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ABSTRAK 

 
  Dicky Junaedi, NIRM. 01.4.3.15.0344 Perilaku Petani Terhadap 

Pengelolaan Pelepah Pada Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq) Di 

Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengkaji tingkat perilaku petani dan hubungan antara faktor internal dan eksternal 

dengan perilaku (pengetahuan dan sikap) petani terhadap pengelolaan pelepah 

pada tanaman kelapa sawit di Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat. Penelitian 

ini dilaksanakan di Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat pada bulan Maret 

sampai dengan Juli 2019. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 35 orang 

ditentukan dengan teknik Simpel Random Sampling dari petani yang tergabung 

didalam kelompoktani kelapa sawit. Metode pengumpulan data yaitu metode 

observasi dan wawancara menggunakan kusioner yang telah diuji validitas dan 

reabilitasnya, sementara metode analisis data menggunakan skala likert dan 

korelasi rank Spearman. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat perilaku 

petani (pengetahuan dan sikap) terhadap pengelolaan pelepah pada tanaman 

kelapa sawit sangat tinggi yaitu 82 persen. Hasil uji korelasi rank Spearman 

terhadap faktor internal dan eksternal yang berhubungan dengan pengetahuan 

petani terdapat hubungan yang signifikan antara pengalaman, kosmopolitan, luas 

lahan, pendapatan dan umur tanaman. Faktor internal dan eksternal yang 

berhubungan dengan sikap petani terdapat hubungan yang signifikan antara umur, 

pengalaman dan kosmopolitan. 

 
Kata Kunci: Perilaku petani, pengelolaan pelepah, kelapa sawit  
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ABSTRACT 

 
Dicky Junaedi, NIRM. 01.4.3.15.0344 the behavior of farmers against the 

management of palm oil plants (Elaeis guineensis Jacq) in the district Sirapit 

Langkat. The purpose of the study is to assess the level of behavior of farmers and 

the relationship between internal and external factors with the behavior 

(knowledge and attitude) of farmers to the management of palm oil in the field of 

Sirapit District Langkat. This research was conducted in the district of Sirapit, 

Langkat in March to July 2019. The number of samples in this study was 35 

people were determined by the simple Random Sampling technique of farmers 

incorporated in the oil Palm Group. The data collection method is an observation 

and interview method using the Kusioner that has been tested for its validity and 

reliability, while data analysis methods using Likert scale and correlation rank 

Spearman. The results showed that the level of behavior of farmers (knowledge 

and attitude) on the management of the land in palm oil plants is very high that is 

82 percent. The result of the correlation rank Spearman against internal and 

external factors associated with the knowledge of farmers there is a significant 

relationship between experience, cosmopolitan, land area, income and plant life. 

Internal and external factors related to the attitude of farmers there is a significant 

relationship between age, experience and cosmopolitan. 

 

Keywords: farmer behaviour, stem management, palm oil 
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I. PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit (Elaesis guineensis 

Jacq) terbesar di dunia. Luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia sebelum 

tahun 2017 cenderung menunjukkan peningkatan, kecuali pada tahun 2016 yang 

mengalami penurunan. Kenaikan tersebut berkisar antara 2,77% sampai dengan 

4,70% tahun dan mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 0,52%. Pada 

tahun 2013 lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia tercatat seluas 10,47 juta Ha, 

meningkat menjadi 11,26 juta Ha pada tahun 2015 atau terjadi peningkatan 

7,60%. Pada tahun 2016 luas areal perkebunan kelapa sawit menurun sebesar 

0,52% dari tahun 2015 menjadi 11,20 juta Ha. Selanjutnya, pada tahun 2017 luas 

areal perkebunan kelapa sawit kembali mengalami peningkatan 9,80% dari tahun 

2016 menjadi 12,30 juta Ha (BPS 2017). 

 Perbandingan luas areal perkebunan kelapa sawit indonesia menurut 

status pengusahaan yaitu dengan status kepemilikan 49,17% oleh pihak swawta, 

5,19% oleh pemerintah dan 45,64% dimiliki oleh rakyat (BPS 2017). Luas lahan 

perkebunan kelapa sawit setiap tahunnya menunjukan peningkatan, dan di 

perkirakan ditahun 2020 untuk perkebunan rakyat mencapai 60%. 

Banyak masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidupnya dari 

perkebunan kelapa sawit baik skala kecil (masyarakat) maupun skala besar 

(perusahaan) sehingga komoditi kelapa sawit menjadi andalan untuk 

meningkatkan perekonomian.  Produktivitas minyak kelapa sawit per hektar lahan 

jauh lebih tinggi (8-10 kali lipat) dari produktivitas minyak nabati lainnya. 

Sehingga lahan yang lebih sedikit mampu menghasilkan minyak nabati yang lebih 

besar. Total ekspor minyak kelapa sawit selama empat tahun terakhir cenderung 

meningkat, pada tahun 2017 total volume ekspor mengalami peningkatan sebesar 

29,07 juta ton dengan total nilai sebesar US$ 20,72 (BPS 2017). 

Diketahui untuk Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016 luas tanaman 

dan produksi kelapa sawit tanaman perkebunan rakyat dengan jumlah 417.809 Ha 

dan produksi TBS mencapai 5.775.631 ton. Untuk Kabupaten Langkat sendiri 

luas tanaman dan produksi kelapa sawit tanaman perkebunan rakyat dengan 
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jumlah 46.831 Ha dan produksi TBS mencapai 633.472,73 ton (BPS 2016). 

Menurut (BPS 2015) luas tanaman kelapa  sawit menghasilkan perkebunan rakyat 

di Kecamatan Sirapit berjumlah 1.213 Ha. 

Meskipun perkebunan petani rakyat memiliki luasan yang besar, akan 

tetapi dari segi hasil produksi, baik dari segi kuantitas dan kualitas, perkebunan 

kelapa sawit rakyat tetap saja kalah jika dibanding hasil produksi perusahaan 

besar negara dan perusahaan swasta.  Banyak faktor-faktor ya ng mempengaruhi 

produktivitas kelapa sawit di Kecamatan Sirapit mulai dari pemakaian bibit 

unggul, jarak tanam, pemupukan, pengendalian HPT, kastrasi, penunasan dll.  

Tunas pokok (pruning) merupakan salah satu pekerjaan kultur teknis yang 

diperlukan dalam upaya peningkatan produktivitas kelapa sawit. Menurut Pahan 

(2012), pekerjaan ini mengandung dua aspek yang saling bertolak belakang, yakni 

mengusahakan agar pelepah yang masih produktif (daun masih hijau) tetap 

dipertahankan, tetapi di lain pihak kadangkala harus dipotong untuk memper-

mudah pekerjaan panen dan memperkecil losses (brondolan tersangkut di 

pelepah).   

Penunasan yang tepat harus menghindari terjadinya tunas pelepah yang 

berlebihan (over pruning) atau tunas pelepah yang lambat (under pruning). Over 

pruning adalah terbuangnya sejumlah pelepah produktif secara berlebihan yang 

akan mengakibatkan penurunan produksi. Penurunan produksi ini terjadi karena 

berkurangnya areal fotosintesis dan pokok mengalami stres yang terlihat melalui: 

peningkatan gugurnya bunga betina, penurunan seks rasio (peningkatan bunga 

jantan) dan penurunan BTR (Bobot Tandan Rata-Rata). Under pruning adalah 

terlambatnya kegiatan pemeliharaan sejumlah pelepah yang sudah tidak produktif 

sehingga menyebabkan “pokok gondrong”. Under pruning mengakibatkan 

terganggunya pelaksanaan potong buah sehingga output panen tidak maksimal 

dan losses produksi meningkat. 

Menurut Irawan (2014) kelapa sawit menghasilkan 18-30 pelepah setiap 

tahunnya, 8-22 pelepah terdapat buah dan sisanya tidak menghasilkan buah. 

Produktivitas yang tinggi akan tercapai jika penunasan dilakukan dengan cara 

yang benar, tetapi jika tidak dilakukan justru akan menurunkan produksi. Jumlah 

pelepah yang optimum untuk menjaga keseimbangan kedua aspek di atas adalah 
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48 - 56 pelepah (untuk tanaman muda) dan 40 - 48 pelepah (tanaman tua). Dengan 

demikian pemakaian kapak untuk panen di tanaman muda tidak dibenarkan dan 

harus digunakan dodos. Akan tetapi pada tanaman tua (umur > 8 tahun), tidak 

dapat dihindarkan penggunaan egrek untuk panen sehingga terpaksa dilakukan 

pemotongan pelepah-pelepah produktif. 

Berdasarkan hasil Identifikasi Potensi Wilayah (IPW) serta wawancara 

dengan salah satu petani dan Penyuluh Pertanian yang berada di Kecamatan 

Sirapit Kabupaten Langkat, petani pada umumnya belum mengetahui manfaat dari 

manajemen pelepah yang baik. Kondisi ini dapat dilihat dari keadaan tanaman 

kelapa sawit dilapangan yang belum menerapkan pengelolaan pelepah atau 

penggunaan songgo sesuai dengan umur tanaman. Adapun alasan yang mereka 

sampaikan yaitu, untuk mengefesienkan kegiatan pemanenan TBS karena jika 

mereka melakukan penunasan pada saat itu juga maka akan menyita waktu untuk 

menyusun pelepah yang telah di tunas. Hal ini sangat di sayangkan karena untuk 

perkebunaan skala besar mereka sangat memperhatikan pengelolaan pelepah ini, 

sampai membuat tim khusus yang bertugas untuk melakukan penunasan. 

Diharapkan dengan adanya kegiatan penyuluhan di Kecamatan Sirapit dapat 

membatu petani untuk memberikan informasi mengenai pengelolaan pelepah yang 

baik, terkhususnya untuk petani yang tergabung didalam kelompoktani kelapa 

sawit agar bisa menjadi pelopor untuk petani kelapa sawit lainnya. 

Sehubung dengan itu, penulis merasa perlu melakukan pengkajian dengan 

topik pengelolaan pelepah pada tanaman kelapa sawit (Elais guineensis Jacq) 

dalam bentuk Tugas Akhir dengan judul “PERILAKU PETANI TERHADAP 

PENGELOLAAN PELEPAH PADA TANAMAN KELAPA SAWIT (Elais 

guineensis Jacq) KECAMATAN SIRAPIT KABUPATEN LANGKAT” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui beberapa permasalahan 

yang akan diangkat dalam pengkajian ini, antara lain : 

1. Bagaimana tingkat perilaku petani terhadap pengelolaan pelepah pada 

tanaman kelapa sawit (Elais guineensis Jacq) di Kecamatan Sirapit 

Kabupaten Langkat. 
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2. Bagaimana hubungan antara faktor internal dan eksternal dengan perilaku 

petani terhadap pengelolaan pelepah pada tanaman kelapa sawit (Elais 

Guineensis Jacq) di Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat. 

 

C. Tujuan  

Tujuan pengkajian ini adalah : 

1. Untuk mengkaji tingkat perilaku (pengetahuan dan sikap)  petani terhadap 

pengelolaan pelepah pada tanaman kelapa sawit di Kecamatan Sirapit 

Kabupaten Langkat. 

2. Untuk mengkaji hubungan antara faktor internal dan eksternal dengan 

perilaku (pengetahuan dan sikap) petani terhadap pengelolaan pelepah pada 

tanaman kelapa sawit di Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat.   

 

D. Manfaat 

Kegunaan dari pengkajian ini adalah : 

1. Bagi mahasiswa, pengkajian ini merupakan salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Terapan Pertanian (S.Tr Pt) di Politeknik 

Pembangunan Pertanian (POLBANGTAN) Medan. 

2. Bagi pengkaji, dapat dijadikan sebagai bahan tambahan informasi dalam 

penyusunan penelitian selanjutnya atau penelitian-penelitian sejenis. 

3. Bagi instansi terkait, diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan landasan 

dalam menentukan kebijakan terkait dengan pengembangan tanaman kelapa 

sawit skala kecil (masyarakat).   

4. Bagi petani, dapat meberikan informasi tentang seberapa besar perilaku 

petani terhadap pengelolaan pelepah pada tanaman kelapa sawit (Elais 

guineensis Jacq)  di Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teoritis 

1. Perilaku 

Perilaku merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta 

interaksi manusia dengan lingkunganya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, 

sikap dan tindakan. Perilaku merupakan respon/reaksi seorang individu terhadap 

stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya (Notoatmojo, 2010). 

Sedangkan menurut (Wawan, 2011) Perilaku merupakan suatu tindakan yang 

dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi dan tujuan baik disadari 

maupun tidak. Perilaku adalah kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi. 

Perilaku manusia adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu 

dengan lingkungannya. Individu membawa tatanan berupa : kemampuan, 

kepercayaan diri, pengharapan, kebutuhan dan pengalaman lainnya. Masing-

masing individu memiliki karakteristik seperti kemampuan, kepercayaan pribadi, 

harapan kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya Rivai (2012). 

Menurut Rivai (2012), perilaku manusia adalah sebagai suatu fungsi dari 

interaksi antara individu dengan tindakannya. Individu membawa tatanan dalam 

organisasi berupa : kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, 

dan pengalaman masa lainnya. Selain itu, organisasi juga mempunyai karakteristik 

dan merupakan suatu tindakan bagi individu. Karakteristik organisasi, antara lain 

yaitu reward system dan pengendalian. Selanjutnya karakteritik individu 

berinteraksi dengan karakteristik organisasi, yang akan mewujudkan perilaku 

individu dalam organisasi. 

Menurut A.W. Van den Ban (2009), bahwa perilaku petani dapat 

dipengaruhi oleh : 

a. Pengetahuan (kognitif), yakni merupakan kemampuan mengembangkan 

intelegensia (Pengetahuan, pengertian, penerapan analisis dan sintesis). 

b. Sikap (afektif), yakni merupakan suatu sikap, minat, menanggapi, menerima 

dan menghayati. 
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c. Keterampilan (psikomotorik), yakni merupakan suatu kecepatan, kekuatan, 

ketahanan, kecermatan, ketepatan, ketelitian, kerapian, keseimbangan, dan 

keharmonisan. 

 

2. Petani 

Menurut Riri dalam Dewandini (2010), mengatakan ciri petani pedesaan 

yang subsistem dan tradisional ini kerap dituding sebagai penyebab terhambatnya 

proses modernisasi pertanian karena dengan ciri hidup yang bersahaja dan 

bermotto yang didapat hari ini untuk hidup hari ini, maka tidak mudah bagi petani 

untuk mengadopsi teknologi di bidang pertanian yang biasa dibilang 

menghilangkan kesahajaan mereka.  

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang sistem 

Penyuluhan Pertanian , Perikanan, dan Kehutanan, yang dimaksud dengan Petani 

adalah Perorangan warga nergara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi 

yang mengelola usaha dibidang pertanian, wanita tani, minatani, agropasture, 

penangkaran s atwa dan tumbuhan, di dalam dan sekitar hutan, yang meliputi 

usaha hulu, usaha tani, agroidustri, pemasaran, dan jasa penunjang. Petani adalah 

setiap orang yang melakukan usaha untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan 

butuhan hidupnya di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pemungutan 

hasil laut. Peranan petani sebagai pengelola usahatani berfungsi mengambil 

keputusan dalam mengorganisir faktor-faktor produksi yang diketahui, Hernanto 

dalam (Dewandini, 2010).  

 

3. Pengelolaan Pelepah Kelapa Sawit 

Pengelolaan pelepah (penunasan) adalah pekerjaan membuang pelepah 

kelapa sawit yang tidak berfungsi lagi dan meninggalkan pelepah yang berguna 

untuk proses fotosintesis. Dengan menyisakan pelepah yang aktif berfotosintesis 

dan membuang yang tidak aktif lagi, hasil fotosintesis tanaman dapat 

dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menghasilkan produksi yang tinggi. 

Berikut manfaat penunasan menurut Pardamean (2017) yaitu : 

a. Mempermudah pekerjaan panen (melihat dan memotong buah matang). 
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b. Memperlancar proses penyerbukan alami, baik yang dilakukan serangga 

maupun angin. 

c. Menjaga kerapatan pelepah per pokok untuk meningkatkan produktivitas. 

d. Mempertahankan luas daun optimal sehingga dapat memaksimalkan konversi 

sinar matahari, hara dan air menjadi bagian vegetatif tanaman serta buah. 

e. Mencegah serangan hama dan penyakit, berkembangnya pakisan dan tikus. 

Menurut Pardamean (2017), untuk kegiatan penunasan pada tanaman 

kelapa sawit yang telah menghasilkan terbagi menjadi 2 yaitu : 

a. Penunasan selektif 

Kegiatatan yang dilakukan pada penunasan selektif sebagai berikut: 

1) Batas tunas untuk tanaman kelapa sawit adalah 2 atau 3 pelepah dibawah 

buah (songgo 2 atau songgo 3). 

2) Semua pelepah di bawah ketentuan di atas supaya ditunas (dipotong rapat ke 

pangkal dari arah samping searah dengan arah spiral tanaman). 

3) Rumput-rumputan, seperti pakis dan lain-lainyang tumbuh di pokok sawit 

harus dicabut/dibersihkan. 

4) Penunasan sisa pokok yang 60% lagi dilaksanakan 4 bulan kemudian 

sehingga semua pokok di blok tersebut akhirnya akan tertunas. 

5) Alat yang digunakan untuk melakukan tunas selektif adalah dodos besar 

dengan lebar mata yang tajam 14 cm. Alat ini diberi gagang sepanjang 1,5 – 

2,0 m. 

6) Pelepah dipotong rapat kepangkal dari arah samping dan membentuk tapak 

kuda untuk menghindari pelukaan pokok. 

b. Penunasan umum (Periodik) 

Kegiatatan yang dilakukan pada penunasan selektif sebagai berikut: 

1) Waktu penunasan dianjurkan pada saat panen rendah (buah trek) karena 

kelebihan tenaga panen dapat dimanfaatkan. 

2) Pada tanaman muda dan remaja (sampai 6 tahun), jumlah daun yang aktif 

dipertahankan 48 – 56 pelepah (6 – 7 lingkaran) pelepah atau disebut songgo 

tiga. 
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3) Tanaman yang lebih tua dari 6 tahunditinggal 40 – 48 (5 – 6 lingkar) pelepah 

atau disebut songgo dua (ditinggalkan dua pelepah daun di bawah tandan 

buah matang). 

4) Pelepah dipotong rapat ke batang dengan bidang potong berbentuk tapak 

kuda yang membentuk sudut 30º terhadap garis horizontal. 

5) Semua tumbuhan apifit (tanaman liar yang menempel dibatang sawit ) 

ataupun bunga-bunga jantan dan buah-buah harus dibersihkan.  

6) Pelepah disusun rapi di gawangan mati, apabila memungkinkan dipotong-

potongmenjadi 2 – 3 bagian. 

7) Satu rotasi tunas harus selesai dalam jangka waktu 9 bulan, sedangkan untuk 

satu tahun setara dengan 1,3 srotasi.   

Pambudi dkk (2016) menyatakan kombinasi jumlah pelepah dan periode 

waktu mempertahankan pelepah dapat mendukung produksi tertinggi tanaman 

kelapa sawit. Kombinasi jumlah pelepah dan periode waktu mempertahankan 

pelepah efektif untuk meningkatkan bobot TBS/hektar, Bobot TBS/pokok dan 

BTR/bulan Kombinasi jumlah pelepah dan periode mempertahankan pelepah 

yang terbaik adalah perlakuan (49 − 56 pelepah pada awal musim hujan dan 41 

sampai 48 pelepah pada musim hujan sampai musim kemarau) yang efektif untuk 

mendukung produksi optimum tanaman kelapa sawit berumur < 8 tahun, 8 sampai 

13 tahun dan > 13 tahun. 

Berdasarkan hasil di atas dapat disarankan bahwa jumlah pelepah yang 

dipertahankan pada waktu bulan basah lebih banyak dibandingkan pada waktu 

bulan kering. Jumlah pelepah yang tinggi pada waktu musim hujan untuk 

memaksimalkan penyerapan radiasi sinar matahari, sedangkan jumlah pelepah 

yang lebih sedikit berguna untuk mengefisienkan penggunaan air oleh tanaman. 

Jumlah pelepah yang lebih banyak pada bulan basah diharapkan dapat 

mengoptimalkan proses fotosintesis. Jumlah pelepah yang lebih sedikit pada bulan 

kering diharapkan dapat menjaga efisiensi penggunaan air pada tanaman. 

Teknik penunasan yang diterapkan yaitu songgo satu, songgo dua dan 

songgo tiga. Penerapan jumlah songgo tersebut tergantung pada umur tanaman 

kelapa sawit. Songgo tiga diterapkan pada tanaman umur 3-4 tahun, songgo dua 

diterapkan pada tanaman berumur 5-14 tahun dan songgo satu diterapkan pada 
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tanaman berumur di atas 14 tahun (BGA 2010). Cara penunasan yang tepat yaitu 

pelepah dipotong rapat ke batang dengan tujuan brondolan yang jatuh tidak 

tersangkut pada batang (Allorerung et al. 2010). Berikut ini ialah SOP manajemen 

pelepah milik salah satu perusahaan perkebunan swasta.  

Tabel 1. Jumlah pelepah yang harus dipertahankan dan teknik penunasan per 

umur tanaman  

Umur tanaman (tahun) 
Jumlah pelepah yang harus 

dipertahankan/pokok 
Songgo 

3 – 4  58 – 64  3 

5 – 8  48 – 54  2 

9 – 14  40 – 46  2 

> 14  32 – 36  1 

Sumber : SOP BGA (2010) 

Menurut Elgani (2013), pengamatan di lapangan secara keseluruhan 

menunjukkan bahwa ketentuan teknik penunasan dengan jumlah songgo terutama 

songgo satu berakibat over pruning untuk pokok yang jumlah bunga betina/tandan 

buahnya sedikit perpokok. Teknik songgo satu membuat pemanen menunas 

mengikuti posisi buah dan tidak berpedoman pada jumlah pelepah yang harus 

dipertahankan. Terbuangnya sejumlah pelepah produktif secara berlebihan 

mengakibatkan areal fotosintesis daun berkurang dan pokok menjadi stres.     

 

4. Faktor Internal dan Eksternal Yang Berhubungan Terhadap 

Pengelolaan Pelepah Pada Tanaman Kelapa Sawit  

a. Umur Responden 

Semakin muda umur petani, maka akan semakin semangat untuk 

mengetahui hal baru. Sehingga dengan demikian mereka berusaha untuk lebih 

cepat melakukan adopsi inovasi (Lubis, 2000). 

Nurmedika dkk (2015), tingkat umur seorang petani sangat berpengaruh 

terhadap kemampuan kerjanya. Umumnya petani yang berumur lebih muda dan 

sehat fisik akan memiliki kemampuan kerja lebih banyak dibandingkan dengan 

petani yang lebih tua. Petani yang lebih muda memiliki semangat kerja yang 

tinggi, mudah menerima inovasi baru serta berani dalam mengambil resiko, 

sedangkan petani yang lebih tua semangat kerja yang dimiliki telah berkurang 

namun memiliki lebih banyak pengalaman sehingga dalam pengambilan 

keputusan untuk mengelola usahataninya lebih berhati-hati. 
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Ratarata penduduk yang bekerja di perkebunan termasuk kategori usia 

produktif yaitu berkisar antara umur 29-43 tahun. Dengan tingkat umur yang 

termasuk produktif berarti mereka dapat bekerja secara optimal. Syahza (2011) 

menyatakan bahwa umur produktif adalah 29-58 tahun, dan kurang produktif pada 

umur lebih besar dari 58 tahun.  

Menurut Darmawi (2009), produktivitas kerja petani pada kondisi usia 

rata-rata 44,11 tahun telah dapat mengelola usaha taninya dengan semestinya 

sehingga usaha tani (kelapa sawit dengan luas lahan rata-rata 1,75 ha telah dapat 

menghasilkan nilai ekonomis berupa pendapatan bagi petani. Lebih lanjut Syahza 

(2011) menyatakan bahwa umur produktif secara fisik akan sangat membantu dan 

potensial untuk melakukan berbagai aktivitas perkebunan kelapa sawit yang 

dikelolanya. Hal ini juga didukung oleh Lesmana, et al (2011) bahwa umur akan 

mempengaruhi kemampuan fisik bekerja dan cara berpikir responden. Umur yang 

lebih muda biasanya cenderung lebih agresif dan lebih dinamis dalam berusaha 

bila dibandingkan dengan umur yang lebih tua. Disamping itu, umur juga 

mempengaruhi kinerja responden dalam mengelola usahataninya. 

 

b. Pendidikan Formal 

Eryanto (2013), sistem pendidikan formal memiliki tingkat atau jenjang 

mulai dari Sekolah Dasar sampai pada tingkat Perguruan Tinggi, termasuk 

beberapa program atau lembaga khusus untuk latihan teknik atau profesi dengan 

waktu sepenuhnya. 

Ramdhani (2015), secara umum pendidikan merupakan interaksi antara 

faktor-faktor yang terlibat didalamnya guna mencapai tujuan pendidikan. Interaksi 

faktor-faktor tersebut secara jelas dapat tersaksi dalam proses belajar, yaitu ketika 

pendidik mengajarkan nilai-nilai, ilmu dan keterampilan pada peserta didik, 

sementara peserta - peserta didik menerima pelajaran tersebut. Sasaran proses 

pendidikan tidak sekedar pengembangan intelektualitas peserta didik dengan 

memasok pengetahuan sebanyak mungkin, lebih dari itu, pendidikan merupakan 

proses pemberian pengertian, pemahaman dan penghayatan sampai pada 

pengalaman yang diketahuinya. 
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Lesmana dkk (2011), bahwa pendidikan responden juga merupakan sarana 

penunjang dalam melakukan usahatani, pada umumya tingkat pendidikan yang 

lebih tinggi juga akan mempengaruhi cara berpikir responden untuk memandang 

masa depan yang lebih baik dan dalam menyerap informasi di bidang pertanian 

untuk kemajuan usahatani yang dilakukan oleh responden. 

 

c. Pendidikan Non Formal 

Sulandari (2015), peran pendidikan non formal sangat penting untuk 

meningkatkan kecerdasan masyarakat dan hasil pendidikan non formal dapat 

dihargai setara dengan pendidikan formal setelah melalui proses penilaian 

penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah daerah dengan mengacu 

pada standart nasional pendidikan. 

 Undang-Undang Sidiknas No 20 tahun 2003 dalam Sulandari, pendidikan 

non formal diselanggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan 

pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambahan atau pelengkap 

pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. 

Pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan 

penekanan pada penugasan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta 

pengembangan sikap dan keperibadian professional. Pendidikan non formal 

meliputi pendidikan kecakapan hidup, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 

pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan 

keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, 

serta pendidikan lain yang ditunjuk untuk mengembangkan kemampuan peserta 

didik. 

 Handayani (2017), pendidikan non formal berfungsi mengembangkan 

potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan dan keterampilan 

funsional serta pengembangan sikap dan keperibadian professional. 
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d. Pengalaman  

Taufik (2017), pengalaman adalah pemahaman dengan suatu yang dihayati 

dan dengan penghayatan serta mengalami sesuatu tersebut diperoleh pengalaman,  

keterampilan ataupun nilai yang menyatu pada potensi diri. 

Johnson dalam (Taufik, 2017), menyatakan bahwa pengalaman 

memunculkan potensi. Potensi penuh akan muncul bertahap seiring berjalannya 

waktu sebagai tanggapan dengan bermacam-macam pengalaman. Jadi 

sesungguhnya yang penting diperhatikan dalam hubungan tersebut adalah 

kemampuan seseorang untuk belajar dari pengalamnnya, baik pengalaman manis 

ataupun pahit. 

Individu dalam mempersiapkan suatu objek dipengaruhi oleh faktor yang 

ada pada pelaku persepsi (perceiver) yang meliputi kepentingan atau minat, 

pengalaman dan pengharapan individu. Jadi pengalaman individu terhadap suatu 

objek akan menciptakan kesan baik atau buruk terhadap objek tersebut yang 

mempengaruhi cara individu tersebut mempersiapkannya (Rivai, 2012).  

 

e. Kosmopolitan 

Menurut Soekartawi dalam (Sari, 2010) bahwa tingkat kosmopolitan 

petani dapat diketahui dengan mengetahui frekuensi petani keluar dari desanya ke 

desa lain atau ke kota, frekuensi mengikuti penyuluhan, frekuensi petani bertemu 

dengan tokoh inovator, koran yang    dibaca, siaran TV yang ditonton, dan siaran 

radio yang didengar. 

Kosmopolitan merupakan keterbukaan terhadap dunia luar untuk dapat 

menerima suatu ide baru yang belum pernah diketahui sebagai bentuk 

pembaharuan. Suatu hubungan menggambarkan jika semakin tinggi tingkat 

kekosmopolitan suatu individu maka semakin baik persepsinya terhadap suatu 

program. Azwar dkk (2016), responden yang memiliki tingkat kekosmopolitan 

yang tinggi lebih banyak memperoleh informasi dari hal-hal yang dilihat di 

lingkungannya atau dari berbagai sumber informasi akibat adanya interaksi 

dengan orang-orang luar yang membawa inovasi baru. 
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f. Luas Lahan 

Nurmedika dkk (2015), lahan sebagai media tumbuh merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi usahatani . Secara umum dapat dinyatakan bahwa 

semakin luas lahan usahatani, semakin tinggi pula produksi yang dihasilkan, 

demikian pula sebaliknya semakin sempit lahan usahatani, semakin rendah pula 

produksi yang dihasilkan. 

Luas lahan dapat memberi pengaruh terhadap tingkat pengetahuan dan 

penerapan teknologi, semakin luas lahannya maka semakin mampu memberikan 

jaminan hidup sebagai sumber pendapatan Negara (Anonim, 2006). 

 

g. Pendapatan  

Pendapatan usahatani merupakan selisih antara penerimaan usahatani 

dengan biaya usahatani (Nurmedika dkk, 2015). Biaya usahatani merupakan biaya 

yang dikeluarkan petani untuk berlangsungnya proses produksi pertanian. 

Besarnya pendapatan yang akan diperoleh dari suatu kegiatan usahatani 

tergantung dari beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti luas lahan, tingkat 

produksi, harga, penggunaan faktor produksi, dan efisiensi penggunaan tenaga 

kerja. Dalam melakukan kegiatan usahatani, petani berharap dapat meningkatkan 

pendapatannya sehingga kebutuhan hidup sehari-hari dapat terpenuhi. 

Menurut (Darmawi, 2009), pola usaha tani kelapa sawit yang dilaksanakan 

petani bertujuan untuk mengatasi pemenuhan kebutuhan hidupnya, sehingga nilai 

ekonomi dari usaha tani yang ditekuni mempunyai peranan yang berarti untuk 

meningkatkan pendapatan. Pendapatan dari suatu usaha tani memerlukan 

perhitungan analisa terhadap penerimaan dan biaya–biaya yang dikeluarkan dalam 

usaha tani, sehingga dapat diketahui sejauh mana hasil yang dapat diperoleh. 

Menurut (Taryono dan Ekwarso, 2012) subsektor perkebunan rakyat ini 

merupakan lapangan kerja yang sangat luas bagi penduduk pedesaan. Di berbagai 

daerah di Indonesia, usaha perkebunan rakyat menjadi sumber utama pendapatan 

penduduk. 
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h. Peran Penyuluh  

Suprayitno (2011), yang mengatakan bahwa peran penyuluh sebagai 

pendidik dilakukan melalui proses belajar mengajar yang didalamnya terjadi 

proses alih dan saling berbagi pengetahuan, yang berimplikasi pada terjadinya 

perubahan atau peningkatan kemampuan petani. 

 Terkait dengan hal ini, Undang-undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem 

Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan pasal 4 merinci fungsi (peran) 

sistem penyuluh sebagai berikut : 

1) Memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha;  

2) Mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber 

informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat 

mengembangkan usahanya;  

3) Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan 

pelaku utama dan pelaku usaha;  

4) Membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuh kembangkan 

organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, 

produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan;  

5) Membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang 

dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam 

mengelola usaha;  

6) Menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap 

kelestarian fungsi lingkungan; dan 

7) Melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan, dan 

kehutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan. 

Tanggapan petani terhadap peran penyuluh disampaikan oleh Rasyid, M.A 

dalam Zebua (2015), menyatakan bahwa belum optimalnya peranan penyuluhan 

pertanian dapat disebabkan oleh rendahnya tingkat partisipasi petani terhadap 

penyuluhan pertanian sebagai akibat rendahnya mutu pelayanan penyukuhan 

pertanian. Selain itu lemah dan tidak sistematisnya sistem pendanaan sehingga 

menjadi salah satu penyebab rendahnya kinerja penyuluh pertanian dalam  

menjalankan tugas dan fungsinya. Penyuluhan pertanian kedepan adalah penyuluh 
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pertanian yang dapat menciptakan dirinya sebagai mitra dan fasilitator petani 

dengan melakukan peranan yang sesuai antara lain sebagai berikut : 

1) Penyedia jasa pendidikan (educator) 

2) Motivator 

3) Konsultan (pembimbing) 

Menurut Susanto (2008) menyatakan bahwa peranan penyuluhan adalah 

menjembatani kesenjangan perilaku sasaran dari kondisi sekarang yang masih 

memprihatinkan menjadi kondisi baru yang lebih baik sesuai harapan. Peranan 

penyuluhan tersebut dapat berkualitas dan professional hanya jika tenaga-tenaga 

penyuluh memiliki kompetensi dan kapasitas yang tinggi. 

 

i. Umur Tanaman  

Menurut Pahan (2012), tanaman kelapa sawit dapat dipanen pada saat 

tanaman berumur tiga atau empat tahun. Produksi yang dihasilkan akan terus 

bertambah seiring bertambahnya umur dan akan mencapai produksi maksimalnya 

pada saat tanaman berumur 9 – 14 tahun,  setelah itu produksi yang dihasilkan 

akan mulai menurun. Umur ekonomis tanaman kelapa sawit berkisar antara 25 – 

26 tahun.  

Risza (2010), yang menyatakan bahwa penunasan kelapa sawit merupakan 

pemangkasan daun sesuai umur tanaman serta pemotongan pelepah yang tidak 

produktif (pelepah sengkleh, pelepah kering, dan pelepah terserang hama dan 

penyakit) untuk menjaga luasan permukaan daun (leaf area) yang optimum agar 

mendapat produksi yang maksimum. 

Selain mempengaruhi produksi, umur tanaman kelapa sawit juga akan 

mempengaruhi produktivitas tanaman. Menurut Lubis (2018), tingkat 

produktivitas tanaman kelapa sawit akan meningkat secara tajam dari umur 7 

tahun dan akan mencapai tingkat produktivitas maksimalnya pada umur 15 tahun 

dan mulai menurun secara perlahan seiring dengan pertambahan umur tanaman.  
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Semakin luas komposisi umur tanaman remaja dan renta, semakin rendah 

pula tingkat produktivitasnya. Sedangkan semakin banyak tanaman dewasa dan 

teruna semakin tinggi pula tingkat produktivitasnya. Menurutnya Risza (2008),  

tanaman kelapa sawit biasanya dibagi atas 6 kelompok, yaitu :  

1. 0 – 3 tahun – muda (belum menghasilkan)  

2. 3 – 4 tahun – remaja (sangat rendah)  

3. 5 – 12 tahun – teruna (mengarah naik)  

4. 12 – 20 tahun – dewasa (posisi puncak)  

5. 21 – 25 tahun – tua (mengarah turun)  

6. 26 tahun ke atas – renta (sangat rendah) 
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B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Tabel 2. Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

peneliti 
Judul penelitian Tahun 

Faktor-faktor yang 

diteliti 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ER Pratiwi Perilaku Petani Dalam Mengelola 

Lahan Pertanian Di Kawasan 

Rawan Bencana Longsor (Studi 

Kasus Desa Sumberejo 

Kecamatan Batur Kabupaten 

Banjarnegara Jawa Tengah) 

2012              

2 Fenti 

Nilaseswita 

Sikap Petani Terhadap Fungsi 

Kelompoktani Di Kecamatan 

Binjai Barat Kota Binjai Provinsi 

Sumatera Utara 

2014              

3 Baihaqi, Ali 

Muhsin, 

Ariyanto dan 

Mohammad 

Shoimus 

Sholeh 

Perilaku Petani Dalam Alih 

Komoditas Tanaman Tembakau 

Ke Bawang Merah (Di Desa 

Ponjanan Barat Kecamatan 

Batumarmar) 

2018                

4.  Muhammad 

Firdaus Lubis 

dan Iskandar 

Lubis 

Analisis Produksi Kelapa Sawit 

(Elaeis guineensis Jacq.) Di 

Kebun Buatan, Kabupaten 

Pelalawan, Riau 

2018           

Faktor-faktor yang diteliti : 

1. Umur Responden. 

2. Pendidikan formal. 

3. Pendidikan non formal. 

4. Pengalaman. 

5. Kosmopolitan. 

6. Luas lahan. 

7. Pendapatan. 

8. Peran penyuluh. 

9. Umur tanaman. 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangaka pikir hubungan perilaku petani tarhadap pengelolaan pelepah 

tanaman kelapa sawit (Elais Guineensis Jacq) 

 

 

PERILAKU PETANI TERHADAP PENGELOLAAN PELEPAH 

TANAMAN KELAPA SAWIT (Elaeis guineensis Jacq) DI KECAMATAN 

SIRAPIT KABUPATEN LANGKAT 

IDENTIFIKASI MASALAH 

1. Bagaimana perilaku  petani terhadap pengelolaan pelepah pada tanaman kelapa sawit (Elais 

guineensis Jacq) di Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat. 

2. Bagaimana hubungan antara faktor internal dan eksternal dengan perilaku petani terhadap 

pengelolaan pelepah pada tanaman kelapa sawit (Elais guineensis Jacq) di Kecamatan 

Sirapit Kabupaten Langkat. 

 

TUJUAN 

1. Untuk mengkaji perilaku petani terhadap pengelolaan pelepah pada tanaman kelapa sawit di 

Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat. 

2. Untuk mengetahui hubungan antara faktor internal dan eksternal dengan perilaku petani 

terhadap pengelolaan pelepah pada tanaman kelapa sawit di Kecamatan Sirapit Kabupaten 

Langkat. 

Variabel X 

Faktor Internal 

 Umur Responden (X1) 

 Pendidikan formal (X2) 

 Pendidikan non formal (X3) 

 Pengalaman (X4) 

 Kosmopolitan (X5) 

 Luas lahan (X6) 

 Pendapatan (X7) 

Faktor eksternal 

 Peran penyuluh (X8) 

 Umur tanaman (X9) 

 

Perilaku petani terhadap pengelolaan 

pelepah pada tanaman kelapa sawit  

(Elais guineensis Jacq) (Y)   

 Pengetahuan (Y1) 

 Sikap (Y2) 

 

Hasil Pengkajian 

Rancangan Penyuluhan  
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D. Hipotesis 

Berdasarkan dari rumusan masalah yang ada maka penulis dapat 

membangun hipotesis sebagai bentuk kesimpulan sementara untuk menjawab dari 

rumusan permasalahan yang ada. Adapun pengkajian hipotesis ini adalah : 

1. Diduga tingkat perilaku petani petani terhadap pengelolaan pelepah pada 

tanaman kelapa sawit (Elais guineensis Jacq) di Kecamatan Sirapit 

Kabupaten Langkat masih rendah. 

2. Diduga adanya hubungan yang signifikan antara umur responden, pendidikan 

formal, pendidikan non formal, pengalaman, kekosmopolitan, luas lahan, 

pendapatan, peran penyuluh dan umur tanaman dengan perilaku petani 

terhadap pengelolaan pelepah pada tanaman kelapa sawit (Elais guineensis 

Jacq) di Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat. 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

III. MET0DE PELAKSANAAN 

 

A. Waktu dan Tempat 

Kegiatan Tugas Akhir (TA) dilaksanakan pada tanggal 25 Maret s/d  24 

Mei 2019 di Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. 

Pemilihan tempat pengkajian dilakukan secara purposive yaitu dengan cara 

sengaja karena memiliki pertimbangan tertentu, diantaranya adalah Kecamatan 

Sirapit merupakan salah satu kecamatan yang memiliki luas lahan komoditi 

kelapa sawit yang tergolong luas.  Selain itu juga Kecamatan Sirapit memiliki 

beberapa kelompoktani komodi kelapa sawit di setiap desa, ini sangat mendukung 

untuk dilakukannya pengkajian mengenai “Perilaku Petani Terhadap Pengelolaan 

Pelepah Pada Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq) Di Kecamatan 

Sirapit Kabupaten Langkat”.  

 

B. Batasan Operasional 

1. Defenisi Operasional 

Definisi operasional pengkajian adalah penjelasan atau pengertian dan 

variabel-variabel yang ada dalam pengkajian dengan maksud membatasi lingkup 

makna variabel kearah objek pengamatan sehingga dapat dilakukan 

pengukurannya. Adapun definisi operasionalnya adalah : 

a. Lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Kecamatan Sirapit Kabupaten 

Langkat Provinsi Sumatra Utara 

b. Penelitian ini dibatasi pada perilaku petani terhadap pengelolaan pelepah pada 

tanaman kelapa sawit yang sudah menghasilkan (TM). 

c.  Sampel merupakan bagian dari populasi petani kelapa sawit yang diambil 

dari 5 Desa yang tergabung dalam Kelompok Tani di Desa (Aman Damai, 

Tanjung Keriahan, Serapit, Sidorejo, dan Gunung Tinggi) yang dapat 

mewakili keseluruhan populasi di Kecamatan Sirapit. 

d. Faktor-faktor pembentuk perilaku yang diamati dalam penelitian ini dibatasi 

pada dua (2) faktor yaitu : 
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1) Faktor internal mencakup 

a) Umur responden adalah satuan waktu yang mengukur keberadaan 

manusia. Dalam pengkajian ini umur petani dihitung berdasarkan lama 

hidup petani sampai pada pengkajian ini dilakukan. Umur petani diukur 

dalam tahun. 

b) Pendidikan Formal adalah pendidikan di sekolah yang diperoleh secara 

teratur, sistematis, bertingkat dan mengikuti syarat-syarat yang jelas. 

Dalam pengkajian ini pendidikan formal diperhitungkan berdasarkan 

ijazah terakhir yang dimiliki petani. 

c) Pendidikan Non Formal adalah pendidikan yang diperoleh petani di luar 

bangku sekolah. Dalam pengkajian ini pendidikan non formal diukur 

dengan menghitung frekuensi atau sering tidaknya petani mengikuti 

kegiatan penyuluhan, temu wicara, dan pelatihan selama kurun waktu 5 

tahun terakhir. 

d) Pengalaman adalah kejadian yang pernah dialami baik yang sudah lama 

atau yang baru terjadi. Dalam pengkajian ini pengalaman petani dilihat 

dari semakin lama petani responden berada dalam ruang lingkup 

budidaya tanaman kelapa sawit  maka semakin ia mampu membuat 

perbandingan dalam pengambilan keputusa. 

e) Kekosmopolitan adalah keterbukaan seseorang terhadap dunia luar untuk 

dapat menerima suatu ide baru yang belum pernah diketahui sebagai 

bentuk pembaharuan. Dalam pengkajian ini tingkat kekosmopolitan 

dilihat dari frekuensi petani keluar dari desanya ke desa lain atau ke kota, 

frekuensi mengikuti kegiatan pelatihan frekuensi petani bertemu dengan 

tokoh inovator, koran yang dibaca, siaran TV yang ditonton, dan siaran 

radio yang didengar. 

f) Luas Lahan adalah keadaan dimana kepemilikan lahan yang digunakan 

untuk berusahatani. Dalam pengkajian ini luas lahan digunakan untuk 

melakukan usaha budidaya tanaman kelapa sawit. Dinyatakan dalam 

bentuk Hektar (Ha). 

g) Pendapatan adalah jumlah uang atau hasil yang diperoleh dari suatu 

kegiatan atau usaha seseorang yang  berbentuk barang atau jasa. Dalam 
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pengkajian ini pendapatan yaitu yang diterima oleh petan kelapa sawit 

dari usahantaninya per Ha/Tahun. Dinyatakan dalam bentuk rupiah. 

2) Faktor eksternal mencakup 

a) Peran penyuluh adalah indikator Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) 

dalam melaksanakan tugas serta fungsinya. Dalam pengkajian ini dilihat 

dari semakin terlaksana peran penyuluh sebagai Inovator dan mediator 

dalam kegiatan penyuluhan maka semakin mudah petani responden 

dalam menerapkan inovasi. 

b) Umur tanaman adalah satuan waktu yang mengukur keberadaan tanaman 

kelapa sawit milik petani dihitung dari penanaman biji kecambah di 

pembibitan ataupun dihitung mulai dari penanaman di lapangan. Dalam 

pengkajian ini umur tanaman dihitung berdasarkan lama hidup tanaman 

kelapa sawit sampai pada pengkajian ini dilakukan. Umur tanaman 

diukur dalam tahun. 

e. Tingkat perilaku adalah tingkatan-tingkatan seorang petani terhadap 

pengetahuan dan sikap. Adapun indikator yang diukur untuk pengetahuan 

meliputi : (pengetahuan, pengertian dan penerapan analisis) dan sikap 

meliputi : (sikap, minat dan menanggapi). Tingkat perilaku dilihat dengan 

mengajukan pertanyaan dan pernyataan positif kepada petani dengan 

alternatif jawaban sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat 

tidak setuju. Kemudian dijabarkan pada tingkatan perilaku sangat rendah, 

rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Kemudian tingkatan perilaku petani ini 

diukur dengan mengajukan pertanyaan dan pernyataan dengan nilai sebagai 

berikut: 

Pernyataan Positif  

1) Sangat Setuju (SS)   : skor 5 

2) Setuju (S)    : skor 4 

3) Ragu-ragu (R)   : skor 3 

4) Tidak Setuju (TS)  : skor 2 

5) Sangat Tidak Setuju (STS) : skor 1 
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2. Pengukuran Variabel 

Berdasarkan batasan operasional dari masing-masing variabel yang telah 

diuraikan maka selanjutnya masing-masing variabel tersebut akan diuraikan 

sesuai dengan indikator dan kriteria yang telah ditentukan, kemudian dilakukan 

penyekoran dari kriteria-kriteria yang ada tersebut. Pengukuran masing-masing 

variabel dalam penelitian ini dengan menggunakan skala ordinal. 

Tabel 3. Pengukuran Variabel Faktor Internal dan Eksternal Petani Terhadap 

Pengelolaan Pelepah Pada Tanaman Kelapa Sawit 

Variabel Indikator Kriteria Skor 

Faktor  internal    
a. Umur Responden 

(X1) 

Umur yang dimiliki oleh 

petani responden pada saat 

pelaksanaan pengkajian. 

a. < 31tahun 

b. 31 - 40tahun 

c. 41 -50 tahun 

d. 51 - 60 tahun 

e. ˃ 60 tahun 

 

 

 

Sangat Produktif 

Produktif 

Cukup Produktif 

Kurang Produktif 

Sangat tidak 

Produktif 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

    

b. Pendidikan formal 

(X2) 

Pendidikan tertinggi yang 

dicapai petani responden di 

bangku sekolah. 

a. Diploma/ Strata 

b. SMA/Sedeajat 

c. SMP/ Sedeajat 

d. SD/ Sedeajat 

e. Tidak Sekolah 

 

 

 

Sangat tinggi 

Tinggi 

Sedang  

Rendah 

Sangat rendah 

 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

c. Pendidikan 

Nonformal (X3) 

Sering tidaknya petani 

mengikuti kegiatan pelatihan, 

penyuluhan dll (dalam satu 

tahun). 

a. ˃ 9 kali  

b. 7-9 kali  

c. 4 -6 kali  

d. 1-3 kali  

e. ˂ 2 kali 

 

 

 

 

 

Sangat sering 

Sering  

Kadang-kadang 

Jarang 

Sangat jarang 

 

 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 
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Lanjutan Tabel 3. 

d. Pengalaman (X4) Pengalaman dalam berusaha 

tani 

a. ˃ 20 tahun 

b. 16 s/d  20 tahun 

c. 11 s/d 15 tahun 

 

d. 6 s/d 10 tahun 

e. 0 s/d  5 tahun 

 

 

Sangat pengalaman 

Berpengalaman 

Cukup 

berpengalaman 

Tidak pengalaman 

Sangat tidak 

pengalaman 

 

5 

4 

3 

 

2 

1 

e. Kosmopolitan (X5) Seberapa banyak sumber-

sumber yang digunakan petani 

untuk memperoleh informasi 

a. Kegiantan pelatihan 

b. Teman yang berada di 

desa lain 

c. Siaran TV 

d. Siaran Radio 

e. Media social 

 

 

 

Sangat banyak (5) 

Banyak (4) 

 

Sedang (3) 

Sedikit (2) 

Sangat sedikit (1) 

 

 

 

5 

4 

 

3 

2 

1 

f. Pendapatan (X6) Besarnya pendapatan dalam 

satu bulan per hektare 

a. ˃ 6 juta 

b. 5 s/d 4 juta 

c. 4 s/d 3 juta 

d. 3 s/d 2 juta 

e. ˂ 2 juta 

 

 

Sangat tinggi 

Tinggi 

 Sedang 

 Rendah 

 Sangat rendah 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

g. Luas Lahan (X7) Luas lahan yang dimiliki 

a. ˃ 3 Ha 

b. 2,1 - 3 Ha 

c. 1,1 – 2  Ha 

d. 0,5 – 1  Ha 

e. < 0,5 Ha 

 

Sangat luas  

Luas  

Sedang 

Sempit  

Sangat sempit 

 

5 

4 

3 

2 

1 

Faktor  eksternal   

h. Peran Penyuluh (X8)  Sering tidaknya penyuluh 

berkunjung ke kelompoktani, 

lapangan dll (dalam satu 

tahun). 

a. ˃ 9 kali  

b. 7-9 kali  

c. 4 -6 kali  

d. 1-3 kali  

e. ˂ 2 kali 

 

 

 

 

Sangat sering 

Sering  

Kadang-kadang 

Jarang 

Sangat jarang 

 

 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 
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Lanjutan Tabel 3.    

i. Umur Tanaman (X9) Umur tanaman kelapa sawit 

yang dimiliki oleh petani 

responden pada saat 

pelaksanaan pengkajian. 

a. Umur 5 – 10 thn 

b. 11 – 15 thn 

c. 16 – 20 thn 

d. 21  – 25 thn 

e. Umur ˃ 25 thn 

 

 

 

 

Sangat produktif 

Produktif 

Cukup produktif 

Kurang produktif 

Tidak produktif 

 

 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

    

Variabel Y 
Pengetahuan (Y1) Pengetahuan : Petani 

mengetahui pengelolaan 

pelepah  (penunasan)  pada 

tanaman kelapa sawit 

a. Sangat Mengetahui 

b. Mengetahui 

c. Cukup Mengetahui 

d. Kurang mengetahui 

e. Tidak Mengetahui 

 

 

 

 

Sangat Tinggi 

Tinggi  

Sedang 

Rendah 

Sangat Rendah 

 

 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

 Pengertian : Petani 

memahami cara pengatura 

pelepah (penunasan) yang 

sesuai anjuran 

a. Sangat Memahami 

b. Memahami  

c. Cukup Memahami 

d. Kurang Memahami  

e. Tidak Memahami 

 

 

  

 

Sangat Tinggi 

Tinggi  

Sedang 

Rendah 

Sangat Rendah 

 

 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

  Analisi : Petani mengetahui 

manfaat dari pengelolaan 

pelepah (penunasan)  

a. Sangat Mengetahui 

b. Mengetahui 

c. Cukup Mengetahui 

d. Kurang mengetahui 

e. Tidak Mengetahui 

 

 

 

Sangat Tinggi 

Tinggi  

Sedang 

Rendah 

Sangat Rendah 

 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

Sikap (Y2)   Sikap : Pendapat petani 

mengenai pengelolaan 

pelepah (penunasan) pada 

tanaman kelapa sawit 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju  

c. Cukup Setuju 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

 

 

 

 

Sangat Tinggi 

Tinggi  

Sedang 

Rendah 

Sangat Rendah 

 

 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 
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Lanjutan Tabel 3.    

 Minat : Keinginan petani 

untuk melakukan pengelolaan 

pelepah (penunasan) yang 

sesuai anjuran 

a. Sangat Ingin 

b. Ingin  

c. Cukup Ingin 

d. Tidak Ingin 

e. Sangat Tidak Ingin 

 

 

 

 

Sangat Tinggi 

Tinggi  

Sedang 

Rendah 

Sangat Rendah 

 

 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

 Menanggapi : Tanggapan 

yang diberikan petani dalam 

kegiatan pengelolaan pelepah 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju  

c. Cukup Setuju 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

 

 

 

Sangat Tinggi 

Tinggi  

Sedang 

Rendah 

Sangat Rendah 

 

 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

  

C. Pelaksanaan Pengkajian 

1. Prosedur Kerja  

Metode Pelaksanaan Tugas Akhir akan dilaksanakan sesuai dengan 

jadwal yang telah ditentukan oleh panitia yaitu pada bulan Maret 2019. Dalam 

pelaksanaan Tugas Akhir berdasarkan kurikulum dan telah menyelesaikan 

perkuliahan dan lulus mata kuliah semester VII (Tujuh). Adapun kegiatan yang 

akan dilaksanakan adalah : 

a. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis Tugas Akhir (TA). 

b. Melakukan identifikasi potensi wilayah dan identifikasi permasalahan untuk 

mencari permasalahan yang akan dikaji. 

c. Menetapkan judul pengkajian sesuai dengan permasalahan yang ada. 

d. Mengajukan pengajuan judul penelitian Tugas Akhir (TA) serta konsultasi 

kepada dosen pembimbing dan disetujui oleh dosen pembimbing I dan II. 

e. Melakukan penyusunan proposal pengkajian dan melakukan bimbingan dan 

revisi proposal sampai mendapat persetujuan acc dari dosen pembimbing I 

dan II 

f. Melakukan seminar proposal. 

g. Melakukan perbaikan proposal. 
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h. Melakukan kegiatan penelitian dilokasi yang telah disetujui oleh dosen 

pembimbing I dan pembimbing II 

i. Melakukan pelaporan ke kantor Dinas Pertanian, kemudian ke kantor BPP. 

j. Melakukan pelaporan kepada kepala desa dilokasi penelitian.  

k. Melaksanakan pengkajian dengan penyebaran kuisioner terhadap sampel 

yang ditarik secara survei. 

l. Melakukan analisis data, menganalisis data dengan menggunakan aplikasi 

SPSS, dengan bantuan referensi buku, jurnal, dan lainnya serta membaca 

kesimpulan dari hasil olahan data. 

m. Menyusun laporan Tugas Akhir (TA), melakukan bimbingan dan melakukan 

revisi sampai mendapat persetujuan acc kembali dari dosen pembimbing I 

dan dosen pembimbing II. 

n. Melakukan seminar hasil penelitian dan ujian komprehensif. 

 

2. Pengumpulan Data 

a. Teknik Pengumpulan Data 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian 

deskriptif diartikan sebagai penelitian yang hanya menunjukan gambaran, uraian, 

atau rincian tentang gejala atau objek yang diteliti. Tetapi dalam arti luas, 

penelitian deskriptif juga lebih jauh menceriterakan hubungan atau keterkaitan 

antar gejala (variabel), serta seberapa jauh terdapat kesepakatan atas hasil-hasil 

yang disampaikan. Penelitian kuantitatif menekankan    pada penelitian numerik 

ataupun agka-angka atas fenomena yang dipelajari. 

Teknik penelitian ini menggunakan teknik survei. Teknik survei yaitu 

teknik penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi. Survei dapat 

dikelompokkan secara mudah menurut metode-metode yang digunakan untuk 

memperoleh informasi, yaitu sebagai berikut: wawancara pribadi, kuisioner, 

panel, dan telepon. Survei yang terbaik yaitu menggunakan wawancara pribadi 

sebagai pengumpul informasi (Dewandini, 2010). 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam pelaksanaan pengkajian ini 

menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Data yang diperoleh harus 

mencapai derajat akurasi yang signifikan, maka validitas dan reliabilitas perlu 
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diuji terlebih dahulu sebelum disebarkan kepada petani. Pengujian ini hanya 

dilakukan kepada responden yang dianggap mewakili seluruh responden yang ada 

dengan ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya. 

Data yang diperlukan dalam pengkajian ini dikumpulkan dengan 

menggunakan :  

1) Observasi, yaitu cara pengumpulan data dengan pengamatan yang sistematis 

terhadap hal-hal yang akan diteliti di lapangan, yang meliputi daerah 

pengkajian dan pencatatan informasi yang diperoleh dari petugas instansi  

yang terkait dan petani responden di daerah pengkajian 

2) Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab 

langsung antara peneliti dan petani responden yang disertai dengan pemberian 

kuesioner sebagai panduan yang telah disiapkan sebagai alat ukur  

3) Pencatatan, yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan pencatatan 

tentang identitas responden, faktor yang mempengaruhi, dan data pendukung 

dengan mengutip dan mencatat sumber-sumber informasi baik itu dari petani 

responden, pustaka, maupun dari instansi-instansi yang terkait yang ada 

hubungannya dengan penelitian. 

 

b. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam pengkajian ini meliputi:  

1) Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat 

sebagai responden dan pengamatan langsung di lapang, yang di dapat dari 

kuesioner. 

2) Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari instansi atau lembaga 

yang ada kaitannya dengan penelitian ini yaitu monografi daerah suatu tempat 

pengkajian. Data yang dikumpulkan dalam Tabel 4 berikut.  
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Tabel 4. Data Yang Akan Dikumpulkan Dalam Pengkajian 2019 

Data Yang Akan Dikumpulkan Jenis Data Sumber Data 

Data Pokok: 

Identitas Responden 

a. Nama 

b. Nama Kelompoktani 

  

Primer Responden 

Primer Responden 

c. Alamat Primer Responden 

Faktor yang berhubungan dengan Perilaku 

a. Faktor Internal 

  

1) Umur responden Primer Responden 

2) Pendidikan formal Primer Responden 

3) Pendidikan non formal Primer Responden 

4) Pengalaman Primer Responden 

5) Kosmopolitan Primer Responden 

6) Luas lahan Primer Responden 

7) Pendapatan Primer Responden 

b. Faktor Eksternal  

1) Peran penyuluh Primer Responden 

2) Umur tanaman Primer Responden 

c. Perilaku petani kelapa sawit  

1) Pengetahuan  Primer Responden 

2) Sikap  Primer Responden 

 

3. Analisis Data 

a. Populasi Dan Sampel 

1) Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua petani kelapa sawit yang 

tergabung didalam Kelompok Tani di Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat. 

Kecamatan Sirapit memiliki 10 desa, namun yang berpotensi dan memiliki luas 

lahan kelapa sawit besar hanya ada 5 desa yaitu : Desa Aman Damai, Desa 

Tanjung Keriahan, Desa Serapit, Desa Sidorejo, dan Desa Gunung Tinggi. 

Tabel 5. Populasi pe nelitian di Kecamatan Sirapit 

No. Desa Kelompok Tani Populasi 

1. Serapit Suka Makmur 24 

Langkat Tani Makmur 24 

2. Aman Damai Sempurna 28 

3. Tanjung Keriahaan Berkah 30 

4. Sidorejo Sido Makmur 30 

5. Gunung Tinggi Aneka Usaha Tani 35 

Jumlah  171 

Sumber : Analisis Data Primer 2019 
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2) Sampel 

Sampel dalam pengkajian ini pengaruh antara populasi dan sampel 

sangatlah erat karena:  

a) Populasi merupakan keseluruhan objek yang diteliti (N) sedangkan sampel 

adalah sebagian dari objek yang diteliti (n)  

b) Jika salah dalam menentukan populasi, maka dalam penarikan sampelnya 

juga akan salah  

c) Penarikan sampel yang baik harus benar-benar bisa merefleksikan 

(menggambarkan) populasi.  

Rumus yang digunakan untuk mengambil sampel adalah rumus Yamane. 

Presisi yang digunakan dalam pengambilan sampel ini sebanyak 15%. Adapun 

rumus Yamane dalam Bungin (2011) yaitu : 

  
 

        
 

Keterangan : 

n : Jumlah Sampel 

N : Jumlah Populasi 

d : presisi 

 

Jumlah populasi yang akan dijadikan sebagai sampel petani yang aktif 

tergabung didalam Kelompok Tani Kelapa Sawit sekitar 171 orang. Tersebar di 5 

desa dengan presisinya 15%, jumlah sampelnya adalah :  

  
   

             
 

 

  
   

              
 

 

  
   

      
 

 

  
   

    
 

 

n = 35.27 ≈ 35 
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Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah sampel pada penelitian ini yaitu 

sebanyak 35 orang. Riduwan (2008), pengambilan sampel bertingkat atau secara 

Proposional random sampling memakai rumus alokasi proposional sebagai 

berikut. 

    
  

 
   

Keterangan : 

Ni : sampel/kelompok 

N : Jumlah populasi keseluruhan 

N  : Jumlah populasi/kelompoktani 

n : Sampel hasil perhitungan  

 

Berdasarkan rumus alokasi proposional maka sampel yang digunakan 

dalam pengukuran tingkat perilaku petani terhadap pengelolaan pelepah pada 

tanaman kelapa sawit di Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat lebih jelas 

disajikan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Populasi dan Sampel Pengkajian di Kecamatan Sirapit, Kabupaten 

Langkat. 

No Desa Kelompok Tani Populasi 

Menghitung 

Jumlah 

Sampel 

Jumlah 

Sampel 

1. 

 

Serapit Suka Makmur 24 (24/171) x 35 5 

Langkat Tani Makmur 24 (24/171) x 35 5 

.2. Aman Damai Sempurna 28 (28/171) x 35 6 

3. Tanjung Keriahaan Berkah 30 (30/171) x 35 6 

4. Sidorejo Sido Makmur 30 (30/171) x 35 6 

5. Gunung Tinggi Aneka Usaha Tani 35 (35/171) x 35 7 

Jumlah     171       35 

Sumber : Analisis Data Primer 2019 

  

b. Instrumen 

 Menurut Sugiyono (2016) dalam pengkajian kuantitatif, kualitas instrumen 

pengkajian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas 

pengumpulan data berkenaan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data. Oleh karena itu, instrumen yang telah teruji validitas dan 

reliabilitasnya, belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliabel, 

apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan 

datanya. Instrumen dalam pengkajian kuantitatif dapat berupa test, pedoman 

wawancara, pedoman observasi dan kuesioner. Sebelum kuesioner diturunkan 
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kepada responden, maka dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap 

instrumen tersebut. 

1) Uji Validitas 

 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu 

menguku r apa yang hendak diukur/diinginkan dan dapat mengungkapkan data 

dari variabel yang diteliti (Riduwan dan Sunarto, 2009). 

Salah satu cara untuk mengukurnya dengan menggunakan rumus Product 

Moment (Riduwan dan Sunarto, 2009) sebagai berikut :  

    = 
   ∑      ∑    ∑  

√{  ∑     ∑   }  {  ∑     ∑   }
 

Keterangan :  

n  = Jumlah Responden  

X = Skor pertanyaan/ pernyataan 

Y = Skor Total  

XY = Koefisien korelasi 

Uji validitas dilakukan berkenaan dengan ketepatan alat ukur sehingga 

benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas instrumen 

dilakukan dengan menggunakan program SPSS 18. Valid atau tidaknya 

instrument dilakukan dengan cara membandingkan r hitung < r tabel pada tingkat 

kepercayaan 95%. Adapun kriteria keputusan sebagai berikut : 

a) Jika r hitung > r tabel berarti instrument penelitian valid 

b) Jika r hitung < t tabel berarti instrument penelitian tidak valid 

 

2) Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah dianggap baik. Reliabel artinya dapat dipercaya juga dapat 

diandalkan, sehingga beberapa kali diulang pun hasilnya akan tetap sama atau 

konsisten (Riduwan dan Sunarto, 2009). 

Pengujian reliabilitas digunakan dengan menggunakan rumus Alpha 

Cronbach yang diinterpretasikan sebagai korelasi dari skala yang diamati 
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(observed scale) dengan semua kemungkinan pengukuran skala lain yang 

mengukur hal yang sama dan menggunakan butir pertanyaan yang sama.  

 

Rumus Alpha Cronbach, yaitu:  

    = (
 

   
) ( 

∑   
 

   
 ) 

Keterangan:  

r         = Koefisien reliabilitas  

n        = Banyaknya butir item  

∑   
  = Jumlah varian skor dari tiap item  

   
      = Varian total  

Jika nilai Alpha > 0,60 disebut reliabel. Sebaliknya jika nilai Alpha < 0,60 

disebut tidak reliabel. Alat untuk melakukan uji reliabilitas dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS 18. Menurut Priyatno (2012), realibilitas kurang dari 

0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik. 

 

c. Analisis Tingkat Perilaku Petani Terhadap Pengelolaan Pelepah Pada 

Tanaman Kelapa Sawit  

Analisis dilakukan untuk mengetahui perilaku petani terhadap pengelolaan 

pelepah pada tanaman kelapa sawit di Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat 

digunakan skala likert. Menurut Kinner, 1988 dalam Umar, 2005, skala likert ini 

berhubungan dengan pernyataan tentang perilaku seseorang terhadap sesuatu, 

misalnya setuju-tidak setuju, senang-tidak senang dan baik-tidak baik. Responden 

dimimta mengisi pernyataan dalam skala ordinal berbentuk verbal dikategorikan 

menjadi 5 yaitu : sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Kategori 

pengukurannya dengan menggunakan rumus sebagai berikut :  

Total Nilai   
                           

                         
        

Kriteria peroleh nilai skor : 

1.  0 - 20 % Tingkat perilaku petani terhadap pengelolaan pelepah pada 

tanaman kelapa sawit tergolong sangat rendah 

2.  21 - 40 % Tingkat perilaku petani terhadap pengelolaan pelepah pada 

tanaman kelapa sawit tergolong rendah 
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3.  41 - 60 % Tingkat perilaku petani terhadap pengelolaan pelepah pada 

tanaman kelapa sawit tergolong sedang 

4.  61 – 80 % Tingkat perilaku petani terhadap pengelolaan pelepah pada 

tanaman kelapa sawit tergolong tinggi 

5.  81 – 100 % Tingkat perilaku petani terhadap pengelolaan pelepah pada 

tanaman kelapa sawit tergolong sangat tinggi 

Hasil nilai yang diperoleh, jika plot melalui garis kontinum dapat dilihat 

pada Gambar 2.  

     

       

0%                 20%                  40%                   60%               80%                100% 

Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi 

Gambar 2. Garis kontinum Kriterian Persentase Penilain.  

 

d. Analisis Hipotesis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku 

Petani Terhadap Pengelolaan Pelepah Pada Tanaman Kelapa Sawit 

Untuk mengetahui derajat hubungan antara faktor pembentuk perilaku 

yaitu pertama faktor internal mencakup : umur responden, pendidikan formal, 

pendidikan non formal, pengalaman, kekosmopolitan, luas lahan, pendapatan dan 

faktor eksternal mencakup : peran penyuluh dan umur tanaman, dengan perilaku 

petani terhadap pengelolaan pelepah pada tanaman kelapa sawit di Kecamatan 

Sirapit digunakan uji korelasi rank Spearman (rS) yang didukung dengan program 

SPSS. Menurut Siegel, 1997 dalam Arifah, 2008 rumus koefisien korelasi rank 

spearman adalah sebagai berikut : 

      
 ∑    

   

    

 

   

Dimana : rS = koefisien korelasi rank spearman 

  N = banyaknya sampel 

  di = selisih antara rangking dari variable 
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 Untuk menguji tingkat signifikasi rank spearman (rS) digunakan uji t 

karena sampel yang diambil lebih dari 10 (N > 10) dengan tingkat kepercayaan 

95% dengan rumus :  

     √
   

        
 

Kesimpulan : 

1. Apabila t hitung ≥ t tabel, maka H0 ditolak, berarti ada hubungan yang 

signifikan antara faktor pemb entuk perilaku dengan perilaku petani terhadap 

pengelolaan pelepah pada tanaman kelapa sawit di Kecamatan Sirapit. 

2. Apabila t hitung < t tabel, maka H0 diterima, berarti tidak ada hubungan yang 

signifikan antara faktor pembentuk perilaku yaitu pertama faktor internal, 

mencakup : umur responden, pendidikan formal, pendidikan non formal, 

pengalaman, kekosmopolitan, luas lahan, pendapatan dan faktor eksternal 

mencakup : peran penyuluh dan umur tanaman dengan perilaku petani 

terhadap pengelolaan pelepah pada tanaman kelapa sawit di Kecamatan 

Sirapit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

IV. HASIL DAN PEMBAHA SAN 

 

A. Deskripsi Wilayah Pengkajian 

1. Letak Geografis 

Kecamatan Sirapit merupakan salah satu dari 23 Kecamatan yang berada 

dibawah Pemerintahan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan 

Sirapit mempunyai wilayah hukum 10 Desa, terdiri dari 9 Desa Pertanian yaitu : 

Desa Aman Damai, Desa Tj. Keiahan, Desa Gunung Tinggi, Desa Suka Pulung, 

Desa Pulau Semikat, Desa Sidorejo, Desa Serapit, Desa Sumber Jaya, Desa 

Sebertung dan 1 Desa Perkebunan Swasta yaitu : Desa Pek. Amal Tani. Lebih 

jelasnya, letak wilayah Kecamatan Sirapit dapat di lihat pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Peta Wilayah Kecamatan Sirapit 

 

Kecamatan Sirapit mempunyai luas wilayah 9.627 Ha (96,27 km
2
) dengan 

ketinggian 105 m dari permukaan laut yang terletak antara 3
o
31–3

o
36 LU dan 

98
o
,35–98

o
,50 BT. Dengan batas wilayah adalah sebagai berikut : 

a. Sebelah utara dengan Kecamatan Wampu dan Kecamatan Selesai 
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b. Sebelah timur dengan Kecamatan Selesai dan Kecamatan Kuala 

c. Sebelah barat dengan Kecamatan Bahorok 

d. Sebelah selatan dengan Kecamatan Salapian 

 

2. Keadaan Penduduk 

Kependudukan di Kecamatan Sirapit diklasifikasikan dengan beberapa 

kategori, yang meliputi karakteristik masyarakat berdasarkan luas desa, jumlah 

rumah tangga, kepadatan penduduk, rata-rata anggota/RT dan jumlah dusun. Data 

kependudukan di Kecamata Sirapit Kabupaten Langkat selengkapnya disajikan 

pada Tabel 7. 

Tabel 7. Data Keadaan Luas Desa, Jumlah Rumah Tangga, Penduduk, Kepadatan 

Penduduk Tahun 2016 Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat 

No Jumlah Desa 

Luas 

Desa 

(Km
2
) 

Jlh 

Rumah 

Tangga 

Kepadatan 

Penduduk 

/Km
2
 

Rata-rata 

Anggota/RT 

Jumlah 

Dusun 

 1. Aman Damai    5,88 626 439 4 10 

2. Tj. Keriahan    5,14 415 330 4   7 

3. Gunung Tinggi     9,05 476 216 4   9 

4. Suka Pulung     1,89 113 242 4   4 

5. Pulau Semikat    4,39 272 254 4   3 

6. Sidorejo    5,97 317 219 4   8 

7. Serapit    8,62 521 249 4   7 

8. Sumber Jaya    8,57 517 250 4   6 

9. Sebertung    9,50 415 178 4   4 

10. Pek. Amal Tani    39,49    439   46 4   7 

Jumlah 98,50 4111 172 4 65 

Sumber : Kecamatan Sirapit Dalam Angka 2018 

 Berdasarkan Tabel 7 diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk 

terbanyak berada di Desa Aman Damai dengan jumlah kepadatan penduduk 

439/Km2 yang terdiri dari 10 Dusun dan 625 Rumah Tangga. Namun untuk Desa 

dengan luas terbesar berada di Desa Perkebunan Amal Tani dengan luas Lahan 

39,49 Km2 atau hampir 41% dari total luas lahan di Kecamatan Sirapit. 

Distribusi data penduduk menurut jenis kelamin di WKBPP Sirapit 

Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 8. 
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Tabel 8. Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin di WKBPP Sirapit Kecamatan 

Sirapit Kabupaten Langkat Tahun 2018 

No Desa 
Jenis Kelamin Jumlah 

Penduduk Laki-laki Perempuan 

1. Aman Damai 1283 1298 2581  

2. Tj. Keriahan   849   849 1698 

3. Gunung Tinggi   973   979 1952 

4. Suka Pulung   225   233   458 

5. Pulau Semikat   573   542 1115 

6. Sidorejo 649   660 1309 

7. Serapit 1078 1070 2148 

8. Sumber Jaya 1110 1036 2146 

9. Sebertung   843   846 1689 

10. Pek. Amal Tani   932   872 1804 

Jumlah 8515 8385 16900 

Sumber : Kecamatan Sirapit Dalam Angka 2018 

 Berdasarkan Tabel 8 diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk yang 

berjenis kelamin laki-laki berjumlah 8.515 jiwa dan tidak terpaut jauh degan 

penduduk yang berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 8.385 jiwa hanya 

selisih 130 jiwa. Untuk jumlah total penduduk yang berada di Kecamatan Sirapit 

berjumlah 16.900 jiwa. 

Distribusi banyaknya tenaga kerja yang bekerja menurut lapangan 

pekerjaan dan desa/kelurahan tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9. Banyaknya Tenaga Kerja Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan 

dan Desa/Kelurahan Tahun 2017 

No Desa 

Jenis Pekerjaan 

Petani 

Industri/ 

Kerajinan 

PNS/ 

TNI/ 

POLRI 

Pedagang Angkutan Buruh 
Jasa 

Lain 

1. Aman Damai   208   21   35   206   18   206   725 

2. Tj. Keriahan   455   10   37   578     6   314   118 

3. Gunung Tinggi   210   54   22   207   10   250     15 

4. Suka Pulung   165 -     9       5   18   228 - 

5. Pulau Semikat    56     3     9     23     8     80     25 

6. Sidorejo   300   19   10     11     5     20     25 

7. Serapit   886 -   27       3     6   282     50 

8. Sumber Jaya   590   15   10   220   45   207     65 

9. Sebertung    75     4     1     50   40 -     65 

10. Pek. Amal Tani - - - - -   557     10 

Jumlah 2945 126 160 1303 156 2144 1098 

Sumber : Kecamatan Sirapit Dalam Angka 2018 

 Berdasarkan Tabel 9 diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas pekerjaan 

yang digeluti di Kecamatan Sirapit adalah petani dengan jumlah 2.945 jiwa dan 

masyarakat yang bekerja sebagai petani paling banyak berada di Desa Serapit 
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dengan jumlah 886 jiwa. Penduduk yang bekerja sebagai buruh berjumlah 2.144 

jiwa dan sebagai besar berasal dari Desa Perkebunaan Amal Tani yang memang 

penduduknya bekerja sebagai karyawan di Perkebunaan Amal Tani. 

Distribusi jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin 

tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 

2017  
No Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah 

1  0 – 4  861 840 1701 
2. 5 – 9  908 800 1708 
3. 10 – 14  833 782 1615 
4. 15 – 19  722 619 1341 
5. 20 – 24  680 606 1286 

6. 25 – 29  649 667 1316 
7. 30 – 34  616 673 1289 
8. 35 – 39  637 658 1295 
9. 40 – 44  600 612 1212 
10. 45 – 49  530 524 1054 
11. 50 – 54  424 453   877 
12. 55 – 59  381 369   750 
13. 60 – 64  243 280   523 
14. 65 – 69  170 192   362 
15. 70 – 74  128 129   257 
16. 75 + 133 181   314 

Jumlah 8515 8385          16900 

Sumber : Kecamatan Sirapit Dalam Angka 2018 

 Dari Tabel 10 diatas dapat disimpulkan Kecamatan Sirapit saat ini sedang 

menikmati masa bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih 

banyak dari usia tidak produktif, yakni lebih dari 64% dari total populasi. Adapun 

penduduk dengan kelompok umur 0-14 tahun (usia anak-anak) mencapai 5.024 

jiwa atau sekitar 29,73% dari total populasi. Kemudian penduduk kelompok umur 

15-64 tahun (usia produktif) sebanyak 10.943 jiwa atau sebesar 64,75% dan 

kelompok umur lebih dari 65 tahun (usia sudah tidak produktif) berjumlah 933 

jiwa atau sebesar 5,52% dari total populasi. 

 

 

 

 

 



40 
 

3. Keadaan Pertanian 

Distribusi potensi lahan perkebunan di Kecamatan Sirapit Kabupaten 

Langkat tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 11. 

Tabel 11. Potensi Lahan Perkebunan di  Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat 

Tahun  2018 

No Desa 

Luas Lahan (Ha) 

Kelapa Sawit 
Jumlah 

Karet 
Jumlah 

Kakao 
Jumlah 

TBM TM TBM TM TBM TM 

1. Aman Damai - 232   232 - - - - - - 

2. Tj. Keriahan - 163   163 - - - - - - 

3. Gunung Tinggi 49 188   237 -   3   3 -   8   8 

4. Suka Pulung 34 100   134 - 14 14 - - - 

5. Pulau Semikat 10   42     52 - 13 13 - 10 10 

6. Sidorejo -   70     70 -   5   5 -   5   5 

7. Serapit   5   90     95 2 17 19 -   3   3 

8. Sumber Jaya   9   41    50 - 13 13 - - - 

9. Sebertung   8 330   338 - - - - - - 

10. Pek. Amal Tani - - - - - - - - - 

J u m l a h  115 956 1071 2 65 67 - 26 26 

Sumber : Programa BPP Kecamatan Sirapit  

 Berdasarkan Tabel 11 di atas dapat disimpulkan bahwa potensi lahan 

perkebunan di Kecamatan Sirapit lebih didominasi tanaman kelapa sawit dengan 

luas 1.071 Ha. Kondisi ini diketahui dari tahun ketahun terus mengalami 

peningkatan karena banyak terjadi kegiatan alih fungsi lahan yang dikonversikan 

ketanaman kelapa sawit. Namun kondisi ini berbanding terbalik dengan komoditi 

karet dan kakao yang dari tahun ketahun terus mengalami penyusutan luas lahan 

dikarena perawatan tanaman yang sulit dan harga yang cendrung rendah selama 5 

tahun terakhir. Kebanyakan petani yang mengkonversikan lahannya ketanaman 

kelapa sawit beranggapan meskipun harga TBS mengalami naik turun namun 

perawatan dan pemanenan tanaman kelapa sawit tidak serumit komoditi  karet dan 

kakao. 

Distribusi luas potensi lahan sawah irigasi dan non irigasi di Kecamatan 

Sirapit Kabupaten Langkat tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 12. 

Tabel 12.  Luas Potensi Lahan Sawah Irigasi dan Non Irigasi di Kecamatan Sirapit 

Kabupaten Langkat Tahun 2018 

No Desa 

Potensi Lahan Sawah (Ha) 
Total 

(Ha) 
Irigas

i 

½ 

Teknis 

Non 

PU 
Jlh (Ha) 

Tadah 

Hujan 

Rawa 

(Ha) 

Jlh 

(Ha) 

1. Aman Damai 250 - - 250 - - - 250 

2. Tj. Keriahan 293 - - 293 - - - 293 

3. Gunung Tinggi 226 - - 226 - - - 226 

4. Suka Pulung 238 - - 238 - - - 238 
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Lanjutan Tabel 12       

5. Pulau Semikat - - - - 109  - 109 109 

6. Sidorejo - - - - 185 - 185 185 

7. Serapit - -  - -   72 -   72   72 

8. Sumber Jaya - - - -   39 -   39   39 

9. Sebertung - - - -   90 -   90   90 

10. Pek. Amal Tani - - - - - - - - 

Jumlah 1007 - - 1007 495 - 495 1502 

Sumber : Programa BPP Kecamatan Sirapit (2018) 

 Berdasarkan Tabel 12 diatas dapat disimpulkan bahwa potensi luas lahan 

sawah di kecamatan Sirapit cukup beragam dengan total luas lahan mencapai 

1.502 Ha. Diketahui ada 4 Desa yang memiliki potensi lahan sawah irigasi dengan 

luas 1.007 Ha, kemudian ada 5 Desa yang memanfaatkan potensi lahan sawah 

tadah hujan dengan luas 495 Ha dan hanya ada 1 Desa yang tidak memiliki 

potensi luas lahan sawah yaitu Desa Perkebunan Amal Tani yang merupakan 

daerah perkebunan swasta. 

Distribusi luas potensi lahan kering di Kecamatan Sirapit Kabupaten 

Langkat tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 13. 

Tabel 13.  Luas Potensi Lahan Kering di Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat 

Tahun 2016 

No Desa 
Jumlah 

Kel Tani 

Pekarangan 

(Ha) 

Tegal 

Kebun 

(Ha) 

Ladang 

/Huma 

(Ha) 

Kolam 

(Ha) 

Rawa 

Tidakdi 

tanami 

Perke bunan 

Negara /rakyat 

(Ha) 

Lain 

Lain 

(Ha) 

Total Luas 

Lahan 

Kering 

(Ha) 

1. Aman Damai 10 1,5 -   3   0,5 -          232 -      237 

2. Tj. Keriahan   8 1,5 - 50 1 -          163 -  215,5 

3. Gunung Tinggi 10          2 - 76   2,5 -          238 -  318,5 

4. Suka Pulung   6          2 - 62 - -          148 -       212 

5. Pulau Semikat   4 1,5 - 50  - 56 -  107,5 

6. Sidorejo   7 0,9 - 95 1 - 80 -  176,9 

7. Serapit   5 0,2 - 65 1 - 42 -  108,2 

8. Sumber Jaya   1 0,4 - 110  - 63 -  173,4 

9. Sebertung   8 0,6 - 69  - 38 -  107,6 

10. Pek. Amal Tani - 0,7 - 20 - - - -   20,7 

 Jumlah 59        11,3 -     600 6 -       1060 -    1677,3 

Sumber : Programa BPP Kecamatan Sirapit (2018) 

Dari Tabel 13 diatas dapat disimpulkan bahwa luas potensi lahan kering di 

Kecamatan Sirapit berjumlah 1.677,3 Ha. Sebagian besar potensi lahan kering ini 

dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan Negara atau pun rakyat dengan jumlah 

1.060 Ha jumlah ini belum termasuk dengan jumlah perkebunan kelapa sawit 

yang berada di Desa Perkebunan Amal Tani yang merupakan milik pihak swasta. 

Diharapkan dengan potensi luas lahan kering yang dimiliki Kecamatan Sirapit 
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dapat meningkatkan hasil komoditi perkebunan terutama untuk pengembangan 

kelapa sawit yang didukung dengan perawatan yang baik. 

 

B. Hasil  

1. Karakteristik Responden 

a. Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jumlah sampel dalam pengkajian ini adalah 35 orang yang seluruhnya 

adalah berjenis kelamin laki-laki. Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin 

dapat dilihat pada Tabel 14. 

Tabel 14. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

1 Laki-laki 35 100 

2 Perempuan - - 

Total 35 100 

Sumber : Analisis Data Primer 2019 

 Dari jumlah responden yang ada, seluruhnya adalah berjenis kelamin laki-

laki (100%). Hal ini dikarenakan anggota yang tergabung dalam Kelompoktani 

kelapa sawit adalah keseluruhannya beranggotakan laki-laki. Temuan ini sejalan 

dengan pendapat Simanjuntak (2001), yang mengatakan tingkat partisipasi kerja 

laki-laki selalu lebih tinggi dari tingkat partisipasi kerja perempuan karena laki-

laki dianggap pencari nafkah yang utama bagi keluarga, sehingga pekerja laki-laki 

biasanya lebih selektif dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengan aspirasinya 

baik dari  segi pendapatan maupun kedudukan dibanding pekerja perempuan, 

hampir semua laki-laki yang telah mencapai usia kerja terlibat dalam kegiatan 

ekonomi karena laki-laki merupakan pencari nafkah utama dalam keluarga. 

 

b.  Berdasarkan Umur Responden 

Umur responden dihitung berdasarkan lama hidup petani sampai 

pengkajian ini dilakukan. Distribusi responden berdasarkan umur dapat dilihat 

pada Tabel 15 sebagai berikut.  
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Tabel 15. Distribusi Responden Berdasarkan Umur 

No Umur Responden Kategori   Jumlah Persentase (%) 

1 < 31 Sangat Produktif   5 14 

2 31 – 40  Produktif   4 12 

3 41 – 50  Sedang 13 37 

4 51 – 60  Tidak Produktif    6 17 

5 > 60 Sangat Tidak Produktif   7 20 

Total  35          100 

Sumber : Analisis Data Primer 2019 

 Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa responden dalam 

kegiatan pengkajian ini didominasi petani yang berumur produktif dengan rincian 

umur petani responden dibawah 31 tahun berjumlah 5 orang (14%) tergolong 

sangat produktif, umur 31 – 40 tahun berjumlah 4 orang (12%) tergolong 

produktif, umur 41 – 50 tahun berjumlah 13 orang (37%) tergolong sedang, umur 

51 – 60 tahun berjumlah 6 orang (17%)  tergolong tidak produktif dan > 60 tahun 

berjumlah 7 orang (20%) tergolong sangat tidak produktif. Dalam pengkajian ini 

rata-rata umur petani responden masih dalam kategori umur produktif dalam 

mengelola usahataninya. Menurut Saleh (2010), bahwa petani yang berada pada 

kisaran umur 15 – 64 tahun termasuk umur yang masih produktif untuk mengelola 

usahataninya.  

 Diharapkan dengan banyaknya jumlah petani yang masih tergolong 

produktif dapat menjadi potensi untuk melakukan kegiatan pengelolaan pelepah 

pada tanaman kelapa sawit dengan baik. Hal ini didukung oleh pendapat 

Soekartartawi (2005), yang mengatakan salah satu indikator dalam menentukan 

produktivitas kerja dalam melakukan pengembangan usaha adalah tingkat umur, 

dimana umur petani yang berusia relatif muda lebih kuat bekerja, cekatan, mudah 

menerima inovasi baru, tanggap terhadap lingkungan sekitar bila dibandingkan 

tenaga kerja yang sudah memiliki usia yang relatif tua sering  menolak inovasi 

baru.  

 

c.  Berdasarkan Pendidikan Fromal 

Pendidikan formal adalah tingkat pendidikan formal responden yang 

pernah dijalani hingga selesai. Tingkat pendidikan formal dapat mempengaruhi 

tingkat kecepatan perilaku (pengetahuan dan sikap) petani dalam menerima suatu 

teknologi baru, secara teoritis semakin tinggi tingkat pendidikan formal petani 
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maka semakin cepat petani dapat menerima teknologi baru. Distribusi responden 

berdasarkan pendidikan akan disajikan pada Tabel 16. 

Tabel 16. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal 

No Tingkat Pendidikan Kategori Jumlah Persentase (%) 

1 Diploma/Strata Sangat Tinggi   0   0 

2 SMA/Sederajat Tinggi  11 31 

3 SMP/Sederajat Sedang 10 29 

4 SD/Sedeajat Rendah 14 40 

5 Tidak Sekolah Sangat Rendah   0   0 

Total  35          100 

Sumber : Analisis Data Primer 2019 

  Berdasarkan Tabel 16, tingkat pendidikan formal di Kecamatan Sirapit 

tergolong rendah, hal ini terbukti dari data diatas bahwasanya responden yang 

tidak sekolah berjumlah (0%) tergolong sangat rendah , tingkat pendidikan 

Sekolah Dasar berjumlah 14 orang (40%) tergolong rendah, tingkat pendidikan 

SMP/Sederajat berjumlah 10 orang (29%) tergolong sedang, tingkat pendidikan 

SMA/Sederajat berjumlah 11 orang (31%) tergolong tinggi dan tingkat 

pendidikan Diploma/Strata berjumlah (0%) tergolong sangat tinggi. Tingkat 

pedidikan seseorang dapat mempengaruhi pola fikir, daya penalaran yang lebih 

baik sehingga semakin lama seseorang mengeyam pendidikan, maka akan 

semakin rasional cara berfikirnya. Secara umum, petani yang berpendidikan lebih 

tinggi akan lebih baik dan lebih rasional dalam mengelola usahataninya. 

Sebagaimana yang dikemukakkan oleh Effendy (2008), semakin tinggi tingkat 

pendidikan seseorang semakin mudah menerima informasi sehingga banyak pula 

pengetahuan yang dimilik. 

 

d. Berdasarkan Luas Lahan 

Luas lahan adalah luas lahan perkebunan tanaman kelapa sawit yang 

dimiliki petani responden, luas lahan akan disajikan pada Tabel 17 berikut. 

Tabel 17. Distribusi Responden berdasarkan Luas Lahan 

No Tingkat Luas Lahan (Ha) Kategori Jumlah Persentase (%) 

1 > 3 Sangat Luas  11 31 

2 2,1 – 3  Luas   2   6 

3 1,1 – 2  Sedang   5 14 

4 0,6 – 1  Sempit    8 23 

5 < 0,5 Sangat Sempit   9 26 

Total  35            100 

Sumber : Analisis Data Primer 2019 
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 Berdasarkan Tabel 17, jumlah luas lahan perkebunan kelapa sawit yang 

dimiliki petani responden yaitu; luas lahan dibawah 0,5 Ha berjumlah 9 orang 

(26%) tergolong sempit, luas laha 0,6 – 1 Ha berjumlah 8 orang (23%) tergolong 

sempit, luas lahan 1,1 – 2 Ha berjumlah 5 orang (14%) tergolong sedang, luas 

lahan 2,1 – 3 Ha berjumlah 2 orang (6%) tergolong luas dan luas lahan diatas 3 Ha 

berjumlah 11 orang tergolong Sangat Luas. Dapat diketahu luas lahan milik petani 

responden yang paling banyak adalah diatas 3 Ha tergolong sangat tinggi. Potensi 

ini bila dimanfaatkan dengan baik akan memberikan pendapatan yang besar bagi 

petani. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mardikanto (1993), luas lahan dan 

status kepemilikan lahan berpengaruh dengan tingkat intensifikasi, produktivitas 

dan besarnya pendapatan yang diperoleh petani.    

 

e. Umur Tanaman 

Umur tanaman adalah satuan waktu yang mengukur keberadaan tanaman 

kelapa sawit milik petani dihitung dari penanaman biji kecambah di pembibitan 

ataupun dihitung mulai dari penanaman di lapangan. Distribusi responden 

berdasarkan umur tanaman akan disajikan pada Tabel 18. 

Tabel 18. Distribusi Responden berdasarkan Umur Tanaman 

No Umur Tanaman Kategori Jumlah Persentase (%) 

1 5 – 10  Sangat Produktif 16 46 

2 11 – 15  Produktif  8 23 

3 16 – 20 Sedang  4 11 

4 21 – 25 Tidak Produktif   4 11 

5 > 25 Sangat Tidak Produktif  3   9 

Total        35            100 

Sumber : Analisis Data Primer 2019 

Berdasarkan Tabel 18, dapat diketahui bahwa umur tanaman kelapa sawit 

yang dimiliki petani responden diatas 25 tahun berjumlah 3 orang (9%) tergolong 

sangat tidak produktif, umur tanaman 21 – 25 tahun berjumlah 4 orang (11%) 

tergolong tidak produktif, umur tanaman 16 – 20 tahun berjumlah 4 orang (11%) 

tergolong seang, umur tanaman 11 – 15 tahun berjumlah 8 orang (23%) tergolong 

produktif dan umur tanaman 5 – 10 tahun berjumlah 16 orang (46%) tergolong 

sangat produktif. Dapat disimpulkan bahwa umur tanaman milik petani responden 

di Kecamatan Sirapit tergolong sangat produktif. Diharapkan dengan kondinsi 

tanaman yang masih berumur produktif, petani dapat memanfaatkan potensi yang 
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ada, baik dalam melakukan pengelolaan pelepah dan perawatan lainnya. Selain 

mempengaruhi produksi, umur tanaman kelapa sawit juga akan mempengaruhi 

produktivitas tanaman. Menurut Lubis (2018), tingkat produktivitas tanaman 

kelapa sawit akan meningkat secara tajam dari umur 7 tahun dan akan mencapai 

tingkat produktivitas maksimalnya pada umur 15 tahun dan mulai menurun secara 

perlahan seiring dengan pertambahan umur tanaman.  

 

f. Produksi TBS 

Produksi ialah suatu kegiatan pengambilan hasil Tandan Buah segar (TBS) 

dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda sehingga lebih bermanfaat 

dan memenuhi kebutuhan. Distribusi responden berdasarkan produksi TBS akan 

disajikan pada Tabel 19. 

Tabel 19. Distribusi Responden Berdasarkan Produksi TBS 

No Produksi TBS 

ton /Ha/Bulan 

Kategori Jumlah Persentase (%) 

1 > 2 Sangat Tinggi   0    0 

2 1,67 – 1,99  Tinggi   2    6 

3 1,34 – 1,66  Sedang   6  17 

4 1,1 – 1,33  Rendah 11 31 

5    < 1 Sangat Rendah 16 46 

Total  35           100 

Sumber : Analisis Data Primer 2019 

Berdasarkan Tabel 18 diatas, dapat disimpulkan produksi TBS di  

Kecamatan Sirapit masih tergolong sangat rendah dengan rincian produksi TBS 

dibawah 1 ton/Ha/Bulan berjumlah 16 orang (46%) tergolong sangat rendah, 

produksi TBS 1,1 – 1,33 ton/Ha/Bulan berjumlah 11 orang (31%) tergolong 

rendah, produksi TBS 1,34 – 1,66 ton/Ha/Bulan berjumlah 6 orang (17%) 

tergolong sedang, produksi TBS 1,67 – 1,99 ton/Ha/Bulan berjumlah 2 orang 

(6%) dan produksi TBS yang mencapai diatas 2 ton/Ha/Bulan berjumlah 0%. Jadi 

produktivitas yang dicapai oleh petani responden dinilai masih kalah jika 

dibandingkan dengan produksi TBS di PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) 

yang dapat mencapai diatas 2 ton/Ha/Bulan. Oleh sebab itu sangat diperlukannya 

perawatan kelapa sawit secara seimbang baik terhadap pengelolaan pelepah, 

penggunaan benih unggul, pemupukan, sanitasi dan pengendalian HPT.  Menurut 

Nasution dkk (2015), pola produksi kelapa sawit meningkat seiring dengan 
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penambahan waktu atau penambahan umur tanaman. Hal ini sehubungan dengan 

sifat dari tanaman kelapa sawit dimana secara umum pola produksi tanaman 

kelapa sawit akan naik sampai pada umur 12 – 13 tahun atau umur 8 – 9 tahun 

tanaman menghasilkan kemudian produksi turun hingga akhir masa produktif atau 

tanaman berumur 25 tahun.  

 

C. Pembahasan 

1. Tingkat Perilaku Petani Terhadap Pengelolaan Pelepah Pada Tanaman 

Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq) 

Setiap petani memiliki perilaku yang berbeda-beda dalam melakukan 

kegiatan sehari-harinya, termasuk dalam kegiatan usahataninya. Perilaku petani 

dalam melakukan pengelolaan pelepah pada tanaman kelapa sawit dapat diartikan 

sebagai suatu kebiasaan yang dilakukan baik ketika bersamaan dengan waktu 

pemanenan TBS mau pun diluar waktu pemanenan. Marzuki (1999) menyatakan, 

perilaku adalah semua tingkah laku manusia yang hakekatnya mempunyai motif, 

yaitu meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Perilaku pengelolaan 

pelepah dalam pengkajian ini terdiri dari pengetahuan dan sikap.  

Pengukuran perilaku ini dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan 

berupa kuesioner kepada responden, selanjutnya responden memilih salah satu 

dari pernnyataan berikut yang dianggap benar dan langkah selanjutnya adalah 

memberi skor dari jawaban yang dipilih responden. Kategori tingkat perilaku 

dibagi menjadi lima pilihan, yaitu kategori sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak 

setuju dan sangat tidak setuju. Kategori tersebut bertujuan untuk memudahkan 

dalam pengukuran perilaku petani. Pengukuran perilaku petani terhadap 

pengelolaan pelepah pada tanaman kelapa sawit digunakan rumus sebagai berikut:  

                 
                          

                            
       

 Adapun hasil analisis tingkat perilaku petani terhadap pengelolaan pelepah 

pada tanaman kelapa sawit di Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkatakan 

disajikan pada Tabel berikut. 
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Tabel 20. Analisai Tingkat Perilaku Petani Terhadap Pengelolaan Pelepah Pada 

Tanaman Kelapa Sawit Di Kevamatan Sirapit Kabupaten Langkat  

No 
Perilaku Pengelolaan 

Pelepah 

Skor yang 

diperoleh 

Skor 

Maksimum 

Persentase 

(%) 

1 Pengetahuan 718 875 82 

2 Sikap 433 525 82 

Jumlah 1151 1400 82 

Sumber : Analisis Data Primer 2019 

 

a. Pengetahuan (Y1) 

Pengetahuan adalah informasi yang telah diperoses dan diorganisasikan 

untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran dan pengalaman yang terakumulasi 

sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasar petani 

memiliki tingkat pengetahuan yang beragam, ada beberapa faktor yang bisa 

mempengaruhi pengetahuan seseorang baik langsung maupun tidak langsung  

seperti umur responden, pendidikan, pengalaman dan lain-lain. Berdasarkan Tabel 

18, menunjukan bahwa pengetahuan petani terhadap pengelolaan pelepah pada 

tanaman kelapa sawit adalah 82%. Apabila digambarkan dengan garis kontinum 

seperti berikut:  

    82% 

      

  

       

0%                  20%                    40%                     60%                 80%                 100% 

Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi 

Gambar 4.  Garis Kontinum tingkat pengetahuan petani dalam pengarturan pelepah 

pada tanaman kelapa sawit   

 Berdasarkar hasil garis kontinum diatas, dapat diketahui bahwa tingkat 

pengetahuan petani terhadap pengelolaan pelepah pada tanaman kelapa sawit 

berada pada kategori sangat tinggi (82%). Artinya bahwa setiap petani responden 

sudah mengetahui cara pengelolaan pelepah pada tanaman kelapa sawit. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden dilapangan, 

petani sadar bahwa aspek pengelolaan pelepah merupakan hal tidak bisa dianggap 

remeh karena akan berdampak pada pendapatan yang akan mereka terima. Jadi ini  

adalah salah satu alasan yang membuat pendirian petani dalam melaksanakan 
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pengelolaan pelepah menjadi kuat, karena mereka memahami manfaat dari 

kegiatan pengelolaan pelepah itu. Meskipun untuk melaksanakan kegiatan 

pengelolaan pelepah ini harus mengeluarkan biaya, meluangkan waktu dan 

pengorbanan lainnya, tapi mereka yakin hasil yang didapat akan lebih banyak dari 

pada yang tidak menerapkan pengelolaan pelepah. Dari beberapa tanggapan 

petani mengatakan bahwa kebun yang menerapkan pengelolaan pelepah jika 

dilihat dari segi nilai estetika akan terlihat lebih baik, memudahkan petani dalam 

melakukan kegiatan pemanenan dan perkembangan bobot TBS akan berbeda 

meskipun tidak terlalu jauh, tetapi jika dikalikan dengan luas lahan dan   jumlah 

populasi tanaman yang mereka miliki maka hasil yang di dapat akan terlihat jauh 

berbeda . Menurut Notoatmmodjo (2010) Pengetahuan atau kognitif merupakan 

domain/ranah yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (overt 

behavior). 

 

b. Sikap (Y2) 

Sikap adalah suatu pikiran, kecendrungan dan perasaan seseorang untuk 

mengenal aspek-apek tertentu pada lingkungan yang seringnya bersifat permanen 

karena sulit diubah. Sikap petani disini dapat diartikan sebagai pengetahuan yang 

selama ini di peroleh semasa hidup, dimana sangat mempengaruhi perilaku saat 

bertindak dalam melakukan pengelolaan pelepah.  Sikap yang dimiliki setiap 

individu memberikan warna tersendiri untuk seseorang bertingkah laku. Menurut 

Notoatmodjo (2010), sikap merupakan kecenderungan untuk bertindak dan 

berpersepsi. Sejalan dengan tingginya tingkat pengetahuan petani terhadap 

pengelolaan pelepah maka dapat menjadi stimulan untuk menerapkan  

pengelolaan pelepah dikebun kelapa sawit milik mereka. 

Salah satu aspek yang sangat penting guna memahami sikap dan perilaku 

manusia adalah masalah pengungkapan (assessment) atau pengukuran 

(measurement) sikap. Pengungkapan sikap dengan menggunakan skala sikap 

sangat populer di kalangan para ahli psikologi sosial dan para peneliti. Hal ini 

dikarenakan selain praktis, skala sikap yang dirancang dengan baik pada 

umumnya memiliki reliabilitas yang memuaskan. Skala sikap berwujud kumpulan 

pernyataan-pernyataan sikap yang ditulis, disusun, dan dianalisis sedemikian rupa 



50 
 

sehingga respon seseorang terhadap pernyataan tersebut dapat diberi angka (skor) 

dan kemudian dapat diinterpretasikan (Azwar, 2007). 

Berdasarkan Tabel 18, menunjukan bahwa sikap petani dalam melakukan 

pengelolaan pelepah pada tanaman kelapa sawit adalah 82%. Apabila 

digambarkan dengan garis kontinum seperti berikut:  

    82% 

      

  

       

0%                  20%                    40%                     60%                 80%                 100% 

Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi 

Gambar 5.  Garis Kontinum tingkat sikap petani dalam pengarturan pelepah pada 

tanaman kelapa sawit  

Berdasarkar hasil garis kontinum diatas, dapat diketahui bahwa tingkat 

sikap petani terhadap pengelolaan pelepah pada tanaman kelapa sawit berada pada 

kategori sangat tinggi (82%). Sejalan dengan tingginya tingkat pengetahun petani, 

ternyata petani juga sudah mlakukan cara pengelolaan pelepah pada tanaman 

kelapa sawit dengan baik. 

Dari hasil wawancara dengan beberapa petani responden, walaupun 

mereka jarang mendapatkan kegiatan penyuluhan maupun kegiatan pelatihan 

lainnya namun kemampuan mereka dalam melakukan pengelolaan pelepah 

didapat dari pengalaman dan diskusi dengan petani sesama petani kelapa sawit. 

Kondisi ini dapat dilihat dilapangan karena petani yang berumur produktif 

maupun tidak produktif, mereka akan tetap melakukan pengelolaan pelepah tampa 

ada paksaan dari pihak lain. Pengelolaan pelepah ini sudah dianggap menjadi 

suatu hal yang penting dalam pemeliharaan tanaman kelapa sawit karena 

pelaksanaannya dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemanenan. Banyak 

manfaat yang mereka rasakan dengangan melakukan pengelolaan pelepah seperti 

memudahkan pengamatan TBS yang sudah matang, memudahkan kegiatan 

pemanenan, menghindari brondolan yang tersangkut di pelepah, bobot/berat TBS 

akan berkembang dengan maksimal dan lain-lain. Meskipun mereka tidak 

memahami secara teoritis bagaimana cara melakukan pengelolaan pelepah sesuai 

anjuran, namun secara tidak langsung mereka sudah menerapkan cara pengelolaan 
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pelepah dengan baik seperti; menerapkan pemakaian songgo 2 untuk tanaman 

kelapa sawit yang berumur 5 – 14 tahun.  

 

2. Hubungan Faktor Internal dan Eksternal Dengan Pengetahuan (Y1) 

Petani Terhadap Pengelolaan Pelepah Pada Tanaman Kelapa Sawit 

(Elaeis guineensis Jacq) 

Untuk mengetahui hubungan antara tingkat faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku petani dengan tingkat pengetahuan (Y1) petani terhadap 

pengelolaan pelepah pada tanman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) digunakan 

uji korelasi Rank Spearman (rs), sedangkan untuk menguji tingkat signifikansi 

dengan nilai yang diperoleh dengan besarnya nilai thuting dengan ttabel dengan 

tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05). Hasil analisisnya dapat dilihat berdasarkan 

Tabel 21 berikut. 

Tabel 21. Analisi Hubungan Faktor internal dan Eksternal Dengan Pengetahuan 

(Y1) Petani Terhadap Pengelolaan Pelepah Pada Tanaman Kelapa 

Sawit (Elaeis guineensis Jacq) 

No Variabel 
Penetahuan (Y1) 

Rs thitung ttabel 

1 Umur responden 0,222 1,307  2.035 

2 Pendidikan formal 0,164 0,955 2.035 

3 Pendidikan non formal 0,145  0,842 2.035 

4 Pengalamam 0,582** 4,111 2.733 

5 Kosmopolitan 0,512** 3,424 2.733 

6 Luas lahan 0,446** 2,862 2.733 

7 Pendapatan 0,539** 3,063 2.733 

8 Peran penyuluh 0,090 0,519 2.035 

9 Umur tanaman 0,361*  2,224 2.035 

**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

Keterangan : 

T tabel  =  2.035 (α = 0,05) 

T tabel  =  2.733 (α = 0,01) 

Rs  = Rank Spearman 

**  = Signifikansi pada α = 0,01 (0,01%) 

*   = Signifikansi pada α = 0,05 (0,05%) 
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a. Hubungan Umur Responden Dengan Pengetahuan 

Berdasarkan Tabel 21, dapat dilihat bahwasanya  nilai rs sebesar 0,222 

sedangkan niali thitung  (1,307) < nilai ttabel (2,035). Itu artinya tidak ada hubungan 

yang signifikan antara umur responden dengan pengetahuan terhadap pengelolaan 

pelepah pada tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) di Kecamatan Sirapit 

Kabupaten Langkat. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan petani responden, 

pengetahuan mereka dalam melakukan pengelolaan pelepah pada tanaman kelapa 

sawit tidak berhubungan dengan umur mereka saat dilakukan pengkajian. Sesuai 

karakteristik petani responden yaitu, petani muda atau tergolong kategori 

produktif sebanyak 28 orang (80%) dan umur responden yang tidak produktif 

yang berumur lebih dari 64 tahun berjumlah 7 orang (20%), namun mereka 

memiliki  pendapat yang tidak berbeda jauh yaitu pengetahuan mereka terhadap 

pengelolaan pelepah diperoleh melalui pengalaman dan kebiasaan yang mereka 

lakukan sehari-hari saat bekerja. Pengalaman mereka sudah menempel sejak muda 

bahkan sampai  tua, sehingga umur petani saat dilakukan pengkajian tidak ada 

hubungan dengan pengetahuan petani terhadap pengelolaan pelepah pada tanaman 

kelapa sawit. Hal ini diperkuat oleh pendapat Soekartawi (2009), menyatakan 

makin muda petani biasanya mempunyai semangat untuk ingin tahu apa yang 

belum mereka ketahui, sehingga demikian mereka berusaha untuk lebih cepat 

melakukan adopsi inovasi walaupun sebenarnya mereka masih belum 

berpengalaman soal adopsi inovasi tersebut.  

 

b. Hubungan Pendidikan Formal Dengan Pengetahuan 

Berdasarkan Tabel 21, dapat dilihat bahwasanya  nilai rs sebesar 0,164 

sedangkan niali thitung  (0,955) < nilai ttabel (2,035). Itu artinya tidak ada hubungan 

yang signifikan antara pendidikan formal dengan pengetahuan terhadap 

pengelolaan pelepah pada tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) di 

Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat. 

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan, petani responden mengakui 

ketika berada dibangku pendidikan formal mereka tidak mempelajari materi 

pengelolaan pelepah pada tanaman kelapa sawit. Hal ini dapat dilihat dari latar 
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belakang pendidikan responden yang paling banyak adalah SD yang berjumlah 14 

orang (40%), SMP/Sederajat 10 orang (29%) dan hanya ada 11 orang (31%) yang 

bisa menyelesaikan pendidikannya sampai ketingkat SMA/Sederajat. Dengan 

kondisi sebagian besar petani yang hanya tamat SD dan SMP maka ilmu 

mengenai pengelolaan pelepah pada tanaman kelapa sawit kebanyakan diperoleh 

dari pertukaran informasi dengan sesama petani dan pengalaman mereka dalam 

membudidayakan tanaman kelapa sawit. Sehingga pendidikan formal tidak 

berhubungannya dengan pengetahuan petani dalam melakukan pengelolaan 

pelepah pada tanaman kelapa sawit. Hal ini diperkuat oleh pendapat Eryanto 

(2013), pendidikan merupakan perkembangan semua potensi manusia untuk 

menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan 

menuju terbentuknya keperibadian yang utama, sehingga dapat mencapai cita-

citanya. 

 

c. Hubungan Pendidikan Non Formal Dengan Pengetahuan 

Berdasarkan Tabel 21, dapat dilihat bahwasanya  nilai rs sebesar 0,145 

sedangkan niali thitung  (0,842) < nilai ttabel (2,035). Itu artinya tidak ada hubungan 

yang signifikan antara pendidikan  non formal  dengan pengetahuan terhadap 

pengelolaan pelepah pada tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) di 

Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani responden di lapangan, 

mereka mengakui pernah mengikuti kegiatan pelatihan yang diadakan oleh Dinas 

Pertanian  yang bekerja sama dengan PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK). 

Akan tetapi dalam kegiatan pelatihan itu hanya menjelaskan sedikit saja tentang 

cara pengelolaan pelepah yang sesuai anjuran, tetapi yang sangat disayangkan 

ialah kegiatan pelatihan itu tidak dilaksanakan secara berkelanjutan dan yang 

terpilih untuk mengikuti kegiatan pelatihan itu hanya beberapa orang petani saja. 

Oleh sebab itu hanya sedikit saja petani yang bisa merasakan peranan dari 

pendidikan non formal terhadap kegiatan pengelolaan pelepah pada tanaman 

kelapa sawit. Hal ini diperkuat oleh pendapat Hadayani (2017), pendidikan non 

formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada 
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penguasaan dan keterampilan funsional serta pengembangan sikap dan 

keperibadian professional. 

 

d. Hubungan Pengalaman Dengan Pengetahuan 

Berdasarkan Tabel 21, dapat dilihat bahwasanya  nilai rs sebesar 0,582** 

sedangkan niali thitung  (4,111) > nilai ttabel (2,733). Itu artinya ada hubungan yang 

signifikan antara pengalaman dengan pengetahuan terhadap pengelolaan pelepah 

pada tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) di Kecamatan Sirapit 

Kabupaten Langkat. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa petani responden, mereka 

mengakui kalau pengalaman mempunyai peranan penting bagi mereka dalam 

melaksanakan pengelolaan pelepah. Berdasarkan pengalaman yang mereka 

dapatkan di lapangan, bahwa jika tanaman sawit tidak diatur jumlah pelepahnya 

(under pruning) maka pertumbuhan TBS kelapa sawit tidak akan bagus karena 

akan terjepit dengan pelepah yang lama dan jika TBS tidak diberi penyangga 

(songgo) maka perkembangan pembentukan TBS terhambat karena minimnya 

jumlah pelepah akan mempengaruhi proses potosintesis. 

 Semakin lama mereka melakukan budidaya tanaman kelapa sawit, maka 

semakin banyak pula pengalaman berharga yang mereka dapatkan dengan 

menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Hal ini diperkuat oleh 

Notoadmodjo (2010) yang menyatakan pengalaman merupakan sumber 

pengetahuan atau pengalaman itu merupakan suatu cara untuk memperoleh 

kebenaran pengetahuan oleh karena pengalaman yang diperoleh dapat 

memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa lalu.   

 

e. Hubungan Kosmopolitan Dengan Pengetahuan 

Berdasarkan Tabel 21, dapat dilihat bahwasanya  nilai rs sebesar 0,512** 

sedangkan niali thitung  (3,424) > nilai ttabel (2,733). Itu artinya ada hubungan yang 

signifikan antara cosmopolitan dengan pengetahuan terhadap pengelolaan pelepah 

pada tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) di Kecamatan Sirapit 

Kabupaten Langkat. 
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 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di lapangan, pergaulan 

sehari-hari sangat membantu mereka dalam informasi mengenai pengelolaan 

pelepah. Diketahui di Kecamatan Serapit sendiri terdapat 2 perusahaan 

perkebunan kelapa sawit swasta yaitu, PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) dan 

PT. Amal Tani. Berawal dari tukar pikiran dengan sesama petani maupun dengan 

karyawan yang bekerja di Perusahaan perkebunaan tersebut sehingga menambah 

wawasan petani terhadap pengelolaan pelepah. Lebih lanjut Azwar dkk (2016) 

menyatakan responden yang memiliki tingkat kekosmopolitan yang tinggi lebih 

banyak memperoleh informasi dari hal-hal yang dilihat di lingkungannya atau dari 

berbagai sumber informasi akibat adanya interaksi dengan orang-orang luar yang 

membawa inovasi baru. 

 

f. Hubungan Luas Lahan Dengan Pengetahuan 

Berdasarkan Tabel 21, dapat dilihat bahwasanya  nilai rs sebesar 0,446** 

sedangkan niali thitung  (2,862) > nilai ttabel (2,733). Itu artinya ada hubungan yang 

signifikan antara luas lahan dengan pengetahuan terhadap pengelolaan pelepah 

pada tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) di Kecamatan Sirapit 

Kabupaten Langkat.  

Meskipun hasil produksi TBS milik petani masih tergolong rendah karena 

hasil produksi paling banyak dibawah 1 ton/Ha/Bulan dengan jumlah 16 petani 

(46%). Namun ini tidak menurunkan niat petani dalam membudidayakan tanaman 

kelapa sawit karena luas lahan yang mereka miliki dianggap dapat mencukupi 

kebutuhan mereka, karena sebagian dari petani tidak hanya fokus pada budidaya 

kelapa sawit saja namun ada juga yang memiliki usaha tambahan seperti 

membudidayakan tanaman pangan, galian C, dll. 

 Jika dilihat dari karakteristik responden, petani yang memiliki luas lahan 

paling banyak yaitu diatas 3 Ha dengan jumlah 11 orang (31%). Untuk total luas 

lahan kelapa sawit di Kecamatan Sirapit mencapai 1.071 Ha tidak termasuk yang 

ada di Desa Perkebunan Amal Tani. Hal ini juga sesuai dengan pengakuan mereka 

bahwa, semakin luas lahan yang mereka miliki mereka akan semakin tertarik 

untuk melakukan pengelolaan pelepah (penunasan) tepat waktu  karena mereka 

sadar akan potensi hasil yang didapat jika mereka melaksanakan pengelolaan 



56 
 

pelepah pada tanaman kelapa sawit dengan benar. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Assis et al. (2014), yang menyatakan bahwa luas lahan 

merupakan satu-satunya faktor yang memiliki efek yang signifikan terhadap 

pendapatan bulanan pada petani, jadi jika luas lahan meningkat maka pendapatan 

petani akan meningkat.  

 

g. Hubungan Pendapatan Dengan Pengetahuan 

Berdasarkan Tabel 21, dapat dilihat bahwasanya  nilai rs sebesar 0,539** 

sedangkan niali thitung  (3,062) > nilai ttabel (2,733). Itu artinya ada hubungan yang 

signifikan antara pendapatan dengan pengetahuan terhadap pengelolaan pelepah 

pada tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) di Kecamatan Sirapit 

Kabupaten Langkat. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden dilapangan, 

mereka mengetahui bahwa dengan menerapkan pengelolaan pelepah yang baik 

akan mempengaruhi bobot/berat TBS sehingga akan berdampak terhadap 

pendapatan yang mereka terima. Untuk rensponden yang memiliki hasil TBS yang 

diatas 1 ton/Ha/Bulan dengan jumlah 19 petani (54%), mereka berpendapat bahwa       

meskipun yang melakukan kegiatan pengelolaan pelepah itu bukan mereka sendiri 

tetapi mereka merasa bahwa pendapatan yang mereka terima mampu menutupi 

biaya pengelolaan pelepah pada tanaman kelapa sawit mereka karena didukung 

luas lahan yang mereka miliki. Temuan ini sejalan dengan pendapat Hanafie 

(2010), secara tidak langsung petani membandingkan antara hasil yang 

diharapkan akan diterima berdsarkan waktu panen dengan seluruh biaya yang 

dikeluarkan. Hasil yang akan diperoleh petani berdasarkan saat panen berdasarkan 

produksi dan biaya yang telah dikeluarkan disebut biaya produksi. 

 

h. Hubungan Peran Penyuluh Dengan Pengetahuan    

Berdasarkan Tabel 21, dapat dilihat bahwasanya  nilai rs sebesar 0,090 

sedangkan niali thitung  (0,519) < nilai ttabel (2,035). Itu artinya tidak ada hubungan 

yang signifikan antara peran penyuluh dengan pengetahuan terhadap pengelolaan 

pelepah pada tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) di Kecamatan Sirapit 

Kabupaten Langkat.  
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Hubungan tidak signifikan ini terjadi karena minimnya kegiatan 

penyuluhan yang dilakukan di kelompoktani kelapa sawit. Dari hasil wawancara 

yang dilakukan dengan petani responden mengatakan pengetahuan mereka miliki 

dalam melakukan pengelolaan pelepah tidak berhubungan dengan peran penyuluh 

karena mereka sendiri jarang menerima informasi-informasi terbaru mengenai 

pengelolaan pelepah yang sesuai anjuran. Kondisi ini sangat berbeda dengan 

kelompoktani tanaman pangan dan palawija yang sering berinteraksi dengan 

penyuluhan baik pada saat menjelang musim tanam maupun saat datangnya 

program pemerintah. Kondisi ini sepenuhnya tidak bisa disalahkan kepada 

penyuluh saja karena untuk mengaktifkan kegiatan di kelompoktani kelapa sawit 

ini harus melibatkan pihak-pihak terkait, maka dari itu perlu dibenahinya 

koordinasi antara Dinas Pertanian, Badan Penyuluhan Pertanian, penyuluh dan 

petani itu sendiri agar terciptanya hubungan yang harmonis dalam memajukan 

kegiatan pertanian di Kecamatan Sirapit. Hal ini diperkuat oleh pendapat 

Suprayitno (2011), yang mengatakan bahwa peran penyuluh sebagai pendidik 

dilakukan melalui proses belajar mengajar yang didalamnya terjadi proses alih 

dan saling berbagi pengetahuan, yang berimplikasi pada terjadinya perubahan atau 

peningkatan kemampuan petani. 

 

i. Hubungan Umur Tanaman Dengan Pengetahuan 

Berdasarkan Tabel 21, dapat dilihat bahwasanya  nilai rs sebesar 0,361* 

sedangkan niali thitung  (2,224) > nilai ttabel (2,035). Itu artinya ada hubungan yang 

signifikan antara umur tanaman dengan sikap terhadap pengelolaan pelepah pada 

tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) di Kecamatan Sirapit Kabupaten 

Langkat. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan petani responden, 

mereka mengetahui bahwa cara pengelolaan pelepah harus disesuaikan dengan 

umur tanaman kelapa sawit yang dimiliki seperti; penerapan songgo tiga untuk 

tanaman yang berumur 3-4 tahun, songgo dua untuk tanaman yang berumur 5 – 

14 tahun dan songgo satu untuk tanaman yang berumur diatas 14 tahun. Diketahui 

kondisi tanaman yang dimiliki petani responden di Kecamatan Serapit  masih 

didominasi tanaman yang berumur 5 – 15 tahun dengan jumlah 24 responden 
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(69%) jadi ini merupakan potensi yang sangat menjanjikan apabila teknik 

pengelolaan pelepahnya dilaksanakan sesuai dengan anjuran dan dikombinasikan 

dengan kegiatan pemupukan, sanitasi, pengendalian HPT serta perawatan lainnya, 

maka hasil produksipun akan semakin meningkat. Hal ini juga mempengaruhi 

produktivitas kelapa sawit petani, karena jumlah produksi hasil yang diatas 1 

ton/Ha/Bulan banyak didominasi tanaman yang masih berumur 5 – 15 tahun. 

Menurut Lubis (2018), tingkat produktivitas tanaman kelapa sawit akan 

meningkat secara tajam dari umur 7 tahun dan akan mencapai tingkat 

produktivitas maksimalnya pada umur 15 tahun dan mulai menurun secara 

perlahan seiring dengan pertambahan umur tanaman. 

Meskipun mereka mendapatkan sumber pengetahuan itu dari pengalaman 

maupun informasi dari sesama petani kelapa sawit, secara tidak langsung mereka 

juga sudah memahami cara pengelolaan pelepah yang sesuai anjuran karena 

mereka mengetahui maanfaatnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Risza (2010), 

yang menyatakan bahwa penunasan kelapa sawit merupakan pemangkasan daun 

sesuai umur tanaman serta pemotongan pelepah yang tidak produktif (pelepah 

sengkleh, pelepah kering, dan pelepah terserang hama dan penyakit) untuk 

menjaga luasan permukaan daun (leaf area) yang optimum agar mendapat 

produksi yang maksimum. 

 

3.  Hubungan Faktor Internal dan Eksternal Dengan Sikap Petani 

Terhadap Pengelolaan Pelepah Pada Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis 

guineensis Jacq) 

Tabel 22. Analisis Hubungan Faktor Internal dan Eksternal Dengan Sikap (Y2) 

Petani Terhadap Pengelolaan Pelepah Pada Tanaman Kelapa Sawit 

(Elaeis guineensis Jacq) 

No Variabel 
Sikap (Y2) 

Rs thitung ttabel 

1 Umur responden 0,500** 3,317 2.733 

2 Pendidikan formal 0,049 0,282 2.035 

3 Pendidikan non formal -0,108 -0,624 2.035 

4 Pengalamam 0,601** 4,320 2.733 

5 Kosmopolitan 0,355* 2,181 2.035 

6 Luas lahan 0,098 0,566 2.035 

7 Pendapatan 0,183 1,069 2.035 

8 Peran penyuluh -0,148  -0,860 2.035 

9 Umur tanaman 0,315 1,906 2.035 
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**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

Keterangan : 

T tabel  = 2.035 (α = 0,05) 

T tabel  = 2.733 (α = 0,01) 

Rs  = Rank Spearman 

**  = Signifikansi pada α = 0,01 (0,01%) 

*   = Signifikansi pada α = 0,05 (0,05%) 

 

a. Hubungan Umur Responden Dengan Sikap 

Berdasarkan Tabel 22, dapat dilihat bahwasanya  nilai rs sebesar 0,500** 

sedangkan niali thitung  (3,317) > nilai ttabel (2,733). Itu artinya ada hubungan yang 

signifikan antara umur responden dengan sikap terhadap pengelolaan pelepah 

pada tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) di Kecamatan Sirapit 

Kabupaten Langkat. 

Berdasarkan hasil wawacara dengan beberapa respoden di lapangan, umur 

memiliki hubungan dengan sikap petani dalam melakukan pengelolaan pelepah. 

Sesuai karakteristik responden petani yang tergabung dalam pengkajian ini 

didominasi oleh petani yang masih berumur produktif yaitu antara 15 -  64 tahun 

berjumlah 28 orang (80%). Kondisi ini tidak menghambat mereka untuk 

melakukan pengelolaan pelepah dengan baik. Adapun untuk yang berumur diatas 

64 tahun dan sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan pengelolaan pelepah 

sendiri, namun dia akan megupahkan kepada pekerja dengan biaya 3.000 – 5.000 

Rupiah/pokok tergantung dari jumlah pelepah yang diturunkan karena petani 

beranggapan pendapatan yang dia dapat dari pemanen kelapa sawit bisa menutupi 

biaya pengelolaan pelepah. Lebih lanjut Syahza (2011) menyatakan bahwa umur 

produktif secara fisik akan sangat membantu dan potensial untuk melakukan 

berbagai aktivitas perkebunan kelapa sawit yang dikelolanya. 
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b. Hubungan Pendidikan Formal Dengan Sikap 

Berdasarkan Tabel 22, dapat dilihat bahwasanya  nilai rs sebesar 0,049 

sedangkan niali thitung  (0,282) < nilai ttabel (2,035). Itu artinya tidak ada hubungan 

yang signifikan antara pendidikan formal dengan sikap terhadap pengelolaan 

pelepah pada tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) di Kecamatan Sirapit 

Kabupaten Langkat. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan petani responden, 

mereka mengatakan ketika mereka masih  duduk dibangku sekolah mereka tidak 

pernah medapat materi pelajaran tentang pengelolaan pelepah pada tanaman 

kelapa sawit. Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan formal sebagian besar 

petani responden tidak tamat SMA/sederajat berjumlah 24 orang (69%) dengan 

rincian tamatan SD/Sederajat berjumlah 14 orang (40%) dan tamatan SMP 

berjumlah 10 (29%). Kondisi ini juga mempengaruhi daya nalar (daya tangkap) 

petani dalam menerima informasi dan menerapkannya dilapangan, meskipun pada 

akhirnya mereka dapat memaksimalkannya dengan pengalaman yang mereka 

miliki. Hal ini diperkuat oleh pendapat Ely (2013), pendidikan dapat mengubah 

pola pikiri seseorang, dimana melalui pendidikan seseorang  memperoleh banyak 

pengetahuan, ilmu dan informasi yang terus berkembang. Investasi pendidikan 

dapat memberikan nilai baik (rate of return) yang lebih tinggi dibandingkan 

investasi fisik dibidang lain. 

  

c. Hubungan Pendidikan Non Formal Dengan Sikap 

Berdasarkan Tabel 22, dapat dilihat bahwasanya  nilai rs sebesar -0,108 

sedangkan niali thitung  (-0,624) < nilai ttabel (2,035). Itu artinya tidak ada hubungan 

yang signifikan antara pendidikan non formal dengan sikap terhadap pengelolaan 

pelepah pada tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) di Kecamatan Sirapit 

Kabupaten Langkat. 

Dari fakta yang didapatkan dilapangan bahwa kegiatan penyuluhan dan 

pelatihan untuk anggota kelompoktani kelapa sawit masih jarang dilaksanakan, 

sehingga petani masih mengandalkan pengalaman yang didapat untuk sumber 

informasinya. Kondisi inilah yang mengakibatkan tidak berjalan fungsi 

kelompoktani kelapa sawit dengan baik dan menurunkan minat petani untuk 
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bergabung dengan kelompoktani. Hal ini diperkuat oleh pendapat Miradj (2014), 

yang mengatakan bahwa lembaga pendidikan non formal yang baik dan 

mendukung terselenggarakannya suatu pendidikan amat dibutuhkan dan turut 

berpengaruh dengan pencapaian tujuan yang diinginkan. Bahwa dalam 

merumuskan pendidikan khususnya pendidikan non formal itu sangat 

mempengaruhi keberhasilan dan ketercapaian tujuan pendidikan dalam 

melaksanakan pelatihan untuk masyarakat yang tidak sempat berproses 

berdasarkan pendidikan formal, sebab lembaga/institusi ini merupakan tempat 

terjadinya proses aktifitas pembelajaran dan pelatihan berlangsung. 

 

d. Hubungan Pengalaman Dengan Sikap 

Berdasarkan Tabel 22, dapat dilihat bahwasanya  nilai rs sebesar 0,601** 

sedangkan niali thitung  (4,320) > nilai ttabel (2,733). Itu artinya ada hubungan yang 

signifikan antara pengalaman dengan sikap terhadap pengelolaan pelepah pada 

tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) di Kecamatan Sirapit Kabupaten 

Langkat. 

 Sejalan dengan bertambahnya umur petani  maka semakin tinggi juga 

pengalaman yang dimiliki petani terhadap pengelolaan pelepah. Berdasarkan 

keadaan dan fakta dilapangan pengalaman memiliki hunbungan dengan sikap 

petani terhadap pengelolaan pelepah, ini dapat dilihat dari semakin lama petani 

menjalankan budidaya tanaman kelapa sawit maka semakin tinggi tingkat 

pengetahuan yang dimiliki petani sehingga petani bisa membandingkan kebun 

kelapa sawit yang menerapkan pengelolaan pelepah dengan yang tidak 

menerapkan baik dari segi produksi dan kemudahan saat melakukan pemanenan. 

Peroses ini terjadi secara alami seiring dengan semakin meningkatnya tingakt 

pengetahuan petani. Hal ini didukung oleh pendapat Taufik (2017), pengalaman 

adalah pemahaman terhadap sesuatu yang dihayati dan dengan penghayatan serta 

mengalami sesuatu tersebut diperoleh pengalaman, keterampilan ataupun nilai 

yang menyatu berdsasarkan potensi diri. 
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e. Hubungan Kosmopolitan Dengan Sikap 

Berdasarkan Tabel 22, dapat dilihat bahwasanya  nilai rs sebesar 0,355* 

sedangkan niali thitung  (2,181) > nilai ttabel (2,035). Itu artinya ada hubungan yang 

signifikan antara kosmopolitan dengan sikap terhadap pengelolaan pelepah pada 

tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) di Kecamatan Sirapit Kabupaten 

Langkat. 

Sesuai dengan fakta dan kondisi dilapangan yang didapat, petani dapat 

banyak masukan dari sesama petani yang telah berhasil baik dari dalam desa 

maupun dari luar desa maupun dengan karyawan yang bekerja di perusahaan 

kelapa sawit yaitu PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) dan PT. Amal Tani. 

Dari beberapa diskusi mereka lakukan, para petani responden mengaku mencoba 

menerapkan juga cara pengelolaan pelepah yang disampaikan dari sesama petani 

maupun karyawan yang bekerja di perusahaan kelapa sawit. Sehingga secara tidak 

langsung mereka sudah menerapkan pengelolaan pelepah seperti, menerapkan 

songgo buah sesuai dengan umur tanaman kelapa sawit. Hal ini diperkuat oleh 

pendapat Suprayitno (2011), petani yang memiliki akses luas terhadap berbagai 

sumber informasi akan memiliki informasi yang lebih banyak, implikasinya 

pengetahuan dan wawasan mereka lebih luas, sikap mereka akan lebih baik, dan 

keterampilan mereka akan bertambah baik. 

 

f. Hubungan Luas Lahan Dengan Sikap 

Berdasarkan Tabel 22, dapat dilihat bahwasanya  nilai rs sebesar 0,098 

sedangkan niali thitung  (0,566) < nilai ttabel (2,035). Itu artinya tidak ada hubungan 

yang signifikan antara luas lahan dengan sikap terhadap pengelolaan pelepah pada 

tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) di Kecamatan Sirapit Kabupaten 

Langkat. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dilapangan, petani mengakui 

tidak ada hubungan antara luas lahan dengan sikap petani dalam melakukan 

pengelolaan pelepah pada tanaman kelapa sawit karena seringnya terjadi kasus 

pencurian buah dan terjadinya masa trek yang tidak merata. Hal ini 

mengakibatkan petani menjadi mengurungkan niat mereka untuk melakukan 

pengelolaan pelepah, karena jika dilakukan jusrtu akan memudahkan pecuri untuk 
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mengabil TBS. Sesuai karakteristik responden petani yang memiliki lahan dengan 

luas lahan diatas 1 Ha berjumlah 51% dengan rincian yang memiliki luas lahan 

1,1 – 2 Ha berjumlah 5 orang (14%), luas lahan 2,1 – 3 berjumlah 2 orang (6%) 

dan luas lahan diatas 3 Ha berjumlah 11 orang (31%). Maka untuk petani yang 

memiliki luas lahan diatas 1 Ha akan lebih memperhitungkan jika ingin 

melakukan pengelolaan pelepah (penunasan) karena jika tetap dilakukan hal itu  

akan menjadi sia-sia karena untuk melakukan pengelolaan pelepah (penunasan) 

dengan luas lahan diatas 1 Ha perlu pengorbanan baik waktu maupun materi dan 

yang ditakutkan setelah dilakukan pengelolaan pelepah semakin memudahkan 

pencuri dalam menjalankan aksinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Pradana (2014), bahwa para petani yang memiliki Iuas lahan relatif sempit 

maupun relatif Iuas memiliki kecendrungan yang relatif sama di dalam menerima 

inovasi yang disampaikan.  

  

g. Hubungan Pendapatan Dengan Sikap 

Berdasarkan Tabel 22, dapat dilihat bahwasanya  nilai rs sebesar 0,183 

sedangkan niali thitung  (1,069) < nilai ttabel (2,035). Itu artinya tidak ada hubungan 

yang signifikan antara pendapatan dengan sikap terhadap pengelolaan pelepah 

pada tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) di Kecamatan Sirapit 

Kabupaten Langkat. 

 Berdasarkan fakta dilapangan, meskipun tigkat pengetahuan petani 

terhadap pengelolaan pelepah tinggi namun dalam penerapan dilapangan belum 

sesuai dengan yang  diharapkan. Adapun alasannya yaitu,  semakin maraknya 

kasus pencurian TBS dilapangan, karena jika pelepah sawit ditunas maka akan 

memudahkan pencuri mengambil TBS, sehingga mereka berkesimpulan tidak 

mengatur pelepah (penunasan) kelapa sawit miliknya karena akan berimbas 

kepada pendapatan yang akan didapat. Kondisi ini sering terjadi di kebun kelapa 

sawit yang tidak dijaga atau jauh dari pemukiman maupun rumah pemilik lahan. 

 Keadaan yang sama juga sering terjadi pada saat produksi TBS sedang 

menurun (masa trek), karena keadaan dilapangan tidak sama karena bisa saja 

dalam 1 hamparan, tidak semua tanaman kelapa sawit mengalami masa trek. 

Karena faktor ini jugalah yang membuat petani menunda pengelolaan pelepah 
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atau penunasan pada tanaman yang sedang trek, sehingga pada putaran 

selanjutnya jumlah pelepah yang berada di pohon sedang trek akan semakin 

menumpuk. Hal ini untuk mengefesienkan waktu pemanenan, karena sebagian 

petani melaksanakan pengelolaan pelepahnya bersamaan dengan kegiatan 

pemanenan TBS. Hal ini diperkuat oleh pendapat Hanafie (2010), bahwa secara 

tidak langsung petani membandingkan antara hasil yang diharapkan akan diterima 

berdsarkan waktu panen dengan seluruh biaya yang dikeluarkan. Hasil yang akan 

diperoleh petani berdasarkan saat panen berdasarkan produksi dan biaya yang 

telah dikeluarkan disebut biaya produksi. 

 

h. Hubungan Peran Penyuluh Dengan Sikap 

Berdasarkan Tabel 22, dapat dilihat bahwasanya  nilai rs sebesar -0,148 

sedangkan niali thitung  (-0,860) < nilai ttabel (2,035). Itu artinya tidak ada hubungan 

yang signifikan antara peran penyuluh dengan sikap terhadap pengelolaan pelepah 

pada tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) di Kecamatan Sirapit 

Kabupaten Langkat. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan petani dilapangan, petani mengakui 

peran penyuluh tidak memiliki hubungan dengan sikap petani terhadap 

pengelolaan pelepah karena mereka melaksanakan kegiatan pengelolaan pelepah 

berdasarkan pengalamn dan informasi yang didapat dari rekan sesama petani 

kelapa sawit. Kurangnya interaksi antara penyuluh dengan anggota kelompoktani 

sawit menyebabkan tidak berfungsinya kelompoktani sawit itu sebagaimana 

mestinya. Hasil penelitian ini sejalah dengan penelitian Tahitu (2013), yang 

menemukan bahwa tingkat kepuasan petani terhadap ketepatan pelayanan 

penyuluhan dan penampilan penyuluh tergolong rendah, selama ini pelayanan 

penyuluhan dirasakan belum memadai dalam membantu kebutuhan petani, 

terutama ketika petani menghadapi suatu jenis masalah yang benar-benar 

mengharapkan bantuan penyuluhan seringkali petani sulit untuk mencari bantuan, 

termasuk bantuan penyuluhan. 
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i. Hubungan Umur Tanaman Dengan Sikap 

Berdasarkan Tabel 22, dapat dilihat bahwasanya  nilai rs sebesar 0,315 

sedangkan niali thitung  (1,906) < nilai ttabel (2,035). Itu artinya tidak ada hubungan 

yang signifikan antara umur tanaman dengan sikap terhadap pengelolaan pelepah 

pada tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) di Kecamatan Sirapit 

Kabupaten Langkat. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan petani responden dilapangan, 

mereka mengakui  dalam pengaplikasiannya pengelolaan pelepah juga masih sulit 

dilakukan karena saat melakukan kegiatan pemanen terkadang pelepah harus di 

potong untuk memudahkan pemanenan TBS. Berdasarkan karkteristik responden 

diketahui ada 11 orang (31%) petani responden yang memiliki tanaman berumur 

diatas 15 tahun dengan rincian, umur tanaman 16 – 20  berjumlah 4 orang (11%),, 

umur tanaman 21 – 25 berjumlah 4 orang (11%) dan umut tanaman diatas 25 

tahun berjumlah 3 orang (9%). Dengan kondisi tanaman yang berumur diatas 15 

tahun memiliki tingkat kesulitan tersendiri saat melakukan kegiatan pemanenan. 

Sehingga jumlah pelepah pada tanaman kelapa sawit tidak akan seimbang dan ini 

juga dapat mengakibatkan terhambatnya peroses penyerbukan buah. Hal ini 

diperkuat oleh pendapat Pahan (2012), yang menyatakan bahwa kapasitas 

produksi kelapa sawit ditentukan oleh ukuran tajuk atau luas daun sebagai 

permukaan fotosintesis. Pengelolaan tajuk secara tepat diperlukan untuk 

meningkatkan kapasitas produksi kelapa sawit. Luas daun akan meningkat secara 

progresif pada umur 8-10 tahun setelah tanam. Hal tersebut dikarenakan adanya 

pertambahan anak daun dan rata-rata ukurannya. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil pengkajian tingkat perilaku (pengetahuan dan sikap) petani 

terhadap pengelolaan pelepah pada tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis 

Jacq) di Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat tergolong sangat tinggi 

dengan persentase 82%. 

2. Faktor internal dan eksternal yang berhubungan dan tidak berhubungan pada 

perilaku petani terhadap pengelolaan pelepah pada tanaman kelapa sawit 

(Elaeis guineensis Jacq) yaitu : 

a. Faktor yang berhubungan dengan pengetahuan (Y1) petani terhadap 

pengelolaan pelepah pada tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) 

yaitu variabel pengalaman, kosmopolitan, luas lahan, pendapatan dan umur 

tanaman. Sedangkan yang tidak berhubungan adalah variabel umur, 

pendidikan formal, pendidikan non formal dan peran penyuluh. 

b. Faktor yang berhubungan dengan sikap (Y2) petani terhadap pengelolaan 

pelepah pada tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) yaitu variabel 

umur, pengalaman dan kosmopolitan. Sedangkan yang tidak berhubungan 

adalah pendidikan formal, pendidikan non formal, luas lahan, pendapatan, 

peran penyuluh dan umur tanaman. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil pengkajian ini, penulis mencoba memberikan saran 

sebagai tindak lanjut dari pengkajian ini yaitu : 

1. Diharapkan kepada instansi-instansi pertanian seperti Dinas Pertanian 

maupun Balai Penyuluhan Pertanian lebih meningkatkan kegiatan bimbingan 

dan pendampingan kepada petani yang tergabung didalam kelompoktani 

kelapa sawit, sehingga akan terjalin interaksi yang kuat antara penyuluh 

dengan petani 

2. Perlunya dilaksanakan penyampaian materi penyuluhan tentang teknis 

pengelolaan pelepah yang baik kepada petani, agar pengalaman yang didapat 
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oleh petani sejalan dengan pemahaman petani secara teoritis mengenai 

pengelolaan pelepah pada tanaman kelapa sawit. 

3. Bagi peneliti yang lain jika ingin menindak lanjuti penelitian ini bisa 

dijadikan rujukan dan pedoman terkait dengan perilaku petani terhadap 

pengelolaan pelepah pada tanaman kelapa sawit dengan menggunakan 

variabel-variabel selain dari variabel dalam pengkajian ini. 

 

C. Implikasi (Rencana Kegiatan Penyuluhan) 

Hasil pengkajian yang sudah dilakukan menunjukan bahwa tingkat 

perilaku petani terhadap pengelolaan pelepah pada tanaman kelapa sawit di 

Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat  dalam kategori sangat tinggi (82%). Dari 

hasil pengkajian tersebut, maka disusunlah rancangan kegiatan penyuluhan 

sebagai rencana tindak lanjut. Rancangan penyuluhan sesuai dengan Peraturan 

Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Nomor 47 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian disajikan pada Lampiran 

6. Rancangan Penyuluhan yang dibuat diharapkan dapat meningkatkan  perilaku 

petani terhadap pengelolaan pelepah pada tanaman kelapa sawit dari 82% menjadi 

95% sehingga semakin banyak petani melakukan pengelolaan pelepah pada 

tanaman kelapa sawit di Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat. Ketika semakin 

banyak petani yang menerapkan pengelolaan pelepah pada tanaman kelapa sawit 

sesuai dengan anjuran, maka produktivitas akan meningkat dan pendapatan akan 

bertambah. 

Langkah yang diambil dalam upaya tindak lanjut terkait degan tingkat 

perilaku petani terhadap pengelolaan pelepah pada tanaman kelapa sawit maka 

disusun suatu rencana kegiatan penyuluhan pertanian.    

 

1. Sasaran 

Sasaran kegiatan penyuluhan adalah kelompoktani yang ada di Kecamatan 

Sirapit Kabupaten Langkat. 

a. Sasaran yang memiliki tanaman kelapa sawit dan tergabung kedalam 

Kelompoktani Sempurna dan Kelompoktani Suka Makmur. 
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b. Sasaran ditentukan berdasarkan tingkat umur produktif yaitu umur 30 – 50 

tahun yang terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan pelepah.  

 

2. Materi 

Materi yang akan diberikan dalam kegiatan penyuluhan di Kecamatan 

Sirapit Kabupaten Langkat yaitu tentang teknik pengelolaan pelepah (penunasan) 

pada tanaman kelapa sawit. 

Sebelum melaksanakan kegiatan penyuluhan, penting untuk dilakukan 

pembuatan lembar persiapan menyuluh (LPM) agar kegiatan dapat terlaksana 

dengan terarah dan tepat sasaran. Selanjutnya dilakukan pembuatan sinopsis atau 

ringkasan materi yang akan disampaikan, tujuannya untuk memudahkan 

penyampaian materi di lapangan. 

 

3. Metode 

Metode merupakan salah satu cara pendekatan partisipatif yang dilakukan 

melalui mekanisme kerja dan disesuaikan dengan kebutuhan serta keadaan 

sasaran. Adapu metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan adalah 

ceramah, diskusi dan Demonstrasi Cara. 

 

4. Media 

Media penyuluhan pertanian merupakan sarana yang digunakan dalam 

menyampaikan materi penyuluhan kepada petani. Penggunaan media yang tepat 

dalam kegiatan penyuluhan akan berpengaruh positif terhadap penerimaan 

informasi oleh petani . adapun media yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan 

adalah folder. 
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LEMBAR PERSIAPAN MENYULUH (LPM) 

Judul : Teknik Pengelolaan Pelepah  Pada Tanaman  Kelapa 

Sawit 

Tujuan Penyuluhan : Petani Menerapkan Teknik Pengelolaan Pelepah 

Sesuai Anjuran dari 82% Menjadi 95% pada tahun 

2019  

Metode Penyuluhan : Demonstrasi Cara 

Media Penyuluhan : Folder 

Alat dan Bahan  : Alat Tulis dan Dodos 

Waktu Penyuluhan : 80 menit 

   

No Kegiatan Uraian Waktu Ket 

1 Pendahuluan  Salam pembuka/perkenalan 

 Ice Breaking 

 Penjelasan tujuan 

5 menit Ceramah 

dan diskusi 

2 Isi  Penjelasan Penunasan 

 Manfaat Penunasan 

 Jenis-jenis penunasan pelepah 

pada tanaman kelapa sawit 

beserta caranya 

 Diskusi 

50 menit Demonstrasi 

cara dan 

diskusi 

3 Pengakhiran  Penarikan kesimpulan 

 Penutup 

5 menit Ceramah 

dan diskusi 

 

Langkat,     November 2019 

Disusun Oleh 

 

 

Dicky Junaedi 

             NIRM : 01.4.3.15.0344 
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SINOPSIS 

Teknik Pengelolaan Pelepah Pada Tanaman  Kelapa Sawit 

 

Tunas pokok (pruning) merupakan salah satu pekerjaan kultur teknis yang 

diperlukan dalam upaya peningkatan produktivitas kelapa sawit. Menurut Pahan 

(2012), pekerjaan ini mengandung dua aspek yang saling bertolak belakang, yakni 

mengusahakan agar pelepah yang masih produktif (daun masih hijau) tetap 

dipertahankan, tetapi di lain pihak kadangkala harus dipotong untuk memper-

mudah pekerjaan panen dan memperkecil losses  (brondolan tersangkut di 

pelepah). 

Menurut Irawan (2014) kelapa sawit menghasilkan 18-30 pelepah setiap 

tahunnya, 8-22 pelepah terdapat buah dan sisanya tidak menghasilkan buah. 

Produktivitas yang tinggi akan tercapai jika penunasan dilakukan dengan cara 

yang benar, tetapi jika tidak dilakukan justru akan menurunkan produksi. Jumlah 

pelepah yang optimum untuk menjaga keseimbangan kedua aspek di atas 

adalah   48 - 56 pelepah (untuk tanaman muda) dan 40 - 48 pelepah (tanaman tua). 

Dengan demikian pemakaian kapak untuk panen di tanaman muda tidak 

dibenarkan dan harus digunakan dodos.  Akan tetapi pada tanaman teruna dan tua 

(umur > 8 tahun), tidak dapat dihindarkan penggunaan egrek untuk panen 

sehingga terpaksa dilakukan pemotongan pelepah-pelepah produktif. 

 

Tujuan penunasan : 

 mempermudah pekerjaan panen.  

 menghindari tersangkutnya brondolan pada ketiak pelepah. 

 memperlancar proses penyerbukan alami. 

 mempermudah pengamatan buah matang pada saat pekerjaan panen. 

 melakukan sanitasi (kebersihan) tanaman, sehingga menciptakan lingkungan 

yang tidak sesuai bagi perkembangan hama dan penyakit. 

 pada tanaman muda (tunas pasir) mempermudah pemupukan, pembersihan 

piringan, dan pengutipan brondolan. 
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Teknik penunasan merupakan faktor yang harus diperhatikan, karena bila 

dilakukan dengan cara yang kurang tepat seperti daun terpotong terlalu banyak 

akan merangsang pertumbuhan bunga jantan sehingga dapat 

menurunkan produces. Umumnya pelepah dipotong rapat ke batang dan bekas 

potongan berbentuk tapak kuda dengan sudut 30 derajat terhadap garis horizontal, 

dengan tujuan menghindari tersangkutnya brondolan. 

 Jenis-jenis penunasan pada tanaman kelapa sawit (Wahyono, 2014): 

1. Tunas Pasir 

Selama masa TBM hingga 6 (enam) bulan sebelum panen pertama, tidak 

dibenarkan melakukan pekerjaan tunas apapun.  Prinsip tunas pertama (tunas 

pasir) adalah hanya membuang pelepah- pelepah tua dan kering. Oleh karena itu 

selama satu siklus hidupnya hanya sekali saja pekerjaan tunas pasir ini (umur 17 

bulan atau 19 bulan). 

Caranya : 

 Seluruh pelepah-pelepah tua dan kering dibuang, sedangkan pelepah 

diatasnya dibiarkan. 

 Pelepah dipotong rapat ke pangkal dengan memakai dodos kecil (mata dodos 

7-8 cm) atau arit kecil, kemudian pelepah-pelepah tersebut dikeluarkan dari 

piringan dan disusun di gawangan. 

 Sesudah pekerjaan tunas pasir selesai hingga masa tunas selektif, maka 

dilarang keras memotong pelepah untuk tujuan apapun, kecuali untuk analisa 

daun, inipun hanya dibenarkan mengambil anak daunnya saja.  

     
            Gambar : Tunas Pasir 
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2. Tunas Selektif  

Dilakukan pada tanaman berumur 3 - 4 tahun (TM), tergantung pada 

pertumbuhan pokok dengan tujuan mempersiapkan pokok untuk dipanen.  Suatu 

blok tanaman dapat mulai ditunas selektif jika sekurang-kurangnya 40 % telah 

mempunyai tandan buah yang hampir masak pada tinggi ± 90 cm dari tanah 

(diukur dari permukaan tanah ke pangkal tandan tertua).  

Caranya :  

 

 Batas tunas adalah ditinggal 3 pelepah dibawah buah terendah atau lazim 

disebut songgo 3.        

 Semua pelepah dibawah 3 songgo buah tersebut diatas supaya ditunas secara 

timbang air keliling pokok. 

 Semua rumput-rumputan seperti pakis dan lain-lain yang tumbuh di pokok 

sawit harus dicabut/dibersihkan (hasil tunasan disajikan pada gambar 

dibawah). 

 Penunasan sisa pokok yang 60% lagi dilaksanakan 4 bulan kemudian, 

sehingga semua pokok di blok tersebut akhirnya akan tertunas. 

        
Gambar : Tunas Selektif 

 

Alat yang digunakan : 

 Alat untuk tunas selektif adalah dodos besar yang  dipakai  juga  untuk  panen 

pada tanaman produktif muda.  Lebar mata yang tajam 14 cm. 

 Alat yang sama masih terus dipakai untuk tunas biasa hingga pokok mencapai 

ketinggian ± 2,5 meter. 

 Alat ini  diberi  gagang  sepanjang 1,5 - 2 meter.  Pelepah dipotong rapat ke 

pangkal dari arah samping dan membentuk tapak kuda untuk menghindari 

pelukaan pokok. 

file:///D:/file Kuliah/Semester 8/Bahan Proposal/penunasan - ilmu pengetahuan pks_files/sdsad.jpg
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3. Tunas Umum (Periodik) 

        Dilakukan pada tanaman yang telah berumur diatas 4 tahun dengan rotasi 9 

bulan sekali.  Perencanaannya tiap tahun harus didasarkan pada rotasi terakhir di 

tahun sebelumnya.  

Caranya : 

 Pada tanaman muda dan remaja (sampai 6 tahun), jumlah daun yang aktif 

dipertahankan 48-56 pelepah atau dengan istilah songgo tiga. Sedangkan 

untuk tanaman yang lebih tua ditinggal 40-48 pelepah atau dengan istilah 

songgo dua. 

 Pelepah dipotong rapat ke batang dengan bidang tebasan berbentuk  tapak 

kuda yang membentuk sudut 30º terhadap garis horisontal (hasil tunasan 

disajikan pada gambar dibawah ). 

 Satu  rotasi  tunas  harus  selesai  dalam jangka 9 bulan, sedangkan untuk satu 

tahun : 1 
1/3

 rotasi. 

        
        Gambar : Tunas Umum (Priodik) 

 

Alat yang digunakan : 

 Hingga tinggi pohon ± 2,5 meter tetap memakai pisau dodos besar. 

 Pada pohon yang tingginya diatas 2,5 meter (mulai umur ± 8 tahun keatas) 

seluruh pekerjaan tunas harus dengan pisau egrek biasa (pisau Malaya) yang 

diikatkan pada ujung galah (gagang dari bambu).  Panjang gagang diatur 

menurut tinggi pohon, bila perlu dua galah disambung untuk pohon yang 

sangat tinggi. 

 Selama menunas, semua epifit (tumbuhan yang hidup menumpang) pada 

batang dibersihkan dengan mencabut pakai tangan dan memukul pakai 

pelepah pada bagian yang lebih tinggi. 

file:///D:/file Kuliah/Semester 8/Bahan Proposal/penunasan - ilmu pengetahuan pks_files/sdassad.jpg
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 Pohon sakit  atau  kuning  karena  defisiensi harus ditunas lebih hati-hati, 

cukup membuang daun yang kering saja. 

Berikut ini adalah SOP manajemen pelepah milik salah satu perusahaan 

perkebunan swasta, pengelolaan jumlah pelepah yang harus dipertahankan dan 

teknik penunasan per umur tanaman yang juga dapat diterapkan petani di kebun 

kelapa sawit miliknya.  

Umur tanaman (tahun) 
Jumlah pelepah yang harus 

dipertahankan/pokok 
Songgo 

3 – 4  58 – 64  3 

5 – 8  48 – 54  2 

9 – 14  40 – 46  2 

> 14  32 – 36  1 

Sumber : SOP BGA (2010) 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit 

(PPKS), pengaruh manajemen jumlah pelepah terhadap produktivitas tanaman 

ditampilkan pada Tabel di bawah ini 

Jumalah 

pelepah/pohon 

Produksi pada tahun (umur) 
Rerata 

(ton/Ha/tahun) 
5 6 7 8 

Kg TBS/pohon 

32 180,2 156,5 143,9 146,6 22,4 

40 181,3 199,6 174,5 180,2 26,3 

48 214,8 237,1 177,2 231,9 30,8 

56 199,1 248,2 200,3 170,8 29,3 

64 181,5 266,4 206,0 118,3 26,2 

Sumber : PPKS (2008) 

Agar proses fotosintesis dan produktivitas yang dihasilkan tanaman 

optimal, sebaiknya untuk tanaman muda (≤ 8 tahun) jumlah pelepah 

dipertahankan pada kisaran 48-56 pelepah, sedangkan pada tanaman tua (> 8 

tahun) dipertahankan pada kisaran 40-48 pelepah. 

 

Penyusunan Pelepah : 

 Pelepah hasil tunasan disusun (dirumpuk) di gawangan yang tidak ada pasar 

rintisnya (gaw angan mati). Untuk memudahkan, setiap 5 pokok dibuat 

pancang dari pelepah sehingga susunan pelapah lurus/tidak lari. 
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 Pelepah  tidak  perlu  dipotong-potong, melainkan  disusun memanjang 

searah barisan pohon, saling tindih dan tidak berserakan. Diusahakan pangkal 

pelepah letaknya seragam, misalnya menghadap ke Timur atau ke Barat 

semua sehingga rumpukan tidak melebar.   

 Setiap 50 meter agar dibuat jalan untuk melintas antar gawangan. 

 Bila  di  gawangan  mati  kebetulan  terdapat parit yang memanjang searah 

barisan pohon, maka pelepah-pelepah harus dipotong tiga dan disusun 

diantara pokok dalam barisan. 

 Susunan pelepah baik yang di gawangan mati maupun diantara pokok dalam 

barisan harus berada diluar piringan. 

 Untuk areal berbukit yang arah rintisnya memanjang dari puncak bukit ke 

kaki bukit, susunan pelepah harus searah (artinya 

pucuk  bertindih  dengan  pucuk, pangkal  dengan pangkal), dimana pucuk 

harus berada di bagian lereng yang tertinggi.   

 

Keuntungan cara penyusunan pelepah diatas adalah sebagai berikut : 

 Pelepah tidak perlu dipotong-potong kecuali jika ada parit memanjang 

gawangan atau daerah dengan kemiringan tertentu, sehingga menghemat 

energi dan waktu tukang panen/tunas. 

 Piringan tidak bertambah sempit oleh ujung-ujung pelepah karena telah 

disusun jauh di tengah gawangan. 

 Ancak panen dari masing-masing tukang panen lebih aman dari saling "curi 

buah" antara sesama pemanen (pindah antar rintis lebih sulit). 

 Menekan pertumbuhan gulma di tengah gawangan. 

 Sebagai bahan pupuk organik yang selanjutnya menambah hara tanah, 

menjaga struktur tanah dan kelembaban sehingga merangsang pertumbuhan 

akar sawit di daerah gawangan mati. 

Kegiatan pengelolaan pelepah (penunasan) menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi produktifitas TBS (Tandan Buah Segar), namun kegiatan ini harus 

didukung dengan perawatan yang baik seperti; pengendalian gulma, pemupukan, 

pengendalian hama dan penyakit. Diharapkan dengan adanya penyampaian materi 

tentang pengelolaan pelepah pada tanaman kelapa sawit dapat diterpkan oleh 
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petani di lahan kelapa sawit miliknya sehingga dapat meningkatkan pendapatan 

yang diterima oleh petani. 

 

Sumber: 

Bumitama Gunajaya Agro (BGA). 2010. Pedoman Teknis Agronomis Kelapa 

Sawit (Elaeis guineensis Jacq.). Jakarta (ID): BGA Group Plantations. 

 

Irawan, T. 2014. Pruning Pada Masa TM Kelapa Sawit. https://jacq-

planter.blogspot.com/2014/09/pruning-pada-masa-tm-kelapa-

sawit.html. (di akses 13 Februari 2019). 

 

Pahan I. 2012. Kelapa Sawit, Manajemen Agribisnis dari Hulu hingga Hilir. 

Jakarta (ID): Penebar Swadaya. 

 

Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS). 2008. Jumlah Pelepah Optimal pada 

Tanaman Kelapa Sawit. Medan : Pusat Penelitian Kelapa Sawit. 

 

Wahyono. 2014. Tunas Pokok Tanaman Kelapa Sawit. 

http://ilmupengetahuanpks.blogspot.com/2014/03/tunas-pokok-tanaman-

kelapa-sawit.html. (di akses 30 Maret 2019). 
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Lampiran 1. Output Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

A. Umur 

Correlations 

 Soal 1 soal 2 Soal 3 Total 

Soal 1 Pearson Correlation 1 .969
**
 .099 .969

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .724 .000 

N 15 15 15 15 

soal 2 Pearson Correlation .969
**
 1 .111 .971

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .694 .000 

N 15 15 15 15 

Soal 3 Pearson Correlation .099 .111 1 .313 

Sig. (2-tailed) .724 .694  .256 

N 15 15 15 15 

Total Pearson Correlation .969
**
 .971

**
 .313 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .256  

N 15 15 15 15 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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B. Pendidikan Formal 

 

Correlations 

 Soal 1 soal 2 Soal 3 Total 

Soal 1 Pearson Correlation 1 .563
*
 .446 .854

**
 

Sig. (2-tailed)  .029 .096 .000 

N 15 15 15 15 

soal 2 Pearson Correlation .563
*
 1 .557

*
 .874

**
 

Sig. (2-tailed) .029  .031 .000 

N 15 15 15 15 

Soal 3 Pearson Correlation .446 .557
*
 1 .728

**
 

Sig. (2-tailed) .096 .031  .002 

N 15 15 15 15 

Total Pearson Correlation .854
**
 .874

**
 .728

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .002  

N 15 15 15 15 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

C. Pendidikan Non Formal 

 

Correlations 

 Soal 1 soal 2 Soal 3 Total 

Soal 1 Pearson Correlation 1 .368 .276 .806
**
 

Sig. (2-tailed)  .178 .320 .000 

N 15 15 15 15 

soal 2 Pearson Correlation .368 1 .833
**
 .820

**
 

Sig. (2-tailed) .178  .000 .000 

N 15 15 15 15 

Soal 3 Pearson Correlation .276 .833
**
 1 .766

**
 

Sig. (2-tailed) .320 .000  .001 

N 15 15 15 15 

Total Pearson Correlation .806
**
 .820

**
 .766

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .001  

N 15 15 15 15 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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D. Pengalaman  

 

Correlations 

 Soal 1 soal 2 Soal 3 Total 

Soal 1 Pearson Correlation 1 .783
**
 .642

**
 .947

**
 

Sig. (2-tailed)  .001 .010 .000 

N 15 15 15 15 

soal 2 Pearson Correlation .783
**
 1 .378 .834

**
 

Sig. (2-tailed) .001  .165 .000 

N 15 15 15 15 

Soal 3 Pearson Correlation .642
**
 .378 1 .788

**
 

Sig. (2-tailed) .010 .165  .000 

N 15 15 15 15 

Total Pearson Correlation .947
**
 .834

**
 .788

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 15 15 15 15 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

E. Kosmopolitan 

 

Correlations 

 Soal 1 soal 2 Soal 3 Total 

Soal 1 Pearson Correlation 1 .330 .423 .703
**
 

Sig. (2-tailed)  .229 .117 .003 

N 15 15 15 15 

soal 2 Pearson Correlation .330 1 .708
**
 .895

**
 

Sig. (2-tailed) .229  .003 .000 

N 15 15 15 15 

Soal 3 Pearson Correlation .423 .708
**
 1 .796

**
 

Sig. (2-tailed) .117 .003  .000 

N 15 15 15 15 

Total Pearson Correlation .703
**
 .895

**
 .796

**
 1 

Sig. (2-tailed) .003 .000 .000  

N 15 15 15 15 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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F. Luas Lahan 

 

Correlations 

 Soal 1 soal 2 Soal 3 Total 

Soal 1 Pearson Correlation 1 .275 .943
**
 .904

**
 

Sig. (2-tailed)  .322 .000 .000 

N 15 15 15 15 

soal 2 Pearson Correlation .275 1 .226 .637
*
 

Sig. (2-tailed) .322  .418 .011 

N 15 15 15 15 

Soal 3 Pearson Correlation .943
**
 .226 1 .884

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .418  .000 

N 15 15 15 15 

Total Pearson Correlation .904
**
 .637

*
 .884

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .011 .000  

N 15 15 15 15 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

G. Pendapatan 

 

Correlations 

 Soal 1 soal 2 Soal 3 Total 

Soal 1 Pearson Correlation 1 .274 .530
*
 .765

**
 

Sig. (2-tailed)  .323 .042 .001 

N 15 15 15 15 

soal 2 Pearson Correlation .274 1 .387 .664
**
 

Sig. (2-tailed) .323  .154 .007 

N 15 15 15 15 

Soal 3 Pearson Correlation .530
*
 .387 1 .879

**
 

Sig. (2-tailed) .042 .154  .000 

N 15 15 15 15 

Total Pearson Correlation .765
**
 .664

**
 .879

**
 1 

Sig. (2-tailed) .001 .007 .000  

N 15 15 15 15 

0*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



86 
 

 

H. Peran Penyuluh 

 

Correlations 

 Soal 1 soal 2 Soal 3 Total 

Soal 1 Pearson Correlation 1 .798
**
 .970

**
 .969

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 15 15 15 15 

soal 2 Pearson Correlation .798
**
 1 .845

**
 .914

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 15 15 15 15 

Soal 3 Pearson Correlation .970
**
 .845

**
 1 .984

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 15 15 15 15 

Total Pearson Correlation .969
**
 .914

**
 .984

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 15 15 15 15 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

I. Umur Tanaman 

 

Correlations 

 Soal 1 soal 2 Soal 3 Total 

Soal 1 Pearson Correlation 1 -.254 .161 .473 

Sig. (2-tailed)  .361 .566 .075 

N 15 15 15 15 

soal 2 Pearson Correlation -.254 1 .504 .615
*
 

Sig. (2-tailed) .361  .055 .015 

N 15 15 15 15 

Soal 3 Pearson Correlation .161 .504 1 .866
**
 

Sig. (2-tailed) .566 .055  .000 

N 15 15 15 15 

Total Pearson Correlation .473 .615
*
 .866

**
 1 

Sig. (2-tailed) .075 .015 .000  

N 15 15 15 15 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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J. Pengetahuan 

 

Correlations 

 Soal 1 soal 2 Soal 3 Soal 4 Soal 5 Soal 6 Total 

Soal 1 Pearson Correlation 1 .527
*
 .000 .289 .423 .000 .623

*
 

Sig. (2-tailed)  .044 1.000 .297 .117 1.000 .013 

N 15 15 15 15 15 15 15 

soal 2 Pearson Correlation .527
*
 1 -.211 .456 .535

*
 .707

**
 .709

**
 

Sig. (2-tailed) .044  .450 .087 .040 .003 .003 

N 15 15 15 15 15 15 15 

Soal 3 Pearson Correlation .000 -.211 1 .000 .226 -.120 .416 

Sig. (2-tailed) 1.000 .450  1.000 .418 .671 .123 

N 15 15 15 15 15 15 15 

Soal 4 Pearson Correlation .289 .456 .000 1 .732
**
 .387 .647

**
 

Sig. (2-tailed) .297 .087 1.000  .002 .154 .009 

N 15 15 15 15 15 15 15 

Soal 5 Pearson Correlation .423 .535
*
 .226 .732

**
 1 .378 .800

**
 

Sig. (2-tailed) .117 .040 .418 .002  .165 .000 

N 15 15 15 15 15 15 15 

Soal 6 Pearson Correlation .000 .707
**
 -.120 .387 .378 1 .529

*
 

Sig. (2-tailed) 1.000 .003 .671 .154 .165  .042 

N 15 15 15 15 15 15 15 

Total Pearson Correlation .623
*
 .709

**
 .416 .647

**
 .800

**
 .529

*
 1 

Sig. (2-tailed) .013 .003 .123 .009 .000 .042  

N 15 15 15 15 15 15 15 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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K. Sikap 

 

Correlations 

 Soal 1 soal 2 Soal 3 Total 

Soal 1 Pearson Correlation 1 .374 .642
**
 .826

**
 

Sig. (2-tailed)  .170 .010 .000 

N 15 15 15 15 

soal 2 Pearson Correlation .374 1 .212 .708
**
 

Sig. (2-tailed) .170  .449 .003 

N 15 15 15 15 

Soal 3 Pearson Correlation .642
**
 .212 1 .796

**
 

Sig. (2-tailed) .010 .449  .000 

N 15 15 15 15 

Total Pearson Correlation .826
**
 .708

**
 .796

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .003 .000  

N 15 15 15 15 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Output Uji Reliabilitas 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 15 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 15 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.946 33 
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Lampiran 2. Output Uji Korelasi Ranks Spearman 

Correlations 

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 Y1 Y2 

Spearman's rho x1 Correlation Coefficient 1.000 .313 .007 .608
**
 .291 .265 .206 -.337

*
 .365

*
 .222 .500

**
 

Sig. (2-tailed) . .067 .970 .000 .090 .124 .235 .048 .031 .200 .002 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

x2 Correlation Coefficient .313 1.000 .504
**
 .157 .207 .448

**
 .624

**
 .319 .222 .164 .049 

Sig. (2-tailed) .067 . .002 .368 .232 .007 .000 .062 .200 .347 .782 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

x3 Correlation Coefficient .007 .504
**
 1.000 .190 .268 .623

**
 .509

**
 .472

**
 -.025   .145 -.108 

Sig. (2-tailed) .970 .002 . .273 .120 .000 .002 .004 .889 .407 .539 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

x4 Correlation Coefficient .608
**
 .157 .190 1.000 .538

**
 .398

*
 .429

*
 -.055 .147 .582

**
 .601

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .368 .273 . .001 .018 .010 .753 .398 .000 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

x5 Correlation Coefficient .291 .207 .268 .538
**
 1.000 .209 .274 .078 .187 .512

**
 .355

*
 

Sig. (2-tailed) .090 .232 .120 .001 . .229 .112 .655 .281 .002 .036 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

x6 Correlation Coefficient .265 .448
**
 .623

**
 .398

*
 .209 1.000 .808

**
 .180 .357

*
 .446

**
 .098 

Sig. (2-tailed) .124 .007 .000 .018 .229 . .000 .301 .035 .007 .573 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

x7 Correlation Coefficient .206 .624
**
 .509

**
 .429

*
 .274 .808

**
 1.000 .420

*
 .088 .539

**
 .183 

Sig. (2-tailed) .235 .000 .002 .010 .112 .000 . .012 .617 .001 .292 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

x8 Correlation Coefficient -.337
*
 .319 .472

**
 -.055 .078 .180 .420

*
 1.000 -.635

**
 .090 -.148 

Sig. (2-tailed) .048 .062 .004 .753 .655 .301 .012 . .000 .609 .395 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

x9 Correlation Coefficient .365
*
 .222 -.025 .147 .187 .357

*
 .088 -.635

**
 1.000 .361

*
 .315 

Sig. (2-tailed) .031 .200 .889 .398 .281 .035 .617 .000 . .033 .065 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Y1 Correlation Coefficient .222 .164 .145 .582
**
 .512

**
 .446

**
 .539

**
 .090 .361

*
 1.000 .751

**
 

Sig. (2-tailed) .200 .347 .407 .000 .002 .007 .001 .609 .033 . .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Y2 Correlation Coefficient .500
**
 .049 -.108 .601

**
 .355

*
 .098 .183 -.148 .315 .751

**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .002 .782 .539 .000 .036 .573 .292 .395 .065 .000 . 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Lampiran 3. Surat Permohonan Pengisian Koesioner Pengkajian 

 

KEMENTERIAN PERTANIAN 
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN 

POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN  

(POLBANGTAN) MEDAN 
Jl. Binjai KM. 10 TP. 18 Medan 20002 

 

Kepada : 

Yth. Bapak/Ibu/Sdr/i………………………………….. 

Di – 

 Tempat 

 

Dengan hormat, 

 Dalam rangka kegiatan penuliasan Tugas Akhir (TA) di Politeknik Pembangunan 

Pertanian (POLBANGTAN) Medan, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar 

Sarjana Terapan Pertanian (S.Tr.Pt.) di POLBANGTAN Medan, Bapak/Ibu/Sdr/i diharapkan 

untuk mengisi kuesioner yang telah disediakan. Angket ini bukan merupakan tes psikologi, 

maka dari itu Bapak/Ibu/Sdr/i jangan takut atau ragu dalam memberikan jawaban yang sesuai 

dengan kondisi yang Bapak/Ibu/Sdr/i rasakan saat ini. 

 Setiap jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr/i berikan merupakan bantuan yang tidak ternilai 

harganya bagi penulis, atas kesediannya saya ucapkan terimakasih. 

Langkat, 

Hormat saya 

 

  

Dicky Junaedi 

NIRM : 01.4.3.15.0344 
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Lampiran 3. Kuesioner Pengkajian 

KUESIONER PENGKAJIAN 

PERILAKU PETANI TERHADAP PENGELOLAAN PELEPAH PADA TANAMAN 

KELAPA SAWIT (Elaeis guineensis Jacq) DI KECAMATAN SIRAPIT KABUPATEN 

LANGKAT 

Nomor responden 

  

A. Identitas responden 

1. Nama   : 

2. Jenis Kelamin : 

3. Umur   : 

4. Agama  : 

5. Pendidikan terakhir : 

6. Luas lahan  : 

7. Umur Tanaman : 

8. Produksi TBS :  

9. Kecamatan  : 

10. Desa   : 

11. POKTAN  : 

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner 

1. Mohon kesedian bapak/ibu untuk menjawab semua pertanyaan/pernyataan yang ada. 

2. Beri tanda checklist (    ) pada kolom yang bapak/ibu pilih. 

3. Pilihlah salah satu jawaban dari satu pertanyaan/pernyataan (tidak boleh lebih). 

C. Ada 5 (lima) Alternatif Jawaban dan Nilai Skornya yaitu : 

1. STS : Sangat Tidak Setuju 

2. TS : Tidak Setuju 

3. R : Ragu - Ragu 

4. S : Setuju 

5. SS : Sangat Setuju 
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No Item Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SS S R TS STS 

I. Umur (X1) 

1 

Umur berpengaruh terhadap semangat seseorang 

dalam melakukan pengelolaan pelepah (penunasan) 

pada tanaman kelap sawit 

     

2 

Menurut saya, umur petani yang diatas 50 tahun tidak 

mampu melakukan pengelolaan pelepah (penunasan) 

tanaman kelapa sawit dengan baik 

     

II. Pendidikan Formal(X2) 

3 

Semakin tinggi tamatan sekolah yang diraih petani 

maka semakin mudah petani menerapkan pengelolaan 

pelepah pada tanaman kelapa sawit 

     

4 

Petani yang tamat SMA sederajat tidak akan 

mengalami kesusahan dalam berusahatani terutama 

terhadap pengelolaan pelepah pada tanaman kelapa 

sawit 

     

5 

Walaupun jenjang pendidikan yang diraih petani 

rendah, tidak menjadi patokan bahwasanya petani itu 

tidak mengerti segala sesuatu terhadap pengelolaan 

pelepah (penunasan) pada tanaman kelapa sawit 

     

III. Pendidikan Non Formal (X3) 

6 

Menurut saya materi penyuluhan tentang teknis 

pemeliharaan tanaman kelapa sawit yang pernah saya 

ikuti membantu saya dalam berusaha tani 

     

7 

Menurut saya pendidikan diluar bangku sekolah perlu 

diadakan minimal setiap sebulan sekali untuk 

membuka wawasan petani dalam pemeliharaan 

tanman kelapa sawit 
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No Item Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SS S R TS STS 

8 

Pelatihan dan penyuluhan mengenai pengelolaan 

pelepah (penunasan) sangat perlu dalam keberhasilan 

usahatani sehingga kegiatan tersebut perlu 

ditingkatkan lagi 

     

IV. Pengalaman (X4) 

9 

Semakin banyak pengalaman, maka semakin banyak 

pengetahuan yang saya miliki dalam budidaya 

tanaman kelapa sawit 

     

10 

Dengan pengalaman yang saya miliki dalam budidaya 

tanaman kelapa sawit, aspek pengelolaan pelepah 

(penunasan) yang baik bisa menjadi contoh bagi 

petani yang lain untuk dapat melakukan pengelolaan 

pelepah dengan baik 

     

11 

Menurut pengalamam saya, tanaman kelapa sawit 

sangat perlu dilakukan pengelolaan pelepah 

(penunasan)  

     

V. Kosmopolitan (X5) 

12 

Saya mengikuti pertemuan rutin POKTAN untuk 

mendapatkan informasi tentang pemeliharaan 

tanaman kelapa sawit 

     

13 

Selain dari kegiatan penyuluhan saya juga mencari 

informasi mengenai pemeliharaan kelapa sawit dari 

buku, majalah pertanian dan teman saya yang berada 

di desa salin 

     

14 
Saya ingin mengikuti pelatihan pengelolaan pelepah 

(penunasan) tanaman kelapa yang sesuai anjuran 

     

VI. Luas Lahan (X6) 

15 

Semakin besar luas lahan, maka semakin tinggi 

dorongan untuk melakukan pengelolaan pelepah 

(penunasan) pada tanaman kelapa sawit 
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No Item Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SS S R TS STS 

16 Luas lahan yang sedikit akan membuat petani tidak 

menerapkan pengelolaan pelepah (penunasan) pada 

tanaman kelapa sawit  

     

17 Menurut saya besar kecilnya lahan yang dimiliki tetap 

perlu dilakukan pengelolaan pelepah (penunasan) 

pada tanaman kelapa sawit 

     

VII. Pendapatan (X7) 

18 Penghasilan yang saya dapat dari pemanenan kelapa 

sawit mampu menutupi biaya pengelolaan pelepah 

(penunasan), sehingga saya melakukan pengelolaan 

pelepah  

     

19 Pengelolaan pelepah (penunasan) yang baik 

mempermudah kegiatan pemanenan selanjutnya  

     

20 Pengelolaan pelepah (penunasan) tanaman kelapa 

sawit yang baik mempengaruhi bobot/berat tandan 

buah segar sehingga berdampak pada penghasilan 

yang saya dapatkan 

     

VIII. Peran Penyuluh (X8) 

21 
 Penyuluh berkunjung untuk memberikan penyuluhan 

kepada petani setiap bulan 

     

22 

Penyuluh berperan membantu petani dalam 

menerapkan manajemen pengelolaan pelepah 

(penunasan) tanman kelapa sawit  

     

23 

Penyuluh bersedia datang ke POKTAN maupun lahan 

milik petani jika ada hambatan yang dialami petani 

dalam pemeliharaan tanaman kelapa sawit  
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No Item Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SS S R TS STS 

IX. Umur Tanaman (X9) 

24 

Saya mempertahankan songgo (meninggalkan 

beberapa pelepah dibawah buah) tanaman kelapa  

sawit sesuai dengan umur tanamannya. (songgo 3 

untuk tanaman umur 3-4 tahun, songgo 2 untuk 

tanaman berumur 5-14 tahun dan songgo 1 untuk 

tanaman berumur di atas 14 tahun) 

     

25 
Semakin tua dan tinggi tanaman kelapa sawit, 

semakin sulit untuk dilakukan pengelolaan pelepah 

     

X. Pengetahuan (Y1) 

26 
Saya mengetahui pengelolaan pelepah (penunasan) 

pada tanaman kelapa sawit mempengaruhi tingkat 

(tinggi/rendahnya) produksi tanaman kelapa sawit 

     

27 

Dengan melakukan pengelolaan pelepah (penunasan) 

yang rutin mempermudah saya untuk memantau buah 

matang dan mengurangi buah brondol yang terjepit di 

pelepah saat pemanenan 

     

28 
Saya memahami cara pengelolaan pelepah 

(penunasan) yang sesuai anjuran 

     

29 
Saya memahami manfaat dari pengelolaan pelepah 

(penunasan) yang baik 

     

30 

Terdapat perbedaan yang sangat jelas antara kebun 

kelapa sawit yang menerapkan pengelolaan pelepah 

(penunasan) dengan yang tidak menerapkan dari segi 

produktivitas, kemudahan dalam melakukan kegiatan 

pemanenan, dll 

     

XI. Sikap (Y2)  

31 
Menurut pendapat saya pengelolaan pelepah 

(penunasan) pada tanaman kelapa sawitsangat perlu 

dilaksanakan 

     

32 

Saya ingin melakukan pengelolaan pelepah 

(penunasan) yang sesuai anjuran  (dengan ketentuan 

yang berlaku seperti yang terdapat pada item 

pernyataan No. 25) 

     

33 

Saya beranggapan bahwa selain pemupukan serta 

pengendalian hama dan penyakit, kegiatan 

pengelolaan pelepah (penunasan) yang baik juga akan 

mempengaruhi tingkat produktivitas kelapa sawit 

     



96 
 

Lampiran 4. DataResponden Pengkajian 

NO 

Responden 

KARAKTERISTIK PETANI    

Nama 
Jenis 

Kelamin 
Umur 

Pendidikan 

Terakhir 

Umur 

Tanaman 

Produksi

/Ha/Bln   
Alamat Kelompoktani 

Luas 

Lahan 

(Ha) 

1 Susianto Surbakti L 45 SMP 7  1,23 Aman Damai Sempurna 5 Ha 

2 Kisno L 50 SMP 10 1,38 Sidorejo Sido Makmur 0,5 Ha 

3 Suheriyadi L 30 SMA 10 0,8 Gunung Tinggi Aneka Usaha Tani 0,64 

4 Karsono L 65 SD 15 1,9 Gunung Tinggi Aneka Usaha Tani 7,5 Ha 

5 Turiman L 38 SMP 10 1,17 Sidorejo Sido Makmur 0,2 Ha 

6 Ramlan L 44 SMP 6 0,68 Serapit Suka Makmur 4 Ha 

7 Darkun  L 71 SD 7 1,3 Serapit Suka Makmur 3 Ha 

8 Suratman L 30 SD 8 0,87 Serapit 
Langkat T 

Makmur 
0,16 Ha 

 9 Irwanto L 42 SMK 6 0,68 Serapit 
Langkat T 

Makmur 
0,2 Ha 

10 Boyman L 65 SD 24 1,5 Serapit 
Langkat T 

Makmur 
1,28 Ha 

11 Hadi Suharno L 48 SMK 7 1,25 Aman Damai Sempurna 5 Ha 

12 Yusnadi L 54 SD 16 1,14 Serapit 
Langkat T 

Makmur 
0,8 Ha 

13 Herdianto L 42 SMK 14 1,4 Aman Damai Sempurna 1 H a 

14 Suarno L 51 SD 5 0,88 Sidorejo Sido Makmur 0,28 Ha 

15 Rusli Ginting L 37 SMK 17 1,5 Serapit Suka Makmur 5 Ha 

16 Jadiate STP L 52 SMA 28 1,72 Gunung Tinggi Aneka Usaha Tani 2,5 Ha 

17 Sutimin L 47 SMP 8 0,8 Aman Damai Sempurna 1,7 Ha 

18 Muluk L 43 SMP 12 1,28 Aman Damai Sempurna 4  Ha 

19 Edi Bangun 
L 

29 SMA 11 1,45  Serapit 
Langkat T 

Makmur 
0,4 Ha 

20 Senen L 66 SD 15 1,23 Sidorejo Sido Makmur 0,6 

21 Master L 34 SMP 10 0,69 Sidorejo Sido Makmur 7 Ha 

22 Toni Purba L 46 SMP 17 0,75 Serapit Suka Makmur 0,16 Ha 

23 Pasti Bukit L 69 SD 9 1,37 Serapit Suka Makmur 4,5 Ha 

24 M. Idris L 28 SD 8 0,84 Tanjung Keriahan Berkah 2 Ha 

25 Adilta L 45 SMK 6 0,95 Tanjung Keriahan Berkah 4,5 Ha 

26 Azis L 67 SD 13 1,2 Tanjung Keriahan Berkah 0,24 Ha 

27 Syahrizal L 50 SMK 9 0,8 Tanjung Keriahan Berkah 4 Ha 

28 Nastar S L 53 SD 16 0,8 Gunung Tinggi Aneka Usaha Tani 6 Ha 

29 Madya L 41 SMK 14 1,14 Gunung Tinggi Aneka Usaha Tani 0,72 Ha 

30 Damit L 55 SD 23 1,25 Gunung Tinggi Aneka Usaha Tani 1 Ha 

31 Supriadi L 52 SMP 27 0,77 Sidorejo Sido Makmur 0,32 Ha 

32 Njilah   L 34 SD 12 1,27 Aman Damai Sempurna 1 Ha 

33 Sucipto L 29 SMA 24 0,8 Gunung Tinggi Aneka Usaha Tani 1,5 Ha 

34 Syamsul L 49 SMP 22 0,9 Tanjung Keriahan Berkah 0,8 Ha 

35 Imanuel L 68 SD 26 0,85 Tanjung Keriahan Berkah 0,25 Ha 
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Lampiran 5. Rekapitulasi Hasil Kuesioner 

No 

FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL 

Umu

r Total 

P. 

Formal Total 

P.N. 

Formal 
Total 

Pengala

man 
Total 

Kosmopo

litan 
Total 

Luas 

Lahan 
Total 

Pendap

atan Total 

P. 

Penyuluh 
Total 

U. 

Tanam

an 

Total 

1 2 1 2 3 1 2 3  1 2 3  1 2 3  1 2 3  1 2 3   1 2 3  1 2  

1 3 4 7 2 2 2 6 2 2 2 6 5 4 5 14 5 4 5 14 2 2 2 6 4 4 3 11 2 2 2 6 3 4 7 

2 2 2 4 4 4 4 12 4 3 4 11 4 4 4 12 4 3 5 12 4 2 4 10 4 4 4 12 4 3 4 11 4 2 6 

3 2 2 4 4 2 4 10 4 4 4 12 4 4 5 13 4 3 5 12 4 2 5 11 4 5 4 13 4 4 4 12 2 4 6 

4 2 2 4 2 3 4 9 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 2 4 10 4 4 4 12 4 2 4 10 3 2 5 

5 4 3 7 2 2 4 8 2 4 5 11 4 5 4 13 4 5 3 12 5 2 5 12 4 5 4 13 2 2 2 6 4 4 8 

6 4 4 8 5 5 4 14 3 5 4 12 5 5 5 15 5 5 5 15 5 1 5 11 3 5 5 13 2 2 2 6 4 5 9 

7 4 4 8 2 4 4 10 2 4 4 10 5 5 4 14 5 3 4 12 4 2 4 10 4 4 4 12 2 2 2 6 2 4 6 

8 4 4 8 2 4 4 10 2 4 4 10 4 4 4 12 4 4 4 12 4 2 4 10 4 4 4 12 2 2 2 6 3 4 7 

9 4 2 6 4 4 4 12 2 4 4 10 4 4 4 12 4 4 4 12 4 2 4 10 4 4 4 12 2 2 2 6 4 4 8 

10 4 4 8 2 4 4 10 2 4 4 10 4 4 4 12 4 4 4 12 4 2 4 10 4 4 2 10 2 2 2 6 4 4 8 

11 5 5 10 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 3 5 13 5 1 5 11 5 5 5 15 5 5 5 15 5 2 7 

12 2 2 4 2 4 4 10 2 4 4 10 4 4 4 12 4 4 4 12 4 2 4 10 4 4 4 12 2 2 2 6 4 4 8 

13 4 4 8 4 5 4 13 5 4 4 13 5 5 4 14 5 5 4 14 5 4 5 14 4 5 4 13 2 2 2 6 4 5 9 

14 2 4 6 2 2 4 8 2 4 4 10 4 4 4 12 4 4 4 12 4 2 4 10 3 4 4 11 2 2 2 6 4 4 8 

15 4 3 7 4 5 5 14 2 4 4 10 4 4 4 12 3 4 4 11 4 2 4 10 4 4 5 13 2 3 3 8 4 3 7 

16 3 4 7 2 2 2 6 2 2 2 6 5 4 5 14 5 3 5 13 2 2 2 6 4 4 3 11 2 2 2 6 3 4 7 

17 2 2 4 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 3 4 11 4 2 4 10 4 4 4 12 4 3 4 11 4 2 6 

18 2 2 4 4 2 4 10 4 4 4 12 4 4 5 13 4 4 5 13 4 2 5 11 4 5 4 13 4 4 4 12 2 4 6 

19 2 2 4 2 3 4 9 2 3 4 9 4 4 4 12 4 3 4 11 4 2 4 10 4 4 4 12 4 2 4 10 3 2 5 

20 4 3 7 2 2 4 8 2 4 2 8 4 5 4 13 4 3 4 11 5 2 5 12 4 5 4 13 2 2 2 6 4 4 8 

21 4 4 8 5 5 4 14 3 5 4 12 5 5 5 15 4 3 5 12 5 1 5 11 3 5 5 13 2 2 2 6 4 5 9 

22 4 4 8 2 4 4 10 2 4 4 10 5 5 4 14 5 3 4 12 4 2 4 10 4 4 4 12 2 2 2 6 2 4 6 

23 4 4 8 2 4 4 10 2 3 2 7 4 4 4 12 4 4 4 12 4 2 4 10 4 4 4 12 2 2 2 6 3 4 7 

24 4 2 6 4 4 4 12 2 4 2 8 4 4 4 12 4 3 4 11 4 2 4 10 4 4 4 12 2 2 2 6 4 4 8 

25 4 4 8 2 4 4 10 2 4 4 10 4 4 4 12 4 3 4 11 4 2 4 10 4 4 2 10 2 2 2 6 4 4 8 

26 5 5 10 5 5 5 15 3 4 3 10 5 5 5 15 5 5 5 15 5 1 5 11 5 5 5 15 5 5 5 15 5 2 7 

27 2 2 4 2 4 4 10 2 2 4 8 4 4 4 12 4 4 4 12 4 2 4 10 4 4 4 12 2 2 2 6 4 4 8 

28 4 4 8 4 5 4 13 5 2 4 11 5 5 4 14 5 3 4 12 5 4 5 14 4 5 4 13 2 2 2 6 4 5 9 

29 2 4 6 2 2 4 8 2 3 4 9 4 4 4 12 4 3 4 11 4 2 4 10 3 4 4 11 2 2 2 6 4 4 8 

30 4 3 7 4 5 5 14 2 4 3 9 4 4 4 12 4 4 4 12 4 2 4 10 4 4 5 13 2 3 3 8 4 3 7 
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31 3 4 7 2 2 2 6 2 2 2 6 5 4 5 14 5 3 4 12 2 2 2 6 4 4 3 11 2 2 2 6 3 4 7 

32 4 2 6 4 4 4 12 2 4 3 9 4 4 4 12 4 4 4 12 4 2 4 10 4 4 4 12 2 2 2 6 4 4 8 

33 2 2 4 2 3 4 9 3 4 3 10 4 4 4 12 4 3 4 11 4 2 4 10 4 4 4 12 4 2 4 10 3 2 5 

34 4 4 8 2 4 4 10 2 4 3 9 5 5 4 14 3 3 4 10 4 2 4 10 4 4 4 12 2 2 2 6 2 4 6 

35 2 2 4 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 2 4 10 4 4 4 12 4 3 4 11 4 2 6 
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No 

Variabel Y 

Pengetahuan 
Total 

Sikap 
Total 

1 2 3 4 5 1 2 3 

1 4 4 4 4 5 21 4 4 5 13 

2 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 

3 4 4 4 4 4 20 5 2 4 11 

4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 

5 4 5 4 4 5 22 5 4 4 13 

6 5 5 4 4 5 23 5 5 4 14 

7 4 4 3 4 4 19 4 4 4 12 

8 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 

9 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 

10 2 4 4 4 4 18 4 4 4 12 

11 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 

12 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 

13 4 4 4 4 5 21 4 4 4 12 

14 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 

15 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 

16 4 4 4 4 5 21 4 4 5 13 

17 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 

18 4 4 4 4 4 20 5 2 4 11 

19 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 

20 4 5 4 4 5 22 5 4 4 13 

21 5 5 4 4 5 23 5 5 4 14 

22 4 4 3 4 4 19 4 4 4 12 

23 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 

24 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 

25 2 4 4 4 4 18 4 4 4 12 

26 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 

27 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 

28 4 4 4 4 5 21 4 4 4 12 

29 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 

30 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 

31 4 4 4 4 5 21 4 4 5 13 

32 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 
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33 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 

34 4 4 3 4 4 19 4 4 4 12 

35 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 

 

 

Skor Diperoleh 718 

 

Skor Diperoleh 433 
Skor Maksimal 875 Skor Maksimal 525 

Persentase 0,8206 Persentase 0,8248 
X 100 82% X 100 82% 
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Lampiran 6. Matriks Rancangan Kegiatan Penyuluhan Tahun 2019 

 

Matrik Rancangan Kegiatan Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat 

Tahun 2019 
 

No Keadaan Tujuan Masalah 

Tujuan Kegiatan 

Pelaku Utama 
Pelaku 

Usaha 
Petugas 

Materi Metode Vol Lokasi Waktu 
Sumber 

Biaya 

Penanggung 

Jawab 
Pelaksana Ket 

Wanita 

Tani 

Taruna 

Tani 

Petani 

Dewasa 
L P L P 

 1 2 3 4 5   6 7 8 9 10 11 12 13  14 15 16 17 18 19 20 

1 

Petani yang 

sudah 

menerapkan teknik 

pengelolaan 

pelepah sesuai 

anjuran sebesar  82 % 

Petani mampu 

menerapkan teknik  

pengelolaan 

pelepah sesuai 

anjuran dari  82%  

menjadi 95% 

Petani yang 

belum 

menerapkan teknik 

pengelolaan 

pelepah sesuai 

anjuran sebesar  

13% 

  
√ 

    

Teknik 

pengelolaan 

pelepah/ 

penunasan 

pada 

tanaman 

kelapa 

sawit 

Ceramah 

diskusi 

dan 

Demcar 

2 

Rumah 

Pengurus 

Poktan 

Sempurna 

dan  

Rumah 

Pengurus 

Poktan suka 

Makmur 

Nov 

2019 

APBD 

 dan 

Swadaya  

Koordinator 

BPP Sirapit 

Penyuluh 

dan 

Petani 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


