketua 

 

Wakil Ketua 

 

 

 

Sekretaris  Bendahara 

 

Anggota 

 

Ilustrasi 2. Struktur Organisasi Kelompok Tani Makmur 

Berdasarkan bagan struktur organisasi di kelompok tani Makmur, dapat 

dijelaskan bahwa tugas dan wewenang tertinggi di pegang oleh Ketua. Ketua 

kelompok tani Mamur yaitu bapak Suryadi, yang bertugas untuk mengkoordinasi, 

mengorganisasikan serta bertanggungjawab penuh terhadap seluruh kegiatan 

kelompok. Ketua kelompok tani Makmur memiliki hak untuk mengesahkan 

segala keputusan hasil musyawarah. Wakil ketua dipegang oleh bapak Agus, yang 

bertugas untuk melaksanakan amanat dari ketua, dan melaporkan segala kegiatan 

kepada ketua kelompok. Sekretaris kelompok tani Makmur dipegang oleh bapak 

Jumardi, yang bertugas untuk mengelola segala administrasi kelompok, dan 
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mencatat segala kegiatan kelompok. Bendahara kelompok tani Makmur dipegang 

oleh bapak Sutrisno Hadi, yang bertugas untuk mengelola keuangan kelompok, 

dan mendata kekayaan kelompok. Kelompok tani Makmur juga memiliki seorang 

penasehat yaitu bapak Sukardi, yang bertugas untuk membina pengurus dan 

anggota kelompok serta meluruskan program kerja kelompok.  

 

4.4. Budidaya Jambu Biji Getas Merah 

 Petani jambu biji getas merah di kelompok tani Makmur memiliki luas 

lahan dengan rata-rata 1000 m2. Jambu biji getas merah dapat berproduksi secara 

maksimal pada umur 6 – 8 tahun, setelah itu tanaman harus diremajakan kembali 

dengan memotong pohon sampai tersisa akar dan bagian bawah batang. Tanaman 

jambu biji getas merah dapat menghasilkan buah untuk pertama kalinya pada 

umur 1 tahun. Hal ini didukung dengan kondisi wilayah Kendal yang cocok untuk 

budidaya jambu, yaitu berada di ketinggian antara 250 - 600 mdpl dengan suhu 

rata-rata 27oC. Hal ini sesuai dengan pendapat Cahyono (2010) yang menyatakan 

bahwa jambu biji merupakan tanaman daerah tropis, dapat tumbuh berkembang 

serta berbuah dengan optimal pada suhu (23-28)oC dan dapat tumbuh subur pada 

ketinggian antara 5-1200 mdpl. Anggota kelompok tani Makmur biasa menanam 

tanaman jambu dengan cara cangkok atau sambung pucuk. Jarak tanam jambu biji 

getas merah 1,5 m. Pemeliharaan tanaman jambu yang dilakukan antara lain 

dengan pemangkasan, penyemaian, memberi pelindung buah dengan plastik, 

pemupukan selama 6 bulan sekali, dan irigasi yang cukup. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Prasetyo (2010), bahwa tanaman jambu perlu adanya pemeliharaan 
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antara lain: penyiangan, pemangkasan, dan pemupukan. Penyiangan bertujuan 

untuk menghilangkan gulma yang tumbuh di sekitar tanaman jambu biji getas 

merah. Pemangkasan dilakukan agar tanaman jambu biji getas merah 

mendapatkan tajuk yang rimbun, dilakukan pemangkasan pada ujung cabang-

cabangnya. Pemupukan bertujuan untuk menjaga agar kesuburan lahan tanaman 

jambu jambu biji getas merah tetap stabil. 

Anggota kelompok tani Makmur mengairi lahannya selama seminggu 

sekali untuk menjaga kelembaban tanah. Petani jambu biji getas merah di 

kelompok tani Makmur jarang memberi penanganan khusus seperti memberikan 

pestisida, dikarenakan tidak pernah terjadi serangan hama dan penyakit yang 

parah. Penanganan hama yang sering menyerang jambu cukup diberi pelindung 

buah dengan plastik, hal ini untuk menghindari buah dimakan lalat buah. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Cahyono (2010), guna menjaga kemungkinan tumbuhnya 

penyakit atau hama, dapat dilakukan penyemprotan pestisida maupun dengan 

memberi perlindungan. Tanaman jambu biji getas merah dapat dipanen pertama 

kali pada umur 1 tahun. Jambu biji getas merah dipanen 3 hari sekali, dan mampu 

menghasilkan 30 kg dalam sekali panen.  

 

4.5. Karakteristik Responden 

 Responden yang menjadi obyek penelitian ini yaitu anggota kelompok tani 

Makmur yang berjumlah 32 orang. Seluruh anggota merupakan petani jambu biji 

getas merah. Aspek dalam identitas responden pada penelitian ini antara lain jenis 

kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, pengalaman berusahatani dan luas lahan.  
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4.5.1. Responden berdasarkan jenis kelamin 

 Hasil penelitian berdasarkan jenis kelamin anggota kelompok tani 

Makmur disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

Jenis kelamin Jumlah Persentase 

 --- orang --- --- % --- 

Laki – laki 27 84 

Perempuan 5 16 

Total 32 100 

 

 Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan jika 84% berjenis kelamin laki – laki, 

dan sisanya 16% adalah responden yang berjenis kelamin perempuan. Petani di 

kelompok tani Makmur sebagian besar berjenis kelamin laki-laki, karena memang 

kegiatan usahatani jambu lebih banyak membutuhkan tenaga laki-laki seperti 

pengolahan lahan, pemeliharaan, pemupukan, pengairan, panen, dan pasca panen. 

Hal ini sesuai pendapat Dwi dan Martiana (2014) yang menyatakan bahwa petani 

dengan jenis kelamin laki-laki cenderung memiliki kemampuan fisik dalam 

pengolahan lahan, pemangkasan, pemupukan, dan pengairan yang jauh lebih baik 

dibandingkan perempuan. Kaum perempuan dalam bertani jambu biji getas merah 

didasari berbagai macam factor diantaranya adalah meneruskan usaha keluarga 

yang diwariskan kepada keturunannya atau meneruskan usaha yang ditinggalkan 

oleh suaminya yang meninggal dunia. Pada umumnya istri petani jambu biji getas 

merah banyak turut adil dalam proses panen dan pasca panen. Wanita di 

kelompok tani Makmur mengusahakan hasil produksi jambu biji getas merah 

yang terdiri dari olahan jambu seperti dodol jambu, sirup jambu, selai jambu, dan 

manisan jambu. Olahan jambu tersebut dikenal dengan merk ACC. Usaha ini 
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bermanfaat untuk meningkatkan nilai tambah jambu biji getas merah, sehingga 

dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga pertanian. Kiprah wanita tani ini 

perlu ditingkatkan perannya. Tugas wanita tidak hanya sebagai sektor reproduktif 

tetapi juga produktif. Hal ini perlu di upayakan dalam meningkatkan peran wanita 

dalam sektor pertanian yaitu dengan kegiatan peningkatan kualitas dan sumber 

daya manusia seperti pelatihan bagi ibu rumah tangga dalam peningkatan 

ketrampilan kerja. Hal ini sesuai dengan pendapat Elizabeth (2008) yang 

menyatakan peran wanita tani sangat strategis dalam peningkatan produktivitas 

usahatani dan berpotensi untuk meningkatkan pendapatan dan pemenuhan 

kebutuhan pangan dalam proses kesejahteraan rumah tangga petani di suatu 

pedesaan.  

 

4.5.2. Responden berdasarkan umur 

  Hasil penelitian berdasarkan kelompok umur anggota kelompok tani 

Makmur disajikan pada Tabel 2.  

Tabel 2. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Kelompok Umur 

Umur Jumlah Persentase 

--- tahun--- --- orang --- --- % --- 

31 – 40  5 16 

41 – 50  6 19 

51 – 60 11 34 

61 – 70 10 31 

Total 32 100 

 

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan dari 32 anggota kelompok tani yang 

memiliki usia produktif sebanyak 69% yaitu dengan rentang umur 31 – 60 tahun. 

Sebagian anggota kelompok tani Makmur sudah memasuki usia yang kurang 
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produktif. 31% anggota kelompok tani sudah berumur lebih dari 60 tahun. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Mutmainah (2014) yang menyatakan bahwa umur 

produktif secara ekonomi dibagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu kelompok umur 0 – 

14 tahun merupakan usia belum produktif, kelompok umur 15 – 60 tahun 

merupakan kelompok usia produktif, dan kelompok umur di atas 60 tahun 

merupakan kelompok usia tidak produktif. Usia produktif merupakan usia ideal 

untuk bekerja dan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan produktivitas 

kerja serta memiliki kemampuan yang besar dalam menyerap informasi dan 

teknologi di bidang pertanian. Petani dengan umur lebih dari 60 tahun dianggap 

mengalami penurunan pada kemampuan fisik, sehingga pengelolaan usahatani 

kurang maksimal dan akan berdampak dengan penurunan produktivitas. 

 

4.5.3. Responden berdasarkan tingkat pendidikan 

Hasil penelitian berdasarkan tingkat pendidikan anggota kelompok tani 

Makmur disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase  

--- tahun--- --- orang --- --- % --- 

SD 27 85 

SMP 1 3 

SMA 2 6 

Sarjana 2 6 

Total 32 100 

 

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa pendidikan petani di 

kelompok tani Makmur masih terhitung rendah, dapat dilihat jika hampir 85% 

hanya menempuh jenjang pendidikan tingkat SD. Tingkat pendidikan akan 
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mempengaruhi tingkat pengetahuan petani, dan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan usahatani jambu biji getas merah. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Mutmainah (2014) yang menyatakan bahwa petani yang 

memiliki tingkat pendidikan yang tinggi pada umumnya akan lebih cepat 

menguasai dan menerapkan teknologi yang diterima dibandingan dengan petani 

yang berpendidikan rendah. Tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi 

kreativitas dan kemampuan seseorang dalam menerima inovasi baru, serta 

berpengaruh terhadap perilaku petani dalam mengelola kegiatan usahanya.  

 

4.5.4. Responden berdasarkan pekerjaan utama 

 Hasil penelitian berdasarkan pekerjaan utama anggota kelompok tani 

Makmur disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Pekerjaan Utama 

 Pekerjaan Utama Jumlah Persentase 

 --- orang --- --- % --- 

Petani 20 63 

Peternak 4 13 

Buruh bangunan 2 6 

Pedagang 2 6 

PNS 2 6 

Penjahit 2 6 

Total 32 100 

 

Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa 63% anggota kelompok tani Makmur 

memiliki pekerjaan utama sebagai petani. Beberapa petani di kelompok tani 

Makmur juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai buruh bangunan maupun 

memiliki hewan peliharaan untuk diternak. Sebanyak 37% anggota kelompok tani 

Makmur yang berprofesi sebagai petani hanya dijadikan sebagai pekerjaan 
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sampingan. Pekerjaan sampingan sebagai petani dimanfaatkan oleh sebagian 

anggota untuk mengisi waktu senggang serta memanfaatkan kepemilikan lahan 

mereka. Sebagian anggota kelompok tani Makmur beranggapan bahwa pekerjaan 

dijadikan sebagai ukuran status sosial. Jika hanya berprofesi sebagai petani, 

pendapatan yang diperoleh kurang memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal 

ini sesuai pendapat Dahar dan Fatmawati (2016) menyatakan bahwa pekerjaan 

sering kali dijadikan sebagai cerminan status sosial anggota, didukung dengan 

penghasilan yang didapat oleh anggota. 

 

4.5.5. Responden berdasarkan pengalaman usahatani 

Hasil penelitian berdasarkan pengalaman petani dalam berusahatani, 

disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Pengalaman Usahatani  

Pengalaman Jumlah Persentase  

--- tahun --- --- orang --- --- % --- 

≤ 10 3 9 

11 – 20 7 22 

21 – 30 13 41 

≥ 31 9 28 

Total 32 100 

 

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui sebesar 91% anggota kelompok tani 

Makmur sudah menjalankan usahatani jambu biji getas merah lebih dari 10 tahun. 

Hal tersebut menunjukkan jika anggota kelompok tani Makmur sudah 

berkompeten dan berpengalaman dalam budidaya jambu biji getas merah. Petani 

dengan pengalaman lebih dari 10 tahun juga memiliki perencanaan yang baik 

dalam pengelolaan usahataninya. Petani akan mampu merencanakan penggunaan 
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faktor produksi, sehingga memungkinkan petani semakin efisien dalam 

menggunakan faktor produksi. Petani dengan pengalaman usahatani lebih dari 10 

tahun memiliki tingkat pengetahuan yang baik, sehingga peningkatan 

pengetahuan petani tidak hanya karena adanya keberadaan kelompok tani. 

Kelompok tani Makmur baru berjalan 9 tahun, sehingga sebagian besar petani 

sudah memiliki pengetahuan bertani jambu biji getas merah. Pengalaman ini 

merupakan modal dasar dalam menerima inovasi untuk dapat meningkatkan 

produktivitas jambu biji getas merah yang mereka kelola. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Dahar dan Fatmawati (2016) yang menyatakan bahwa pengalaman 

merupakan pengetahuan yang dialami seseorang dalam kurun waktu yang tidak 

ditentukan. Pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan akan berdampak 

positif untuk melanjutkan mengadopsi suatu inovasi 

 

4.5.6. Responden berdasarkan kepemilikan lahan 

 Hasil penelitian berdasarkan kepemilikan luas lahan anggota kelompok 

tani Makmur, disajikan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Kepemilikan Lahan 

 Luas lahan  Jumlah Persentase  

--- m2 --- --- orang --- --- % --- 

< 1000 5 15 

1000 – 2000 15 47 

2000 – 3000 7 23 

> 3000 5 15 

Total 32 100 

 

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui jika rata-rata anggota kelompok tani 

Makmur memiliki lahan yang ditanami jambu biji getas merah seluas 1000 – 2000 
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m2. Luas lahan dapat digunakan untuk mengukur jumlah produksi jambu biji getas 

merah. Luas lahan 1000 m2 dapat ditanami 100 pohon dengan jumlah produksi 

mampu mencapai 5000 kg/tahun. Hal ini sesuai dengan pendapat Soekartawi 

(2010) yang menyatakan bahwa lahan merupakan salah satu input yang sangat 

penting dalam kegiatan usahatani. Lahan kepemilikan petani, mempengaruhi hasil 

produksi pertanian. Semakin luas lahan yang dimiliki maka, semakin besar 

potensi hasil yang diperoleh.  

 

4.6. Deskripsi Variabel Penelitian 

 Deskripsi variabel dalam statistik deskriptif yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi nilai minimum, maksimum, range, mean dan standar deviasi 

dari satu variabel dependen yaitu pengetahuan petani dan empat variabel 

independen yaitu peran kelompok sebagai media belajar, media kerjasama, unit 

produksi, dan unit usaha. Statistik deskriptif menggambarkan karakter sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini.  

 

4.6.1. Pengetahuan petani 

Hasil analisis deskriptif pada variabel pengetahuan petani, disajikan pada 

Tabel 7. 

Tabel 7. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Kategori Pengetahuan 

 

Kategori Pengetahuan Jumlah Persentase  

 --- orang --- --- % --- 

Rendah 0 0 

Sedang 2 6 

Baik 30 94 

Total 32 100 
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Hasil pada Tabel 7 dapat dijelaskan bahwa pengetahuan petani di 

kelompok tani Makmur sebagian besar (94%) pada kategori baik. Hasil deskriptif 

menunjukkan skor terendah sebesar 132, skor tertinggi sebesar 180 dengan range 

48. Rata-rata skor jawaban dari variabel tersebut adalah 168,69 dan nilai standar 

deviasi sebesar 14,52. Penilaian pengetahuan petani dilihat dari kemandirian 

petani dalam melaksanakan usahatani jambu biji getas merah, keinginan petani 

dalam kegiatan rutin kelompok, bahkan turut mengambil bagian dari kelompok 

tani (menjadi pengurus kelompok). Seluruh anggota kelompok tani Makmur 

memiliki tingkat pengetahuan bertani jambu biji getas merah yang baik. Petani di 

kelompok tani Makmur mendapatkan pengetahuan bertani yaitu dengan turut 

dalam kegiatan kelompok tani, pengalaman dalam berusahatani, cakrawala, serta 

pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan formal maupun non formal. Hal ini 

sesuai pendapat Ardi (2015) yang menyatakan bahwa dengan tingkat pengetahuan 

yang baik mampu memunculkan sikap seseorang terhadap suatu objek tertentu 

yang dipengaruhi faktor pengalaman, proses belajar, dan kegiatan organisasinya. 

 

4.6.2. Media belajar (X1) 

Hasil analisis deskriptif pada variabel media belajar disajikan pada Tabel 

8. 

Tabel 8. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Kategori Media Belajar 

Kategori Media Belajar Jumlah Persentase  

 --- orang --- --- % --- 

Rendah 1 3 

Sedang 4 13 

Baik 27 84 

Total 32 100 
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Berdasarkan Tabel 8 dapat dijelaskan bahwa peran kelompok tani sebagai 

media belajar di kelompok tani Makmur sebagian besar (84%) pada kategori baik. 

Hasil deskriptif menunjukkan bahwa skor terendah (minimum) sebesar 24 dan 

skor jawaban tertinggi (maksimum) sebesar 50 dengan range 26. Rata-rata skor 

jawaban dari variabel tersebut adalah 44,75 dam standar deviasi 5,69. Hasil 

tersebut dikatakan baik karena kelompok tani Makmur mampu mengajak anggota 

kelompok untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Beberapa 

aktivitas yang dilakukan kelompok untuk meningkatkan pengetahuan petani 

adalah pertemuan kelompok secara rutin dan aktivitas pembinaan serta pelatihan 

dalam kelompok. Aktivitas pembinaan dan pelatihan dalam kelompok diwujudkan 

dengan praktek pembuatan olahan jambu biji getas merah. Pelatihan pembuatan 

olahan tersebut belum sepenuhnya diterapkan oleh seluruh anggota kelompok 

tani. Kelompok aktif dalam penyebaran ilmu pengetahuan, dengan menyebarkan 

informasi dari pemerintah untuk meningkatkan produksi. Kelompok mampu 

mengembangkan dan menumbuhkan motivasi kepada anggotanya dengan cara 

menyebarkan informasi antar anggota kelompok tani. Berdasarkan wawancara 

dengan salah satu petani fungsi kelompok sebagai tempat kegiatan belajar mampu 

menghasilkan produk sesuai yang diharapkan, serta mampu meningkatkan 

pendapatan keluarga dan kelompok mampu memecahkan masalah yang dihadapi 

oleh petani secara bersama-sama. Hal ini sesuai pendapat Yenni et al., (2016), 

bahwa kelompok mampu menjadi wadah kegiatan belajar bagi anggotanya guna 

meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap serta tumbuh kembangnya 

kemandirian dalam berusahatani sehingga mampu meningkatkan produktivitas. 
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4.6.3. Media kerjasama  

Hasil analisis deskriptif pada variabel media kerjasama disajikan pada 

Tabel 9. 

Tabel 9. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Kategori Media 

Kerjasama 

 

Kategori Media Kerjasama Jumlah Persentase  

 --- orang --- --- % --- 

Rendah 0 0 

Sedang 7 22 

Baik 25 78 

Total 32 100 

 

Hasil analisis deskriptif media kerjasama dapat dijelaskan bahwa peran 

kelompok tani sebagai media kerjasama di kelompok tani Makmur sebagian besar 

(78%) pada kategori baik. Hasil deskriptif menunjukkan bahwa skor terendah 

sebesar 34 dan skor jawaban tertinggi sebesar 46 dengan range 12. Rata-rata skor 

jawaban dari variabel tersebut adalah 40,06 dan standar deviasi 2,89. Peran 

kelompok sebagai media kerjasama dikatakan baik karena pembagian tugas dan 

wewenang dalam struktur organisasi jelas, yaitu ada ketua, wakil ketua, 

bendahara, dan sekertaris. Kelompok tani Makmur memiliki rasa kebersamaan, 

solidaritas, dan kekompakan yang tinggi dalam upaya meningkatkan produktivitas 

produk untuk menunjang kesejahteraan anggota kelompok tani. Kebersamaan dan 

kekompakan dalam kelompok diwujudkan dalam kegiatan bersama, seperti 

pembuatan sarana produksi. Anggota kelompok tani Makmur telah terbiasa 

memecahkan masalah secara bersama dan dibahas ketika ada pertemuan 

kelompok. Salah satu wujud kerjasama dalam menyelesaikan masalah yaitu ketika 

terjadi kemarau panjang, dan terjadi kekeringan yang akhirnya terjadi penurunan 



47 
 

produksi. Kelompok tani Makmur memiliki perwujudan kerjasama atau semangat 

saling membantu dalam kelompok salah satunya dengan pembuatan sistem irigasi 

yaitu dengan bersama-sama membuat saluran air yang digunakan secara bergilir. 

Peran kelompok tani sebagai wadah kerjasama dapat berjalan dengan baik 

dikarenakan prinsip kekeluargaan dan gotong royong dalam masyarakat yang 

sudah berjalan lama dan antar petani telah mengenal satu sama lain dengan baik. 

Hal ini sesuai pendapat Wiranti (2012) menyatakan bahwa kerjasama bermacam-

macam bentuknya. Salah satunya dapat diwujudkan dengan semangat gotong 

royong yaitu dengan bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dan 

merupakan suatu proses yang paling dasar. Kelompok tani Makmur mengadakan 

kerjasama dalam membantu permodalan anggota. Kelompok tani Makmur 

menjalin kerjasama dengan LKM (Lembaga Keuangan Mikro) dan BUMDES 

(Badan Usaha Milik Desa) yang terkait dengan administrasi, seperti simpan 

pinjam maupun permodalan usahatani. Kelompok tani Makmur telah menjalin 

kerjasama dengan Universitas Diponegoro dalam hal pengetahuan produk dan 

pembuatan pupuk kompos. Kelompok tani bekerjasama dengan pemerintah 

Kabupaten Kendal berupa bantuan peralatan pengolahan hasil pertanian dan 

pembuatan desa wisata. Hal ini sesuai pendapat Yenni et al., (2014) yang 

menyatakan bahwa kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat 

kerjasama baik di antara sesama petani dalam kelompok tani dan antar kelompok 

tani maupun dengan pihak lain seperti pemerintah atau instansi terkait. 

Kekurangan dari peran kelompok sebagai media kerjasama yaitu belum adanya 

wujud kerjasama dalam proses perawatan, panen, dan pasca panen, sehingga 
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diharapkan kedepannya kelompok mampu melaksanakan sehingga akan diperoleh 

produktivitas yang baik. 

 

4.6.4. Unit produksi 

Hasil analisis deskriptif pada variabel unit produksi disajikan pada Tabel 

10. 

Tabel 10. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Kategori Unit Produksi 

Kategori Unit Produksi Jumlah Persentase  

 --- orang --- --- % --- 

Rendah 0 0 

Sedang 20 63 

Baik 12 37 

Total 32 100 

 

Berdasarkan Tabel 10 dijelaskan bahwa peran kelompok sebagai unit 

produksi di kelompok tani Makmur sebagian besar (63%) pada kategori sedang. 

Hasil analisis deskriptif menunjukkan skor terendah (minimum) sebesar 26 dan 

skor jawaban tertinggi (maksimum) sebesar 46 dengan range 20. Rata-rata skor 

jawaban dari variabel tersebut adalah 36,5 dan standar deviasi 3,4. Peran 

kelompok sebagai unit produksi terbilang cukup baik karena kelompok mampu 

mengambil keputusan dalam pengembangan produksi yang menguntungkan 

seperti penyedian fasilitas dan sarana produksi. Adanya fasilitas dan sarana 

produksi yang disediakan kelompok sangat bermanfaat untuk meningkatkan 

produksi. Kelompok mampu menyediakan peralatan seperti traktor dan peralatan 

pengolahan pasca panen dalam memfasilitasi kebutuhan anggotanya. Kelompok 

tani Makmur mampu menyediakan sarana irigasi, sehingga petani akan lebih 

mudah mendapatkan sumber air untuk pengairan lahannya. Hal ini sesuai dengan 
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pendapat Yenni et al., (2014) yang menyatakan bahwa kelompok tani sebagai unit 

produksi harus dapat mengambil keputusan dalam menyediakan pengembangan 

produksi yang menguntungkan berdasarkan informasi yang tersedia dalam bidang 

teknologi, sosial, permodalan, sarana produksi, dan sumberdaya lainnya. Peran 

kelompok tani sebagai unit produksi memang belum terwujud dengan baik, dilihat 

belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan produksi anggota kelompok. 

Saat ini kelompok tani Makmur belum mampu memfasilitasi anggotanya seperti 

penyediaan pupuk, pestisida, maupun menyediakan sarana dalam proses 

pemanenan. Kelompok belum sepenuhnya mampu menyediakan tempat 

pengepulan untuk menampung hasil pasca panen. Kelompok memberi anjuran 

untuk tetap meningkatkan kesinambungan produksi dan kelestarian SDA (Sumber 

Daya Alam) sehingga tidak merusak alam dengan penggunakan bahan-bahan 

kimia maupun faktor lain. Hal ini belum mampu diusahakan oleh kelompok. 

Menurut pendapat Effendi (2012) bahwa sebagai unit produksi yang dinamis dan 

berperan secara baik harus memenuhi beberapa indikator, yaitu pengelolaan pasca 

panen yang baik, penanganan terhadap penyimpanan hasil panen, pengelolaan 

hasil panen, serta usaha dalam peningkatan produksi. 

 

4.6.5. Unit usaha 

Hasil analisis statistik deskriptif pada variabel unit usaha disajikan pada 

Tabel 11. 
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Tabel 11. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Kategori Unit Usaha 

Kategori Unit Usaha Jumlah Persentase  

 --- orang --- --- % --- 

Rendah 0 0 

Sedang 2 6 

Baik 30 94 

Total 32 100 

 

Berdasarkan Tabel 11 dijelaskan bahwa peran kelompok sebagai unit 

usaha di kelompok tani Makmur sebagian besar (94%) pada kategori baik. Hasil 

analisis statistik menunjukkan nilai skor terendah (minimum) sebesar 34 dan skor 

jawaban tertinggi (maksimum) sebesar 50 dengan range 16. Rata-rata skor 

jawaban dari variabel tersebut adalah 46,25 dan standar deviasi 3,5. Kelompok 

tani Makmur dapat menjalankan perannya sebagai unit usaha dan mampu 

meningkatkan pendapatan anggotanya berupa pemberian fasilitas permodalan. 

Fasilitas permodalan tersebut berupa bantuan dana dari pemerintah yang dikelola 

bersama LKM (Lembaga Keuangan Mikro) sebesar Rp 100.000.000,- dan 

dimanfaatkan kelompok untuk dana simpan pinjam anggota. Kelompok mampu 

membantu kelancaran dalam pemasaran jambu biji getas merah dan mampu 

memberikan informasi dalam memanfaatkan peluang dan kesempatan berusaha. 

Kelompok dapat menghubungkan anggotanya untuk memasarkan hasil panennya 

di pameran pertanian yang diadakan oleh pemerintah, sehingga didapatkan harga 

yang lebih tinggi. Hal ini akan berpengaruh dengan peningkatan kemandirian dan 

keswadayaan anggota. Hal ini sesuai dengan pendapat Asfiansyah (2014) bahwa 

peran kelompok sebagai unit usaha berkaitan dengan kegiatan bisnis yang 

berorientasi pada profit, sehingga kelompok tani mampu menjadi agen bisnis yang 

bisa menggerakkan sumberdaya kolektif (tenaga, pikiran, dan dana) bagi 
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kepentingan kelompok. Kelompok mampu memberi pengarahan untuk 

pengolahan pasca panen, namun baru beberapa anggota yang menjalankan usaha 

pengolahan pasca panen jambu biji getas merah. Menurut pendapat Effendi 

(2012) bahwa peran kelompok tani sebagai unit usaha harus mampu 

menumbuhkan kreativitas dan prakarsa anggota kelompok tani untuk 

memanfaatkan setiap peluang usaha, informasi, dan akses permodalan yang ada. 

 

4.7. Analisis Regresi Linier Berganda 

4.7.1. Uji persyaratan regresi linier berganda 

4.7.1.1. Uji Normalitas, Hasil uji normalitas Kolmogov - Smirnov nilai Asymp. 

Sig (2-tailed) menunjukkan angka pada pengetahuan petani 0,186, media belajar 

0,140, media kerjasama 0,118, unit produksi 0,153, dan unit usaha 0,145. Nilai 

signifikansi lebih besar dari probabilitas (0,05) maka hasil tersebut berdistribusi 

normal. Model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas. 

 

4.7.1.2. Uji Asumsi Klasik Multikolinearitas, Berdasarkan hasil output nilai 

model regresi tidak mengalami gangguan multikolinieritas. Hal ini tampak pada 

nilai toleran masing masing variabel lebih besar dari 10 persen (0,1). Hasil 

perhitungan VIF juga menunjukkan bahwa nilai VIF masing-masing variabel 

kurang dari 10. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak ada multikolinieritas 

antar variabel bebas dalam model regresi tersebut. 

 

4.7.1.3. Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas, Berdasarkan nilai signifikasi 

variabel media belajar sebesar 0,985, variabel media kerjasama sebesar 0,244, 
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variabel unit produksi sebesar 0,296, dan variabel unit usaha sebesar 0,355. Dari 

keempat variabel tersebut nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas. 

 

4.7.1.4. Uji Asumsi Klasik Autokorelasi, Berdasarkan hasil uji autokorelasi 

dengan menggunakan uji run test, diketahui bahwa nilai Asymp. Sif. (2-tailed) 

sebesar 0,857. Hasil uji run test lebih besar dari 0,05 dengan aturan α yang 

ditentukan 5%. Data residual tersebut bersifat acak, sehingga tidak terdapat 

masalah autokorelasi.  

 

4.7.2. Uji parsial (Uji t) 

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh peran kelompok tani terhadap 

pengetahuan petani secara parsial. Hasil uji parsial (uji t) disajikan pada Tabel 12. 

Tabel 12. Hasil Uji Parsial  

Variabel Uji Parsial 

Media belajar 0,611 

Media kerjasama 0,225 

Unit produksi 0,395 

Unit usaha 0,002 

 

4.7.2.1. Media Belajar, Berdasarkan tabel hasil uji parsial variabel media belajar 

memiliki angka signifikansi sebesar 0,611 dengan tingkat signifikansi 95% (α = 

0,05). Angka signifikansi (P Value) pada variabel media belajar lebih besar dari 

0,05. Atas dasar perbandingan tersebut maka variabel media belajar secara parsial 

tidak berpengaruh dengan pengetahuan petani (H0 diterima, H1 ditolak). Bentuk 

media belajar yang diterapkan kelompok yaitu dengan pertemuan rutin kelompok 

yang nantinya akan diisi dengan kegiatan atau aktivitas pelatihan dan pembinaan. 
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Pelatihan dan pembinaan yang telah dilaksanakan di Kelompok tani Makmur 

yaitu pembuatan olahan jambu, dan pembuatan pupuk kompos (salah satunya 

bersama tim peneliti Universitas Diponegoro). Kegiatan pelatihan dan pembinaan 

tersebut diharapkan mampu menghasilkan produk yang lebih baik. Kelompok 

diharapkan mampu membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh 

anggotanya, seperti masalah yang terjadi ketika musim kemarau dimana 

produktivitas akan mengalami penurunan. Peran kelompok tani Makmur sebagai 

media belajar belum sepenuhnya mampu meningkatkan pengetahuan petani, dan 

belum terlaksana dengan baik. Kelompok tani Makmur masih jarang mengadakan 

kunjungan belajar untuk meningkatkan pengetahuan petani. Selain diadakan 

kunjungan, perlu adanya sistem pelajaran dengan memanfaatkan media 

deseminasi. Media deseminasi dapat berupa dari media cetak (folder, booklet dan 

poster), media audio (radio), dan media audio-visual (CD interaktif). Hal ini 

sesuai pendapat Kartono (2014) menyatakan bahwa perlu penggunaan media 

dalam menerapkan proses belajar dalam kelompok melalui pancaindera yang 

hasilnya akan berupa nilai pengetahuan petani.  

 

4.7.2.2. Media Kerjasama, Variabel media kerjasama dalam Tabel 12 memiliki 

angka signifikansi sebesar 0,225 lebih besar dari 0,05. Derajat yang digunakan 

yaitu 95% (α = 0,05). Atas dasar perbandingan tersebut maka variabel media 

kerjasama secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengetahuan petani (H0 

diterima, H1 ditolak). Bentuk kerjasama yang diterapkan oleh kelompok tani 

Makmur yaitu dengan memberikan pembagian tugas dan memiliki struktur 

organisasi yang jelas. Dengan pembagian tugas yang jelas, akan lebih mudah 
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mewujudkan kekompakan kelompok dalam mencapai tujuan. Sesama anggota 

kelompok tani memiliki rasa kepedulian yang tinggi, diwujudkan dengan 

kekompakan anggota kelompok dalam membuat saluran air untuk mengairi lahan 

pertanian. Kerjasama yang dilakukan oleh kelompok tani tidak hanya dari dalam, 

namun kelompok tani Makmur mampu bekerjasama dengan instansi lain yang 

terkait. Ada bentuk kerjasama kelompok tani Makmur dengan Gapoktan di 

kecamatan Pagerruyung yaitu dengan adanya kegiatan bersama seperti pembinaan 

maupun urusan penjualan hasil produk, sehingga kegiatan tersembut mampu 

meningkatkan pengetahuan dan kerampilan petani. Kelompok tani Makmur 

bekerjasama dengan pemerintah seperti LKM (Lembaga Keuangan Mikro) dan 

BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) dalam membantu permodalan anggota 

kelompok berupa dana arisan maupun simpan pinjam. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Yenni et al., (2014) yang mengatakan bahwa melalui kelompok tani 

petani dapat meningkatkan kerjasama dan mudah memperoleh modal dan saprodi 

dan dapat meningkatkan perilaku petani dalam bertani. Hasil penelitian 

menjelaskan media kerjasama tidak berpengaruh positif dengan pengetahuan 

petani. Hal ini dapat dilihat bahwa kelompok tani Makmur belum sepenuhnya 

menjalankan perannya. Belum ada perwujudan kerjasama antar anggota dalam 

proses perawatan, seperti pemupukan, menyiangi, atau memberi pelindung buah. 

Kegiatan pembinaan dalam pengolahan produk jambu biji getas merah sering 

dilakukan namun belum ada perwujudan kerjasama dalam pengolahan pasca 

panen. Peran kelompok sebagai media kerjasama di kelompok tani Makmur masih 

perlu digiatkan. Menurut Asfiansyah (2014), dalam melakukan usahatani, tidak 
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semua kegiatan dapat dilakukan secara individual sehingga diperlukan kerjasama 

antar anggota kelompok tani, misalnya dalam pemasaran, pengendalian hama dan 

penyakit, pemupukan, atau pengairan. 

 

4.7.2.3. Unit Produksi, Variabel unit produksi dengan tingkat signifikansi 95% (α 

= 0,05) diperoleh hasil sebesar 0,395. Angka signifikansi (P Value) pada variabel 

unit produksi lebih besar dari 0,05. Atas dasar perbandingan tersebut maka 

variabel unit produksi secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengetahuan 

petani (H0 diterima, H1 ditolak). Kelompok tani Makmur dapat menjalankan 

perannya sebagai unit produksi namun bentuk kegiatannya belum berpengaruh 

positif dengan pengetahuan petani. Dari hasil penelitian menunjukkan jika 

kelompok belum mampu menyediakan sarana produksi seperti penyediaan pupuk, 

pestisida, atau sarana pemanenan yang mencukupi. Menurut Asfiansyah (2014), 

kelompok tani harus bisa mengfasilitasi kegiatan produksi bagi anggota-

anggotanya, mulai dari penyediaan input, proses produksi, pasca panen, sampai 

dengan pemasaran hasilnya. Kelompok tani Makmur belum sepenuhnya mampu 

menyediakan tempat pengepulan untuk menampung hasil panen. Bentuk peran 

kelompok sebagai unit produksi yang telah diterapkan dikelompok tani Makmur 

yaitu mampu mengfasilitasi anggota kelompok dalam sarana irigasi. Kelompok 

tani Makmur memiliki sarana produksi untuk pengolahan lahan berupa traktor dan 

bisa dipakai oleh anggotanya. Kelompok tani Makmur dapat memenuhi peran 

sebagai unit produksi dengan adanya bantuan dari pemerintah berupa alat 

pengolahan pasca panen. Sarana dan prasarana tersebut mampu membantu 

anggotanya untuk mengembangkan usahataninya. Kelompok mampu mengambil 
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keputusan dalam menentukan pengembangan produksi yang menguntungkan 

berdasarkan informasi di bidang teknologi, salah satunya dengan pemanfaatan alat 

pengolahan pasca panen. Kelompok mampu meningkatkan kesinambungan 

produksi dan kelestarian SDA (Sumber Daya Alam) yaitu dengan tidak 

mencemari lingungan dengan bahan kimia yang berlebih. Menurut Putra et al., 

(2016), peran kelompok tani dalam melakukan kegiatan pelestarian lingkungan 

harus diterapkan. 

 

4.7.2.4. Unit Usaha, Variabel unit usaha dengan tingkat signifikansi 95% (α = 

0,05) diperoleh hasil sebesar 0,002. Angka signifikansi (P Value) pada variabel 

unit usaha lebih kecil dari 0,05. Atas dasar perbandingan tersebut maka variabel 

unit usaha secara parsial berpengaruh terhadap pengetahuan petani (H0 ditolak, H1 

diterima). Peran kelompok sebagai unit usaha di kelompok tani Makmur sudah 

berjalan dengan baik. Dari hasil penelitian dengan adanya kelompok tani Makmur 

sebagai unit usaha, petani memiliki pengaruh langsung dengan pengetahuan 

mereka. Kelompok tani Makmur mampu memberikan peluang dan kesempatan 

meningkatkan usahatani anggotanya. Kelompok tani dapat berperan dalam 

kegiatan bisnis anggotanya yaitu memasarkan hasil produksi. Hal ini sesuai 

pendapat Asfiansyah (2014) yang menyatakan bahwa usahatani pada umumnya 

adalah kegiatan bisnis yang berorientasi pada profit. Kelompok bisa berperan 

sebagai agen bisnis yang bisa menggerakkan sumberdaya kolektif (tenaga, 

pikiran, dan dana) bagi kepentingan kelompok sehingga usahatani yang dijalankan 

bisa lebih efisien. Kelompok tani Makmur memiliki fasilitas permodalan untuk 

anggotanya dalam meningkatkan usahanya dan didukung dengan kondisi di 
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kelompok tani Makmur dimana administrasi keuangan sudah berjalan dengan 

baik. Ada fasilitas kelompok untuk menjual hasil produksi anggotanya ke 

koperasi desa, maupun ke instansi seperti ke pameran yang biasa diadakan oleh 

pemerintah. Kelompok tani Makmur menangani permasalahan harga jambu yang 

tidak stabil yaitu dengan mendorong anggota untuk meningkatkan nilai tambah 

jambu dengan membuat produk olahan makanan dari jambu biji getas merah. 

Pengolahan pasca panen belum sepenuhnya diterapkan anggota untuk 

meningkatkan usahanya, namun ada beberapa anggota kelompok tani yang sudah 

menjalankan bisnis usaha olahan pasca panen, seperti membuat dodol jambu, selai 

jambu, sirup jambu, maupun olahan lainnya.  

 

4.7.3. Uji simultan (Uji f) 

Berdasarkan hasil uji f pada penelitian ini didapatkan nilai f hitung sebesar 

0,630 dengan angka signifikansi (P value) sebesar 0,045. Tingkat signifikansi 

yang dipakai yaitu 95% (α =0,05). Angka signifikansi (P value) sebesar 

0,045<0,05. Atas dasar perbandingan tersebut, maka H0 ditolak, H1 diterima atau 

variabel media belajar, media kerjasama, unit produksi, dan unit usaha 

mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel 

pengetahuan petani. Peran kelompok tani dapat dimaksimalkan, karena adanya 

kepentingan yang sama diantara anggotanya. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Mayasari (2013) yang menyatakan bahwa kelompok tani mampu menjalankan 

perannya didukung dengan adanya kepentingan yang sama, tanggung jawab 

bersama diantara anggotanya, adanya kader tani yang berdedikasi untuk 



58 
 

menggerakkan para petani dan kepemimpinannya diterima oleh sesama petani 

lainnya, adanya kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar 

anggotanya, serta adanya dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat 

untuk menunjang program yang telah ditentukan. 

 

4.7.3. Koefisien determinasi 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diatas dapat dilihat bahwa nilai 

R2 yaitu sebesar 0,850. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel independen (media 

belajar, media kerjasama, unit produksi, unit usaha) dapat menjelaskan variabel 

dependen (pengetahuan petani) sebesar 85%, sedangkan 15% diterangkan oleh 

faktor lain yang tidak diteliti. Anggota kelompok tani Makmur dalam 

meningkatkan pengetahuan petani tidak seluruhnya dipengaruhi peran kelompok 

tani. Menurut pendapat Sundari (2015) bahwa faktor lain yang mempengaruhi 

pengetahuan petani dalam berbudidaya jambu biji getas merah yaitu adanya peran 

penyuluh pertanian, tingkat pendidikan petani, pengalaman berusahatani, tingkat 

pendapatan, dan adopsi teknologi. 

 

4.8. Persamaan Regresi Linier Berganda 

Hasil regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS 16.0 for 

windows, disajikan pada Tabel 13. 
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Tabel 13. Hasil Regresi Linier Berganda 

Variabel Betta 

Konstanta   225,7 

Media belajar   0,245 

Media kerjasama - 0,753 

Unit produksi - 0,693 

Unit usaha    0,076 

 

Berdasarkan Tabel 13 didapatkan persamaan regresi linier berganda 

sebagai berikut: 

Y = 225,7 + 0,245 X1 – 0,753 X2 - 0,693 X3 + 0,076 X4  

 

Dari hasil persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: Nilai 0,245 

pada variabel media belajar (X1) bernilai positif, dapat dikatakan bahwa setiap 

perubahan satu unit nilai variabel X1 akan meningkatkan nilai Y sebesar 0,245. 

Hal ini menunjukkan peran kelompok tani Makmur sebagai media belajar 

berpengaruh positif terhadap pengetahuan petani. Nilai - 0,753 pada variabel 

media kerjasama (X2) bernilai negatif, maka setiap perubahan satu unit nilai 

variabel X2 akan menurunkan nilai Y sebesar - 0,753. Hal ini menunjukkan bahwa 

peran kelompok tani Makmur sebagai media kerjasama tidak berpengaruh positif 

terhadap pengetahuan petani. Nilai - 0,693 pada variabel unit produksi (X3) 

bernilai negatif, dapat dikatakan bahwa setiap perubahan satu unit nilai variabel 

X3 akan menurunkan nilai Y sebesar - 0,693. Hal ini menunjukkan bahwa peran 

kelompok tani Makmur sebagai unit produksi tidak berpengaruh positif terhadap 

pengetahuan petani jambu biji getas merah. Nilai 0,076 pada variabel unit usaha 

(X4) bernilai positif, dijelaskan bahwa setiap perubahan satu unit nilai variabel X4 

akan meningkatkan nilai Y sebesar 0,076. Hal ini menunjukkan bahwa peran 

kelompok tani sebagai unit usaha berpengaruh positif terhadap pengetahuan 
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petani jambu biji getas merah. Peran kelompok tani sebagai media belajar (X1), 

media kerjasama (X2), dan unit produksi (X3) tidak berpengaruh terhadap tingkat 

pengetahuan petani. Peran kelompok sebagai unit usaha berpengaruh secara 

signifikan dalam meningkatkan pengetahuan petani. Jika semakin baik kinerja 

kelompok sebagai unit usaha akan berdampak pada peningkatan pengetahuan 

petani di kelompok tani Makmur. Hasil penelitian menunjukkan perlunya 

perhatian dari instansi terkait dalam meningkatkan peran kelompok tani untuk 

kesejahteraan petani. Kelompok tani perlu menemukan alternatif kegiatan yang 

dapat memotivasi anggota untuk bekerjasama dan mempertahankan eksistensi 

kelompok tani.   


