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ABSTRAK 
 

YULI DARAMAWANI, Nirm. 01.4.3.15.0376. Motivasi Petani dalam 

meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) di 

Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dari bulan Maret sampai dengan Mei 2019. 

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode proportional 

random sampling. Motivasi dianalisis dengan menggunakan kuesioner berdasarkan 

kriteria penilaian dalam upaya untuk mengetahui bagaimana tingkat motivasi ekonomi 

dan motivasi sosiologis petani dalam meningkatkan produktivitas tanaman kelapa 

sawit (Elaeis guineensis Jacq) di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dan hubungan 

antara faktor-faktor motivasi dengan motivasi ekonomi dan motivasi sosiologis petani 

dalam meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) di 

Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat. Analisis pertama menggunakan uji tingkat 

motivasi dan analisis kedua dengan menggunakan uji Korelasi Rank Spearmen. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa tingkat motivasi ekonomi petani meningkatkan 

produktivitas tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) di Kecamatan Binjai 

Kabupaten Langkat dalam kategori sangat tinggi yaitu sebesar 87,1%. Sedangkan 

motivasi sosiologis petani dalam meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit 

(Elaeis guineensis Jacq) di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat juga termasuk dalam 

kategori sangat tinggi sebesar 91,4%. Hubungan antara faktor-faktor motivasi petani 

dengan motivasi ekonomi dan motivasi sosiologis petani dalam meningkatkan 

produktivitas tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) di Kecamatan Binjai 

Kabupaten Langkat adalah : ada hubungan yang sangat signifikan antara pendapatan, 

peran pemerintah dalam meningkatkan produktivitas   dengan motivasi ekonomi petani 

dan hubungan yang signifikan antara ketersediaan sarana produksi dalam 

meningkatkan produktivitas dengan motivasi ekonomi petani. Serta adanya hubungan 

yang sangat signifikan antara peran pemerintah dalam meningkatkan produktivitas 

dengan motivasi sosiologis petani dan hubungan yang signifikan antara pengalaman 

petani dalam meningkatkan produktivitas dengan motivasi sosiologis petani. 

 

Kata Kunci :  Motivasi Petani, Produktivitas, Kelapa Sawit. 
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ABSTRACT 

 
 YULI DARAMAWANI, Nirm. 01.4.3.15.0376. Motivation of Farmers in 

increasing the productivity of oil palm plants (Elaeis guineensis Jacq) in Binjai 

Subdistrict, Langkat Regency from March to May 2019. The sampling technique was 

done using the proportional random sampling method. Motivation was analyzed using 

a questionnaire based on assessment criteria in an effort to find out how the level of 

economic motivation and sociological motivation of farmers in increasing the 

productivity of oil palm plants (Elaeis guineensis Jacq) in Binjai District, Langkat 

Regency and the relationship between motivational factors and economic motivation 

and sociological motivation of farmers in increasing the productivity of oil palm plants 

(Elaeis guineensis Jacq) in Binjai District, Langkat Regency. The first analysis used 

the motivation level test and the second analysis using the Spearmen Rank Correlation 

test. The results showed that the economic motivation level of farmers increased the 

productivity of oil palm plants (Elaeis guineensis Jacq) in Binjai Subdistrict, Langkat 

District in a very high category of 87.1%. While the sociological motivation of farmers 

in increasing the productivity of oil palm plants (Elaeis guineensis Jacq) in Binjai 

Subdistrict, Langkat Regency is also included in the very high category of 91.4%. The 

relationship between farmer motivation factors and economic motivation and 

sociological motivation of farmers in increasing the productivity of oil palm plants 

(Elaeis guineensis Jacq) in Binjai Subdistrict, Langkat Regency is: there is a very 

significant relationship between income, the government's role in increasing 

productivity with farmers' economic motivation and significant relationship between 

the availability of production facilities in increasing productivity with the economic 

motivation of farmers. And there is a very significant relationship between the role of 

government in increasing productivity with the sociological motivation of farmers and 

a significant relationship between farmers' experience in increasing productivity with 

the sociological motivation of farmers. 

 

Keywords: Motivation of Farmers, Productivity, Oil Palm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xi 

 

KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkah dan rahmat-Nya penulisan 

Tugas Akhir dengan judul “Motivasi Petani dalam Meningkatkan Produktivitas 

Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq) di Kecamatan Binjai  Kabupaten 

Langkat” ini dapat diselesaikan.  

 Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini tidak akan selesai tanpa 

bantuan dari Bapak/Ibu dan pihak-pihak yang telah banyak membantu. Untuk itu 

penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada : 

1. Ir. Yuliana Kansrini, M.Si, selaku Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian 

Medan; 

2. Dr. Iman Arman, SP, MM, selaku Ketua Program Studi Penyuluhan Perkebunan 

Presisi dan Dosen Pembimbing I; 

3. Merlyn Mariana, SP, MP, selaku Dosen Pembimbing II; 

4. Panitia pelaksanaan Tugas Akhir Politeknik Pembangunan Pertanian Medan; 

5. Semua pihak yang membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 

 Penulis menyadari Tugas Akhir ini masih terdapat kekurangan, untuk itu 

penulis mengharapkan saran dan masukan demi kesempurnaan tulisan ini.   

 

Medan,    Juni 2019 

 

 

    Penulis 

  



 

xii 

 

DAFTAR ISI 

 

Halaman 

Halaman Judul .............................................................................................  i 

Lembar Pengesahan Penguji .......................................................................  ii 

Lembar PengesahanPembimbing ...............................................................  iii 

Halaman Pernyataan Orisinalitas ..............................................................  iv 

Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi ............................................  v 

Halaman Peruntukan ..................................................................................  vi 

Riwayat Hidup ..............................................................................................  viii 

Abstrak (Bahasa Indonesia) ........................................................................  ix 

Abstract (Bahasa Inggris) ...........................................................................  x 

Kata Pengantar  ...........................................................................................    xi 

DAFTAR ISI  ................................................................................................      xii 

DAFTAR TABEL ........................................................................................    xiv 

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................  xv 

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................  xvi 

 

I. PENDAHULUAN .................................................................................      1 

A. Latar Belakang .................................................................................      1 

B. Rumusan Masalah ............................................................................  3 

C. Tujuan ..............................................................................................  4 

D. Manfaat ............................................................................................      4 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................  5 

A. Landasan Teori.................................................................................  5 

B. Hasil Penelitian Terdahulu ...............................................................     15 

C. Kerangka Pikir .................................................................................     16 

D. Hipotesis ..........................................................................................  18 

 

III. METODE PELAKSANAAN ...............................................................     19 

A. Waktu dan Tempat ...........................................................................     19 

B. Batasan Operasional.........................................................................    19 

C. Pelaksaan Pengkajian .......................................................................  22 

1. Prosedur Pelaksanaan ..................................................................  22 

2. Pengumpulan Data ......................................................................  22 

3. Analisis Data ...............................................................................  27 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .............................................................     35 

A. Deskripsi Keadaan Wilayah .............................................................  35 

B. Hasil .................................................................................................  39 

C. Pembahasan......................................................................................  43 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN .............................................................     65 

A. Kesimpulan ......................................................................................  65 

B. Saran ................................................................................................  65 



 

xiii 

 

C. Implikasi (Rencana Kegiatan Penyuluhan) ......................................  66 

 

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................     67 

LAMPIRAN ..................................................................................................  71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiv 

 

DAFTAR TABEL 

 

No   Judul            Halaman 

1. Pengukuran Variabel Faktor-Faktor Motivasi Petani Yang  

Berhubungan Dengan Motivasi Petani Dalam Meningkatkan 

Produktivitas Tanaman Kelapa Sawit .....................................................  23 

2. Pengukuran Motivasi Ekonomi Dan Motivasi Sosiologis  

sebagai Motivasi Petani Dalam Meningkatkan Produktivitas 

Tanaman Kelapa Sawit ...........................................................................  25 

3. Populasi Pengkajian Di Kecamatan Binjai .............................................  26 

4. Perhitungan Jumlah Sampel Pada Masing – Masing  

Kelompoktani .........................................................................................  27 

5. Hasil Uji Validitas Variabel Pengalaman Petani ....................................  28 

6. Hasil Uji Validitas Variabel Pendidikan Nonformal ..............................  28 

7. Hasil Uji Validitas Variabel Luas Lahan ................................................  29 

8. Hasil Uji Validitas Variabel Pendapatan ................................................  29 

9. Hasil Uji Validitas Variabel Peran Pemerintah ......................................  29 

10. Hasil Uji Validitas Variabel Ketersediaan Sarana Produksi...................  30 

11. Hasil Uji Validitas Variabel Ketersediaan Kredit Usahatani .................  30 

12. Hasil Uji Validitas Motivasi Ekonomi ...................................................  30 

13. Hasil Uji Validitas Motivasi Sosiologis .................................................  31 

14. Hasil Uji Reliabilitas Variabel X ............................................................  32 

15. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y ............................................................  32 

16. Data Curah Hujan Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat  ....................  36 

17. Luas Wilayah Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat ............................  36 

18. Jumlah Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin ...........................  37 

19. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .................................  38 

20. Luas Lahan Menurut Penggunaan Lahan ...............................................  39 

21. Distribusi Responden Berdasarkan Umur ..............................................  39 

22. Distribusi Tingkat Pendidikan Formal Responden .................................  41 

23. Distribusi Jenis Kelamin Responden ......................................................  42 

24. Tingkat Motivasi Petani Dalam Meningkatkan Produktivitas     

Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq) Di Kecamatan  

Binjai Kabupaten Langkat ......................................................................  48 

25. Analisis Hubungan Antara Faktor Motivasi Petani Dengan  

Motivasi Ekonomi Petani Dalam Meningkatkan Produktivitas  

Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq) ...................................  49 

26. Analisis Hubungan Antara Faktor Motivasi Petani Dengan  

Motivasi Sosiologis Petani Dalam Meningkatkan Produktivitas  

Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq) ...................................  57 

 

 

 

 

 

 

 



 

xv 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

No   Judul            Halaman  

1. Kerangka Pikir Motivasi Petani Dalam Meningkatkan  

Produktivitas Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq)  

di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat ...............................................  17 

2. Garis Kontinum Motivasi Petani Dalam Meningkatkan  

Produktivitas Tanaman Kelapa Sawit .....................................................  33 

3. Peta Wilayah Kecamatan Binjai .............................................................  35 

4. Diagram Responden Berdasarkan Pendidikan Formal ...........................  40 

5. Diagram Responden Berdasarkan Pendidikan Formal ...........................  41 

6. Diagram Responden Berdasarkan Pendidikan Formal ...........................  42 

7. Garis Kontinum Persentase Motivasi Ekonomi ......................................  44 

8. Garis Kontinum Persentase Motivasi Sosiologis ....................................  45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xvi 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

No   Teks            Halaman  

1. Kuesioner ................................................................................................  71 

2. Tabulasi Kuesioner Uji Validitas dan Reliabilitas..................................  78 

3. Hasil Output SPSS Uji Validitas dan Reliabilitas ..................................  79 

4. Tabulasi Kuesioner Responden ..............................................................  86 

5. Hasil Output SPSS Korelasi Rank Spearmen .........................................  88 

6. Karakteristik Responden .........................................................................  90 

7. LPM dan Sinopsis Penyuluhan ...............................................................  91 

8. Matriks Rencana Kegiatan Penyuluhan di Kecamatan Binjai 

Tahun 2019 .............................................................................................  96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan produsen Crude Palm Oil (CPO) terbesar di dunia setelah 

mampu menggeser Malaysia. Kelapa sawit (Elaesis guineensis Jacq) dan produk 

turunannya telah menjadi komoditas perdagangan internasional yang menyumbang 

devisa terbesar bagi Negara dari ekspor non-migas tanaman perkebunan. 

Pengusahaan kebun kelapa sawit nasional dilakukan oleh Perkebunan Besar Swasta 

(PBS), Perkebunan Rakyat (PR), dan Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara 

(PT.PN) yang telah menyebar di 19 provinsi di Indonesia salah satunya adalah 

Provinsi Sumatera Utara.  

Luas tanaman kelapa sawit di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017 tercatat 

429.951 Ha dengan total produksi 1.333.485 ton yang tersebar di 21 Kabupaten/Kota. 

Kabupaten Langkat merupakan sentra produksi tanaman kelapa sawit di Sumatera 

Utara dengan luas areal 45.528 Ha dengan hasil produksi mencapai 133.510 

Ton/Tahun (Ditjenbun, 2017). 

Kecamatan Binjai merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Langkat yang 

memiliki potensi tanaman kelapa sawit. Kecamatan  Binjai  memiliki luas areal 

tanaman kelapa sawit belum menghasilkan seluas 212 Ha dan luas tanam kelapa sawit 

menghasilkan 300 Ha dengan produksi 5.550 Ton dengan rata rata produksi 18.5 

Ton/Ha/Tahun (BPS Kecamatan Binjai Tahun 2017). Jika dibandingkan dengan 

produksi rata-rata kelapa sawit >30 Ton/Ha/Tahun (Pardamean, 2017), maka produksi 

tanaman kelapa sawit di Kecamatan Binjai  masih tergolong rendah. 

Peran serta pemerintah dalam upaya meningkatkan produktivitas petani juga 

dilakukan dengan mengadakan pembangunan dalam sektor pertanian. Pembangunan 

merupakan sebuah proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan 

besar dalam struktur sosial, sikap mental, dan kelembagaan nasional yang 

berakselerasi dengan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengurangan 

pengangguran dan pemberantasan kemiskinan absolut dengan memperhatikan 

kelestarian lingkungan (Zakaria, 2008). 

Program bantuan pemerintah dalam rangka mengadakan pembangunan di sektor 

pertanian pada umumnya berupa subsidi sarana produksi, bantuan modal langsung, 

penyuluhan teknologi pertanian, kredit usaha tani, dan sebagainya. Namun, bantuan 
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tersebut belum menghasilkan hasil yang diinginkan. Petani Indonesia masih 

berpendapatan rendah. Berbagai bantuan yang diberikan juga menyebabkan petani 

menjadi bergantung dan merasa tidak mampu bergerak sendiri dalam melaksanakan 

usahataninya. Begitu pula dengan program-program penyuluhan pertanian yang 

selama ini sudah berjalan, belum mampu secara optimal membantu petani dalam 

meningkatkan perekonomiannya, serta belum mampu mendorong petani untuk 

menemukan pemecahan masalahnya sendiri dalam melaksanakan usahataninya 

(Mushero, 2008 dalam Istiyani, 2016). 

Produktivitas ikut menentukan pembentukan angka indeks pertumbuhan 

nasional. Suatu negara atau industri dapat dikatakan mengalami kemajuan jika dapat 

mengurangi pengorbanan sumber daya, untuk menghasilkan produk yang lebih besar 

dengan mutu yang lebih baik. Peningkatan produktivitas secara keseluruhan akan 

memajukan potensi pangadaan barang dan jasa dalam jumlah yang lebih besar unsur-

unsur kebutuhan hidup rakyat yang dipenuhi sendiri. Ini berarti tingkat kesejahteraan 

rakyat bertambah tinggi. Alasannya adalah bahwa peningkatan produktivitas berarti 

peningkatan pendapatan pekerja, dan peningkatan pendapatan selanjutnya menambah 

kuat daya beli masyarakat akan barang dan jasa. Peningkatan produktivitas 

membutuhkan perencanaan yang cermat, yang tidak lagi merupakan hasil sampingan 

dari usaha perencanaan lainnya tetapi merupakan perencanaan yang berdiri sendiri 

dengan berbagai upaya yang terkandung di dalamnya. 

Produktivitas menyangkut masalah hasil akhir yakni seberapa besar hasil akhir 

yang diperoleh di dalam proses produksi. Dalam hal ini tidak terlepas dengan efisiensi 

dan efektivitas. Efisiensi diukur dengan rasio input dan output. Atau dengan kata lain 

mengukur efisiensi memerlukan identifikasi dari hasil kinerja (Sulistiyani dan 

Rosidah, 2009 dalam Supriyanto dan Bodroastuti T, 2012).  

Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan penggunaan masukan 

(input) yang direncanakan dengan penggunaan masukan yang sebenarnya terlaksana. 

Apabila masukan yang sebenarnya digunakan semakin besar penghematannya, maka 

tingkat efisiensi semakin tinggi, tetapi semakin kecil masukan yang dapat dihemat, 

sehingga semakin rendah tingkat efisiensi. Pengertian efisiensi disini lebih berorientasi 

kepada masukan sedangkan masalah keluaran (output) kurang menjadi perhatian 

utama. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh 

target dapat tercapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran 
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sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila 

efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas 

belum tentu efisien meningkat (Sedarmayanti, 2001). 

Petani sebagai pengelola usahatani tentunya mempunyai motivasi untuk 

menjalankan serta mengembangakan usahataninya. Faktor yang mempengaruhi 

motivasi petani ada dua yaitu faktor internal dan eksternal.  Faktor-faktor yang 

memotivasi petani yang merupakan faktor internal atau datang dari dalam diri petani 

antara lain umur, pendidikan, luas lahan dan jumlah tanggungan (Kusuma, 2014). 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa produktivitas adalah 

kemampuan mengolah sumber daya yang ada seminimal mungkin untuk memperoleh 

hasil yang optimal. Dalam upaya mengolah, sumber daya individu mempunyai peran 

dalam upaya peningkatan produktivitas, selain itu faktor sosial juga sangat 

mempengaruhi, seperti kemapuan petani dalam mengolah lahan, modal usaha, umur, 

tingkat pendidikan, tingkat kosmopolitan petani, dan lain-lain. 

Jadi, rendahnya produksi kelapa sawit di Kecamatan Binjai dipengaruhi 

beberapa faktor yang menyebabkan motivasi petani dalam meningkatkan 

produksivitas kelapa sawit rendah. Berdasarkan uraian latar belakang diatas perlu 

dilakukan penelitian tentang “Motivasi Petani Dalam Meningkatkan Produktivitas 

Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq) di Kecamatan Binjai Kabupaten 

Langkat”. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana tingkat motivasi petani (motivasi ekonomi dan motivasi sosiologis) 

dalam meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) 

di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat? 

2. Bagaimana hubungan antara faktor-faktor motivasi petani (motivasi ekonomi dan 

motivasi sosiologis) dengan motivasi petani dalam meningkatkan produktivitas 

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

Langkat? 
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C. Tujuan  

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan pengkajian adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengetahui tingkat motivasi petani (motivasi ekonomi dan motivasi sosiologis) 

dalam meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) 

di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat 

2. Mengetahui hubungan antara faktor-faktor motivasi petani (motivasi ekonomi 

dan motivasi sosiologis) dengan motivasi petani dalam meningkatkan 

produktivitas tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) di Kecamatan Binjai 

Kabupaten Langkat 

 

D. Manfaat 

Adapun kegunaan dari pengkajian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi penulis, hasil pengkajian ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan 

ilmu pengetahuan serta merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana 

Terapan Pertanian di Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. 

2. Bagi pemerintah dan instansi terkait, diharapkan dapat menjadi informasi dan 

suatu bahan landasan untuk menentukan kebijakan terkait dengan peningkatan 

produksi oleh petani kelapa sawit di Kecamatan Binjai. 

3. Bagi petani di Kecamatan Binjai, dapat memberikan solusi agar produktivitas 

tanaman kelapa sawit petani dapat meningkat. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teoritis 

1. Motivasi 

a. Pengertian Motivasi 

Istilah motivasi berasal dari bahasa latin movere, yang berarti bergerak. Mempelajari 

motivasi, sasarannya adalah mempelajari penyebab atau alasan yang membuat kita melakukan 

apa yang kita lakukan. Motivasi merujuk pada suatu proses dalam diri manusia yang 

menyebabkannya bergerak menuju tujuan, atau bergerak menjauhi situasi yang tidak 

menyenangkan (Wade dan Carol, 2007). 

Menurut Winardi (2004), motivasi adalah suatu kekuatan potensial yang ada di dalam 

diri seorang manusia, yang dapat dikembangkannya sendiri atau dikembangkan oleh sejumlah 

kekuatan luar yang pada intinya berkisar sekitar imbalan moneter dan imbalan non moneter, 

yang dapat mempengaruhi hal kinerjanya secara positif atau secara negatif, hal mana 

tergantung pada situasi dan kondisi yang ada dihadapi orang yang bersangkutan.  

Pada dasarnya motivasi dapat diartikan sebagai dorongan dalam bertindak yang timbul 

dari diri manusia itu sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi motivasi dipengaruhi oleh 

faktor kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Motivasi ini akan menimbulkan perbedaan 

antar individu yang satu dengan yang lainnya disebabkan oleh adanya tujuan masing-masing 

anggota untuk bekerja (Hendarto, 2012 dalam Kusuma, 2014). 

Motivasi berkenaan dengan member seseorang yaitu suatu dorongan atau rangsangan 

untuk membangkitkan sesuatu (Clegg, 2001). Dorongan adalah suatu keadaan yang timbul 

sebagai hasil dari beberapa kebutuhan biologis seperti kebutuhan akan makan, air, seks atau 

menghindari sakit. Semakin besar energi yang dicurahkan untuk bekerja maka orang tersebut 

mempunyai motivasi yang tinggi (Mulyana, 2002). 

Sedangkan menurut Hasibuan (2001), mendefinisikan motivasi adalah pemberian daya 

penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau bekerja sama, 

efektif dan terintegrasi dengan segala upayanya untuk mencapai kepuasan.  

Sedangkan menurut Maslow (2010), motivasi didasari oleh kebutuhan seseorang. Teori 

Hierarki Kebutuhan Maslow (Maslow’s Need Hierarchy Theory) merupakan teori yang 

banyak dianut orang. Teori ini beranggapan bahwa tindakan manusia pada hakikatnya adalah 

untuk memenuhi kebutuhan.  

Adapun hierarki kebutuhan menurut Maslow adalah sebagai berikut : 

1) Kebutuhan fisiologis (Physiology Needs), adalah kebutuhan yang paling utama yaitu 

kebutuhan untuk mempertahankan hidup seperti makan, minum, tempat tinggal dan bebas 
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dari penyakit. Selama kebutuhan ini belum terpenuhi maka manusia tidak akan tenang 

dan dia akan berusaha untuk memenuhinya. Kebutuhan dan kepuasan biologis ini akan 

terpenuhi. 

2) Kebutuhan keselamatan dan keamanan (Safety and security Needs), yaitu kebutuhan akan 

kebebasan dari ancaman jiwa dan harta, baik di lingkungan tempat tinggal mapun tempat 

kerja. Merupakan tangga kedua dalam susunan kebutuhan.  

3) Kebutuhan sosial (Affiliation or acceptance Needs), yaitu kebutuhan akan perasaan untuk 

diterima oleh orang lain di lingkungan tempat tinggal dan tempat kerja, kebutuhan akan 

dihormati, kebutuhan akan perasaan maju dan tidak gagal, kebutuhan akan ikut serta. 

4) Kebutuhan akan penghargaan (Esteem or Status Needs), yaitu kebutuhan akan 

penghargaan diri atau penghargaan prestise dari orang lain. 

5) Kebutuhan aktualisasi diri (Self Actualization Needs), yaitu realisasi lengkap potensi 

seorang secara penuh. Untuk pemenuhan kebutuhan ini biasanya seorang bertindak bukan 

atas dorongan orang lain, tetapi atas kesadaran dan keinginan diri sendiri. 

Maslow selanjutnya menegaskan bahwa kebutuhan yang diinginkan seseorang itu 

berjenjang, artinya jika kebutuhan yang pertama terpenuhi, kebutuhan tingkat kedua akan 

muncul menjadi yang utama. Selanjutnya jika kebutuhan tingkat kedua telah terpenuhi, 

muncul kebutuhan tingkat ketiga dan seterusnya sampai kebutuhan tingkat kelima. 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi 

Gerungan (2004), menyatakan bahwa faktor yang menggerakkan seseorang itu 

dipengaruhi oleh beberapa hal yakni baik yang datang dari dalam (intern) maupun dari luar 

(ekstern). Motivasi internal merupakan kekuatan yang mendorong individu untuk melakukan 

kegiatan tertentu yang didasarkan pada keinginan dan kebutuhan individu itu sendiri. 

Sedangkan motivasi eksternal adalah motivasi yang timbul karena adanya dorongan atau 

pengaruh dari pihak – pihak luar. Dorongan yang dimaksud merupakan keadaan 

ketidakseimbangan dalam diri seseorang karena pengaruh dari dalam maupun dari luar yang 

dapat terbentuk secara personal, sosial, dan kelompok.  

Menurut Yatno, dkk (2003), motivasi dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial ekonomi 

petani responden. Faktor-faktor sosial ekonomi dalam penelitiannya terdiri dari umur, tingkat 

pendidikan, pendapatan rumah tangga dan tingkat kekosmopolitan. 

Motivasi juga dipengaruh oleh lingkungan ekonomi maupun harapan-harapan yang 

akan diperolehnya (Syarifuddin, 2009) dalam Dewandini 2010). Lingkungan ekonomi 

merupakan kekuatan-kekuatan ekonomi finansial yang ada di sekitar seseorang. Diantaranya 

lembaga pemerintah maupun swasta yang ada berhubungan dengan pemberian kredit bagi 

seseorang. Mardikanto (1996), mengemukakan bahwa lingkungan ekonomi terdiri dari 

lembaga perkreditan yang harus menyediakan kredit bagi para petani kecil, produsen dan 
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penyalur sarana produksi atau peralatan tanaman, pedagang serta lembaga pemasaran yang 

lain, pengusaha atau industri pengolahan hasil pertanian. 

Menurut Wicaksono (2006), keberadaan motivasi tidak bisa dipisahkan dengan faktor 

yang mempengaruhimya. Terdapat hubungan yang nyata antara karakteristik pribadi, 

lingkungan ekonomi dengan motivasi kebutuhan ekonomi dan sosiologis 

1) Faktor Sosial Ekonomi 

Merupakan karakteristik yang dimiliki oleh petani sasaran seperti : 

a) Pengalaman Petani 

Untuk dapat menjadi dasar pembentukan motivasi, pengalaman pribadi haruslah 

meninggalkan kesan yang kuat. Karena itu, motivasi akan lebih mudah terbentuk apabila 

pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam situasi yang melibatkan faktor emosional.  Dalam 

situasi yang melibatkan emosi, penghayatan akan pengalaman akan lebih mendalam dan lebih 

lama berbekas (Azwar, 2013).                                                                                                                                                                                                            

Pengalaman bertani merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi petani dalam 

menerima suatu inovasi. Pengalaman berusahatani terjadi karena pengaruh waktu yang telah 

dialami oleh para petani, petani yang berpengalaman dalam menghadapi hambatan- hambatan 

usahataninya akan tahu cara mengatasinya. Semakin banyak pengalaman  yang diperoleh 

petani, diharapkan  produktivitas petani akan semakin tinggi, sehingga dalam mengusahakan 

usahataninya akan semakin baik. 

b) Pendidikan Nonformal 

Pendidikan nonformal merupakan pendidikan diluar sekolah dan bersifat fleksibel. 

Pendidikan nonformal dilaksanakan oleh lembaga-lembaga kursus dan pelatihan di 

masyarakat. 

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 

ayat 1 menyebutkan sebagai berikut: “Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga 

masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, 

penambah, dan/atau pelengkap pendidik formal dalam rangka mendukung pendidikan 

sepanjang hayat”. 

Dalam pengertian undang-undang ini program kesetaraan yang dilakukan oleh bidang 

pendidikan nonformal, dapat dimasukkan dalam fungsinya sebagai pengganti pendidikan 

formal, seolah-olah mereka yang tidak dapat mengikuti atau tidak menyelesaikan satu jenjang 

pendidikan formal dapat digantikan melalui program kesetaraan.  

Penyuluhan pertanian dan pelatihan merupakan pendidikan nonformal. Penyuluhan  

pertanian  merupakan  sistem  pendidikan  nonformal yang tidak sekedar memberikan 

penerangan atau menjelaskan tetapi berupaya untuk mengubah perilaku sasarannya agar 

memiliki pengetahuan pertanian dan berusaha tani yang luas, memiliki sikap progresif untuk 
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melakukan perubahan dan inovatif terhadap inovasi sesuatu (informasi) baru, serta terampil 

melaksanakan kegiatan. 

c) Luas Lahan 

Sempitnya lahan yang dikuasai petani berkaitan dengan budaya warisan dimana satu 

bidang tanah harus dibagi-bagi sesuai dengan jumlah orang yang menerima warisan, sehingga 

kebanyakan petani hanya mempunyai sepetak tanah kecil saja (Khairuddin, 1992). 

Kepemilikan tanah pertanian yang kecil disebabkan karena adanya pembagian tanah 

yang tidak merata. Tekanan penduduk atas tanah yang berat serta terbatasnya kesempatan kerja 

merupakan pendorong yang kuat bagi penduduk untuk mencari pekerjaan, karena hasil yang 

diperoleh sedikit sehingga pendapatan yang diterima masih kurang untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga (Sajogyo, 1992). 

d) Pendapatan 

Soekartawi (1996), berpendapat bahwa tingkat pendapatan merupakan salah satu 

indikasi sosial ekonomi seseorang yang sangat dipengaruhi oleh sumber daya dan kemampuan 

dalam diri individu. Jenis pekerjaan dan tingkat pengeluaran seseorang juga menentukan 

tingkat kesejahteraan dalam status sosial seseorang. 

2. Faktor Lingkungan Ekonomi 

Kekuatan-kekuatan ekonomi yang ada dalam masyarakat di lokasi penelitian yang 

keberadaannya dapat mendorong atau menghambat petani dalam membudidayakan tanaman 

kelapa sawit, yang meliputi : 

a) Peran Pemerintah 

Menurut Soekartawi (2002), adanya politik yang sedemikian rupa sehingga mendorong 

tumbuh dan berkembangnya sektor pertanian. Dengan memandang pentingnya dan besarnya 

peranan yang dapat diambil maka pemerintah berusaha untuk mengoptimalkan sektor 

pertanian dengan cara megembangkan hasil pertanian, mengembangkan pangan pasar dari 

hasil pertanian, mengembangkan faktor produksi pertanian.  

b) Ketersediaan Sarana Produksi 

Petani produsen merupakan penghasil barang-barang hasil pertanian untuk memenuhi 

keinginan dan kebutuhan konsumen. Pedagang pengumpul merupakan pedagang yang 

mengumpulkan barang-barang hasil pertanian dari petani produsen, kemudian 

memasarkannya kembali dalam partai besar kepada pedagang lain (Rahardi, 2000). 

c) Ketersediaan Kredit Usahatani 

Fasilitas kredit merupakan bagian yang menyatu dengan pengembangan usaha dalam 

bidang agribisnis. Di Inonesia sudah diterapkan suatu peraturan yang bersifat wajib dipatuhi 

dimana bank harus mengeluarkan beberapa persen dari dana kreditnya untuk kepentingan 
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sektor agribisnis. Bank harus benar-benar mengamati kondisi dari usaha agribisnis yang dituju 

sebagai sektor yang benar-benar dapat mengembangkan bidang agribisnis (Siagian, 1999). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewandini (2010), dikemukakan bahwa motivasi 

dibagi menjadi 2 macam yaitu motivasi ekonomi dan motivasi sosiologi serta dapat diukur 

dengan lima indikator yaitu sebagai berikut : 

1) Motivasi ekonomi, yaitu kondisi yang mendorong petani untuk memenuhi kebutuhan 

ekonomi, diukur dengan lima indikator yaitu : 

a) Keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, yaitu dorongan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga, seperti sandang, 

pangan, papan. 

b) Keinginan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, yaitu dorongan untuk 

meningkatkan pendapatan. 

c) Keinginan untuk membeli barang-barang mewah, yaitu dorongan untuk bisa 

mempunyai barang-barang mewah. 

d) Keinginan untuk memiliki dan meningkatkan tabungan, yaitu dorongan untuk 

mempunyai tabungan dan meningkatkan tabungan yang telah dimiliki. 

e) Keinginan untuk hidup lebih sejahtera atau hidup lebih baik, yaitu dorongan untuk 

hidup lebih baik dari sebelumnya. 

2) Motivasi sosiologi yaitu kondisi yang mendorong petani untuk memenuhi kebutuhan 

sosial dan berinteraki dengan orang lain karena petani hidup bermasyarakat, diukur 

dengan lima indikator : 

a) Keinginan untuk menambah relasi atau teman, yaitu dorongan untuk memperoleh 

relasi atau teman yang lebih banyak terutama sesama petani dengan bergabung pada 

kelompok tani. 

b) Keinginan untuk bekerjasama dengan orang lain, yaitu dorongan untuk bekerjasama 

dengan orang lain seperti sesama petani, pedagang, buruh dan orang lain selain 

anggota kelompok tani. 

c) Keinginan untuk mempererat kerukunan, yaitu dorongan untuk mempererat 

kerukunan antar petani yaitu dengan adanya kelompok tani. 

d) Keiginan untuk dapat bertukar pendapat, yaitu dorongn untuk betukar pendapat antar 

petani. 

e) Keinginan untuk dapat memperoleh bantuan dari pihak lain, yaitu dorongan untuk 

mendapat bantuan dari pihak lain seperti sesama petani baik petani kelapa sawit atau 

petani lainnya dari pemerintah atau penyuluh. 
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2. Petani 

Menurut Mardikanto (2009), pelaku utama usahatani adalah para petani dan 

keluarganya, yang selain sebagai jurutani, sekaligus sebagai pengelola usahatani yang 

berperan dalam memobilisasi dan memanfaatkan sumberdaya (faktor-faktor produksi) demi 

tercapainya peningkatan dan perbaikan mutu produksi, efisiensi usahatani serta perlindungan 

dan pelestarian sumberdaya alam berikut lingkungan hidup yang lain. 

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/2009 

tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian, Petani adalah 

perorangan warga Negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang 

mengelola usaha dibidang pertanian yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, 

pemasaran dan jasa penujang. 

Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan 

Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan,  yang dimaksud dengan Petani adalah 

Perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang 

mengelola usaha dibidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran 

satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha 

tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang. 

Petani adalah setiap orang yang melakukan usaha untuk memenuhi sebagian atau 

seluruh kebutuhan hidupnya di bidang pertanian dalam arti luas yang meliputi 

usahatani pertanian, peternakan, perikanan dan pemungutan hasil laut. Peranan petani 

sebagai pengelola usahatani berfungsi mengambil keputusan dalam mengorganisir 

faktor-faktor produksi yang diketahui (Hernanto, 1994). 

 

 

3. Produksi dan Produktivitas Pertanian  

Produktivitas pertanian dalam arti sempit dapat diartikan sebagai kemampuan 

berproduksi dalam satu satuan luas. Namun secara luas produktivitas diartikan sebagai 

pendapatan yang diperoleh dengan mengunakan segala potensi sumber daya yang ada disertai 

dengan kemampuan untuk meminimumkan segala resiko yang dapat memperkecil pendapatan 

tersebut. Produktivitas usahatani dapat dilihat dari peningkatan hasil kegiatan usahatani 

anggota. Hasil kegiatan usahatani adalah besaran yang menggambarkan banyaknya produk 

dari kegiatan usaha yang diusahakan responden, diperoleh dalam satu luasan lahan dalam 

siklus produksi. Satuan hasil yang biasanya adalah kilogram per m2. 
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Produksi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menciptakan atau menambah 

nilai/guna atau manfaat baru. Banyak jenis aktifitas yang terjadi didalam proses produksi, yang 

meliputi perubahan-perubahan bentuk, tempat, dan waktu penggunaan hasil-hasil produksi. 

Masing-masing perubahan ini menyangkut penggunaan input untuk menghasikan output yang 

diinginkan. Jadi, produksi meliputi semua aktifitas menciptakan barang dan jasa (Sudarman, 

2004). 

Sesuai dengan pengertian produksi di atas, maka produksi pertanian dapat dikatakan 

sebagai suatu usaha pemeliharaan dan penumbuhan komoditi pertanian untuk memenuhi 

kebutuhan manusia. Pada proses produksi pertanian terkandung pengertian bahwa guna atau 

manfaat suatu barang dapat diperbesar melalui suatu penciptaan guna bentuk yaitu dengan 

menumbuhkan bibit sampai besar dan pemeliharaan. Besar kecilnya hasil produksi sangat 

tergantung dari peranan faktor-faktor produksi.  

Soekartawi (2001), mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan faktor produksi 

adalah semua korbanan yang diberikan pada tanaman agar tanaman tersebut mampu tumbuh 

dan menghasilkan dengan baik. Faktor produksi dikenal pula dengan istilah input dan 

korbanan produksi. Faktor produksi tersebut meliputi : 

a. Lahan Pertanaman 

Dalam hal ini faktor produksi berupa lahan pertanaman yang memiliki pengaruh 

terhadap peningkatan produksi adalah luas lahan. Semakin luas lahan pertanian yang digarap 

akan meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Namun luas lahan ini juga mempengaruhi 

peningkatan resiko yang ditanggung petani. Pada lahan pertanian ini merupakan titik temu 

antara input dan output yang diberikan petani dan penati harus bisa mengatur sedemikian rupa 

agar tidak terjadi kelebihan input produksi. Selain itu lahan juga memiliki sifat istimewa yaitu 

berupa bukan barang produksi, tidak dapat diperbanyak dan tidak dapat berpindah-pindah. 

b. Modal (sarana produksi) 

Jenis modal dalam kegiatan produksi ini dibagi menjadi dua jenis yaitu modal tetap dan 

modal tidak tetap. Modal tetap ialah biaya yang dikeluarkan setiap proses produksi yang tidak 

habis dipakai dalam sekali produksi. Beberapa sarana produksi yang termasuk kedalam 

kategori modal tetap adalah tanah, bangunan, dan alat-alat yang digunakan dalam proses 

produksi. Sedangkan, modal tidak tetap ialah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi 

yang habis dalam satu kali proses produksi. Beberapa contoh sarana produksi yang termasuk 

kedalam kategori modal ialah : 

1) Benih  

Penggunaan benih berkualitas merupakan salah satu upaya petani untuk meningkatkan 

produktivitas.  
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Dengan menggunakan benih berkualitas, proses perkembangan dan kemasakan benih 

akan lebih baik. 

2) Pupuk  

Pemupukan dilakukan sebagai upaya untuk mencukupi kebutuhan hara dalam tanah. 

Pupuk yang digunakan petani dapat berupa pupuk alami dan pupuk buatan. Biasanya 

kandungan dalam pupuk yang dibutuhkan tanaman adalah unsur Nitrogen (N), Fosfor (F) 

dan Kalium (K). Tercukupinya kebutuhan hara tersebut sangat diperlukan tanaman dalam 

proses pertumbuhan dan perkembangan. 

3) Pestisida  

Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang 

dipergunakan untuk memberantas atau mencegah penyakit pada tanaman dan hasil 

pertanian. Dengan terhindarnya tanaman dari berbagai jenis penyakit dan hama, resiko 

atas penurunan hasil produksi dapat berkurang sehingga petani tidak lagi merugi. 

4) Tenaga Kerja  

Tenaga kerja adalah salah satu unsur penentu, terutama bagi usahatani yang sangat 

bergantung pada musim. Curahan tenaga manusia dalam usaha penanaman hingga 

berproduksi memiliki arti penting di dalam proses produksi. Besar kecilnya tenaga yang 

diperlukan tergantung dari keterampilan dan kemampuan manusia dalam mengolah 

tanaman. Baik pada usahatani keluarga maupun perusahaan pertanian, peran tenaga kerja 

belum sepenuhnya dapat digantikan dengan alat atau mesin yang menghemat tenaga. Hal 

itu dikarenakan terdapat hal-hal tertentu yang memang tidak dapat digantikan oleh tenaga 

kerja manusia.  

5) Pengelolaan atau Manajemen 

Faktor produksi usahatani pada dasarnya adalah tanah dan alam sekitarnya, tenaga kerja, 

modal serta peralatan. Namun, beberapa pendapat memasukkan manajemen sebagai 

faktor walaupun tidak langsung. 

 

4. Sekilas Tentang Kelapa Sawit  

Tanaman kelapa sawit bukanlah tanaman asli Indonesia, tanaman ini termasuk 

tumbuhan tropis yang dapat tumbuh di luar daerah asalnya, bahkan menjadi tanaman 

primadona di luar daerah asalnya yaitu di Indonesia dan Malaysia. Menurut Risza (1994) 

dalam Wijayanti (2012), kelapa sawit (Elaeis Guineesis) saat ini telah berkembang pesat di 

Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Malaysia, bukan di Afrika Barat atau Amerika yang 

dianggap sebagai daerah asalnya. Masuknya bibit kelapa sawit ke Indonesia pada tahun 1948 

hanya empat batang yang berasal dari Bourbon (Mauritius) dan Amsterdam, empat batang 
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bibit kelapa sawit tersebut ditanam di Kebun Raya Bogor dan selanjutnya disebarkan ke Deli 

Sumatera Utara.   

Menurut Risza (1994) dalam Wijayanti (2012), pada masa pemerintahan Orde Lama 

perkebunan kelapa sawit relatif sangat terlantar karena tidak ada peremajaan dan rehabilitasi 

pabrik, akibatnya produksi sangat menurun drastis dan kedudukan Indonesia di pasaran 

internasional sebagai pemasok minyak sawit nomor satu terbesar sejak tahun 1966 telah 

digeser oleh Malaysia. Pemerintahan Orde Baru dimulai kembali pembangunan perkebunan 

kelapa sawit secara besar-besaran dengan mengadakan peremajaan dan penanaman baru. 

Selanjutnya pemerintah telah bertekad untuk membangun dan mengembangkan perkebunan 

kelapa sawit melalui berbagai pola. Sejak 1975 muncul berbagai pola pengembangan kelapa 

sawit seperti  Unit Pelaksana Proyek (UPP) dan Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat 

Sumatera Utara (P3RSU). Kemudian proyek NES/PIRBUN sejak 1977/1978, antara lain  PIR 

(Perkebunan Inti Rakyat) Lokal, PIR Khusus, PIR Berbantuan. Selanjutnya sejak tahun 1986 

muncul  lagi PIR TRANS, dan sejak 1984 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian  

No. 853/1984, pengembangan perkebunan besar kelapa sawit dilakukan dengan  pola PIR.   

 

B. Hasil Pengkajian Terdahulu 

Penelitian pertana dengan judul “Motivasi Petani Dalam Budidaya Tanaman Mendong 

(Fimbristylis globulosa) di Kecamatan Minggir Kabupaten Selmen Tahun 2010”. Yang 

dilakukan oleh  Sri Kuning Retni Dewandini. Pengkajian ini ini dilakukan  dengan pemilihan 

lokasi secara purposive dan penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode 

proportional random sampling serta analisis data dilakukan dengan metode Korelasi Rank 

Spearman. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi 

petani adalah status sosial ekonomi petani, lingkungan ekonomi, keuntungan dan motivasi 

ekonomi dalam kategori tinggi serta adanya hubungan yang sangat signifikan antara 

pendidikan non formal, ketersediaan sarana produksi, tingkat kesesuaian potensi lahan dan 

tidak adanya hubungan yang signifikan antara umur, pendidikan formal, luas penguasaan 

lahan, pendapatan ketersediaan kredit usahatani, adanya jaminan pasar, tingkat ketahanan 

terhadap resiko, tingkat penghematan waktu budidaya dan tingkat kesesuaian budaya setempat 

dengan motivasi petani. 

Penelitian kedua dengan judul “Motivasi Petani Dalam Menggunakan Benih  Padi 

Hibrida Pada Kecamatan Natar Di Kabupaten Lampung Selatan” yang dilakukan oleh Indah 

Listiana pada Tahun 2012. Motivasi petani dalam menggunakan benih padi hibrida dalam 

kategori tinggi baik. Faktor-faktor yang berhubungan nyata dengan motivasi petani dalam 

menggunakan benih padi hibrida di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan adalah  
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tingkat pendidikan, umur responden, dan lamanya berusahatani. Sedangkan variabel yang 

memberikan pengaruh nyata terhadap motivasi adalah pendidikan. 

 

C. Kerangka Pikir 

Setiap orang pastinya mempunyai dasar dalam melakukan tindakan untuk 

memenuhi tujuan yang diinginkan. Motivasi timbul karena adanya kekurangan suatu 

kebutuhan yang diinginkan, sehingga menyebabkan seseorang bertindak atau berusaha 

untuk memenuhi kebutuhannya. Motivasi merupakan salah satu hal yang penting 

dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas dalam suatu usaha yang kita lakukan. 

Motivasi tersebut adalah motivasi ekonomi dan sosiologis. Motivasi ekonomi 

merupakan kondisi yang mendorong petani untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. 

Motivasi sosiologis yaitu kondisi yang mendorong petani untuk memenuhi kebutuhan 

sosial dan berinteraksi dengan orang lain karena petani hidup bermasyarakat. 

Setiap petani mempunyai motivasi yang berbeda sebagai pendorong dalam 

melakukan suatu tindakan, seperti halnya motivasi petani kelapa sawit yang memiliki 

keteguhan, untuk tetap membudidayakan tanaman kelapa sawit. Motivasi tersebut 

adalah motivasi ekonomi. Motivasi ekonomi merupakan kondisi yang mendorong 

petani untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi tersebut terdiri dari faktor sosial 

ekonomi (Pengalaman petani, pendidikan non formal, luas lahan, pendapatan petani) 

dan faktor lingkungan ekonomi (Peran pemerintah, ketersediaan sarana produksi dan 

ketersediaan kredit usahatani). Pertimbangan yang diberikan dari luar seperti 

dukungan ketersediaan sarana produksi. Dukungan lain dari luar adalah ketersediaan 

kredit usahatani yang membantu petani untuk meningkatkan produktivitas tanaman 

kelapa sawit. 

Agar lebih mudah dipahami maka disusun kerangka berfikir seperti yang terlihat 

pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Motivasi Petani Dalam Meningkatkan Produktivitas 

Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq) Di Kecamatan Binjai 

Kabupaten Langkat. 

Variabel X 

 
Faktor Sosial Ekonomi : 

1. Pengalaman Petani 

2. Pendidikan Nonformal 

3. Luas Lahan 

4. Pendapatan 

Faktor Lingkungan Ekonomi : 

1. Peran Pemerintah 

2. Ketersediaan Sarana Produksi 

3. Ketersediaan Kredit Usahatani 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tingkat motivasi petani (motivasi ekonomi dan motivasi sosiologis) dalam 

meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) di Kecamatan 

Binjai Kabupaten Langkat ? 

2. Bagaimana hubungan antara faktor-faktor motivasi petani (motivasi ekonomi dan 

motivasi sosiologis) dengan motivasi petani dalam meningkatkan produktivitas tanaman 

kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat ? 

 

 

Diketahui Hasil Motivasi Petani 

Dalam Meningkatkan Prduktivitas 

Tanaman Kelapa Sawit 

 

Analisis/ 

Pengkajian 

Tingkat Motivasi Petani : 

Motivasi Ekonomi 

Motivasi Sosiologis 

 

Variabel Y 

 

Judul 

Motivasi Petani dalam Meningkatkan Produktivitas Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis 

guineensis Jacq) di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat 

 
 

Tujuan 

1. Mengetahui tingkat motivasi petani (motivasi ekonomi dan motivasi sosiologis) dalam 

meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) di Kecamatan 

Binjai Kabupaten Langkat 

2. Mengetahui hubungan antara faktor-faktor motivasi petani (motivasi ekonomi dan 

motivasi sosiologis) dengan motivasi petani dalam meningkatkan produktivitas tanaman 

kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat 

 

 

 



 

16 

 

D. Hipotesis 

1. Diduga tingkat motivasi petani (motivasi ekonomi dan motivasi sosiologis) dalam 

meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) di Kecamatan 

Binjai Kabupaten Langkat dalam kategori rendah. 

2. Diduga adanya hubungan antara faktor-faktor motivasi petani (motivasi ekonomi dan 

motivasi sosiologis) dengan motivasi petani dalam meningkatkan produktivitas tanaman 

kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat. 
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III. METODE PELAKSANAAN 

 

A. Waktu dan Tempat 

Kegiatan Tugas Akhir telah dilaksanakan pada tanggal 25 Maret s.d 24 Mei 2019 

di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi 

pengkajian dilakukan secara purposive sampling yaitu dengan cara sengaja karena 

pertimbangan tertentu. Pengkajian ini dilakukan di Kecamatan Binjai Kabupaten 

Langkat Provinsi Sumatera Utara, karena Kecamatan ini merupakan kecamatan yang 

memiliki potensi perkebunan kelapa sawit. Kecamatan Binjai memiliki 4 (empat) desa 

yang berpotensi terhadap perkebunan kelapa sawit yakni Desa Suka Makmur, Sendang 

Rejo, Sambirejo dan Pardamean. 

 

B. Batasan Operasional 

1. Batasan masalah 

a. Populasi yang diambil dalam pengkajian ini adalah petani yang tergabung dalam 

Kelompoktani Mulia, Karya Sari, Tani Subur dan Sepakat. 

b. Responden yang dijadikan sampel adalah petani yang tergabung dalam 

Kelompoktani Mulia, Karya Sari, Tani Subur dan Sepakat. 

c. Faktor-faktor motivasi yang diamati dalam pengkajian ini adalah 

Faktor Sosial Ekonomi : Pengalaman petani, pendidikan non formal, luas lahan, 

pendapatan petani. 

Faktor Lingkungan Ekonomi : Peran Pemerintah, ketersediaan sarana produksi, 

ketersediaan kredit usahatani. 

 

2. Definisi Operasional  

Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi terdiri dari : 

1. Sosial ekonomi petani merupakan karakteristik yang dimiliki oleh petani 

sasaran yang meliputi : 

a. Pengalaman petani yaitu lama petani membudidayakan tanaman kelapa 

sawit sampai pada saat penelitian dilakukan, diukur dengan melihat lamanya 

membudidayakan tanaman kelapa sawit  
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b. Pendidikan nonformal yaitu pendidikan yang diperoleh petani diluar bangku 

sekolah, diukur dengan menghitung frekuensi atau sering tidaknya petani 

mengikuti penyuluhan dan pelatihan selama satu tahun. 

c. Luas lahan adalah luas wilayah yang diusahakan petani untuk kegiatan 

budidaya tanaman kelapa sawit, diukur dengan melihat luas lahan budidaya 

tanaman kelapa sawit. 

d. Pendapatan yaitu perolehan dari kegiatan usahatani dan non usahatani, 

diukur dengan menghitung besarnya pendapatan yang diperoleh petani 

selama satu tahun dan melihat kemampuan petani dalam mencukupi 

kebutuhan keluarga. 

2. Lingkungan ekonomi, yaitu kekuatan-kekuatan ekonomi yang ada dalam 

masyarakat di lokasi penelitian yang keberadaannya dapat mendorong atau 

menghambat petani dalam membudidayakan tanaman kelapa sawit, yang 

meliputi : 

a. Peran permerintah yaitu suatu keikutsertaaan pemerintah dalam mendorong 

tumbuh dan berkembangnya sektor pertanian, diukur dengan melihat 

bagaimana pemerintah dalam menjamin kestabilan harga jual kelapa sawit. 

b. Ketersediaan sarana produksi, yaitu tersedianya input produksi pertanian 

yang mendukung budidaya, diukur dengan melihat sumber input dan 

ketersediaan input. 

c. Ketersediaan kredit usahatani, yaitu tersedianya kemampuan untuk 

mendapatkan uang pada saat sekarang untuk dikembalikan di kemudian 

hari, diukur dengan melihat sumber kredit, syarat peminjaman, dan 

kecepatan peminjaman. 

3. Motivasi petani diartikan sebagai suatu kondisi yang mendorong seseorang 

untuk melaksanakan suatu tindakan dalam rangka mencapai tujuannya. 

Motivasi ini diukur dengan menggunakan pernyataan-pernyataan positif. 

Selanjutnya responden diminta memberikan jawaban atau respon terhadap 

pernyataan-pernyataan yang diajukan kepada mereka, yaitu :  

- Sangat Setuju (SS) : skor 5  

- Setuju (S) : skor 4  

- Ragu-ragu (R) : skor 3  

- Tidak Setuju (TS) : skor 2  
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- Sangat Tidak Setuju (STS) : skor 1  

Motivasi petani tersebut adalah sebagai berikut :  

a. Motivasi ekonomi, yaitu kondisi yang mendorong petani untuk memenuhi 

kebutuhan ekonomi, diukur dengan lima indikator yaitu :  

1) Keinginan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, yaitu 

dorongan untuk meningkatkan pendapatan.  

2) Keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, yaitu dorongan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga, 

seperti sandang, pangan, dan papan.  

3) Keinginan untuk hidup lebih sejahtera atau hidup lebih baik, yaitu 

dorongan untuk hidup lebih baik dari sebelumnya.  

4) Keinginan untuk memiliki dan meningkatkan tabungan, yaitu dorongan 

untuk mempunyai tabungan dan meningkatkan tabungan yang telah 

dimiliki.  

5) Keinginan untuk membeli barang-barang mewah, yaitu dorongan untuk 

bisa mempunyai barang-barang mewah.  

b. Motivasi sosiologis yaitu kondisi yang mendorong petani untuk memenuhi 

kebutuhan sosial dan berinteraksi dengan orang lain karena petani hidup 

bermasyarakat, diukur dengan lima indikator, yaitu :  

1) Keinginan untuk menambah relasi atau teman, yaitu dorongan untuk 

memperoleh relasi atau teman yang lebih banyak terutama sesama petani 

dengan bergabung pada kelompoktani.  

2) Keinginan untuk bekerjasama dengan orang lain, yaitu dorongan untuk 

bekerjasama dengan orang lain seperti sesama petani, pedagang, buruh 

dan orang lain selain anggota kelompoktani.  

3) Keinginan untuk mempererat kerukunan, yaitu dorongan untuk 

mempererat kerukunan antar petani yaitu dengan adanya kelompoktani.  

4) Keinginan untuk dapat bertukar pendapat, yaitu dorongan untuk bertukar 

pendapat antar petani tentang budidaya tanaman kelapa sawit dan 

lainnya.  

5) Keinginan untuk dapat memperoleh bantuan dari pihak lain, yaitu 

dorongan untuk mendapat bantuan dari pihak lain. 
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C. Pelaksanaa Pengkajian 

1. Prosedur Pelaksanaan 

Adapun prosedur pelaksanaan dalam pengkajian ini adalah sebagai berikut : 

a. Melakukan Identifikasi Potensi Wilayah untuk mencari permasalahan yang akan 

dikaji. 

b. Menetapkan judul pengkajian sesuai dengan permasalahan yang ada. 

c. Melakukan penyusunan proposal pengkajian dan seminar proposal. 

d. Melaksanakan pengkajian dengan kuesioner terhadap sampel yang ditarik secara 

survei. 

e. Melalui analisis data hasil pengkajian dengan menggunakan metode korelasi Rank 

Spearman. 

f. Penyusunan laporan hasil pengkajian yang disertai dengan seminar hasil 

pengkajian tersebut. 

 

2. Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data yang akan 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 diuji 

terlebih dahulu sebelum disebarkan ke 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 

: 

a. 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. 

b. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung 

antara peneliti dan petani responden yang disertai dengan pemberian kuesioner 

sebagai panduan. Kuesioner tersaji di Lampiran 1. 

c. 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, 
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pustaka, maupun dari instansi-instansi yang terkait yang ada hubungannya dengan 

penelitian. 

a. Sumber Data 

Data pendukung yang digunakan dalam kegiatan pengkajian ini, terdiri dari data 

primer dan sekunder diantaranya adalah sebagai berikut : 

1) Data primer. 

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner atau 

juga data hasil wawancara pengkaji dengan narasumber. 

2) Data sekunder. 

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku referensi, laporan 

pemerintah dan data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. 

Tabel 1. Pengukuran Variabel Faktor-Faktor Motivasi Petani yang 

Berhubungan dengan Motivasi Petani dalam Meningkatkan 

Produktivitas Tanaman Kelapa Sawit 

No Variabel Indikator Kriteria Skor 

1 Status Sosial Ekonomi 

 a. Pengalaman 

Petani 

Lama Petani 

membudidayakan 

tanaman kelapa sawit 

pada saat penelitian 

dilakukan  (tahun) 

a) > 10 tahun 

b) 7 – 10 tahun 

c) 4 – 6 tahun 

d) 1 – 3 tahun 

e) < 1 tahun 

5 

4 

3 

2 

1 

 b. Pendidikan 

Non Formal 

 

Sering tidaknya petani 

dalam mengikuti 

kegiatan penyuluhan 

tentang peningkatan 

produktivitas tanaman 

kelapa sawit 

a) > 11 kali / tahun 

b) 8-11 kali / tahun 

c) 5-8 kali / tahun 

d) 1-4 kali / tahun 

e) Tidak Pernah 

5 

4 

3 

2 

1 

 c. Pendapatan 

 

Besarnya pendapatan 

Bapak / Ibu / Saudara 

perkepala keluarga 

perbulan 

 

a) > 4 Juta 

b) 3 Juta s/d 4 Juta 

c) 2 Juta s/d 3 Juta 

d) 1 Juta s/d 2 Juta 

e) < 1 Juta 

5 

4 

3 

2 

1 

 d. Luas Lahan 

 

Luas Lahan yang 

dimiliki oleh petani 

a) > 2 Ha 

b) 1,5 s/d 2 Ha 

c) 1 s/d 1,5 Ha 

d) 0,5 s/d 1 Ha 

e) < 0,5 Ha 

5 

4 

3 

2 

1 

2 Lingkungan Ekonomi 

 a. Peran Pemerintah Penetapan harga jual 

kelapa sawit dari 

pemerintah 

a) Sangat  Mahal 

b) Mahal 

c) Sedang 

d) Murah 

e) Sangat Murah 

5 

4 

3 

2 

1 
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Lanjutan Tabel 1 

No Variabel Indikator Kriteria Skor 

 b. Ketersediaan 

Sarana Produksi 

Kemudahan dalam 

mendapatkan bibit 

unggul 

a) Selalu tersedia 

b) Tersedia 

sebelum jadwal 

tanam 

c) Tersedia saat 

jadwal tanam 

d) Sulit didapat 

pada saat 

dibutuhkan 

e) Tidak tersedia 

5 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

  Kemudahan dalam 

mendapatkan pupuk 

saat akan melakukan 

pemupukan 

a) Selalu tersedia 

b) Tersedia 

sebelum jadwal 

tanam 

c) Tersedia saat 

jadwal tanam 

d) Sulit didapat 

pada saat 

dibutuhkan 

e) Tidak tersedia 

5 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Kemudahan dalam 

mendapatkan 

pestisida  

a) Selalu tersedia 

b) Tersedia 

sebelum jadwal 

tanam 

c) Tersedia saat 

jadwal tanam 

d) Sulit didapat 

pada saat 

dibutuhkan 

e) Tidak tersedia 

5 

4 

 

3 

 

2 

1 

 c. Ketersediaan 

Kredit Usaha 

Tani 

 

Berapa banyak 

sumber kredit yang 

tersedia didesa  ini 

(BRI, PUAP, dll) 

a) > 3 sumber 

b) 3 sumber kredit 

c) 2 sumber kredit 

d) 1 sumber kredit 

e) Tidak tersedia 

5 

4 

3 

2 

1 

Syarat Peminjaman a) Tanpa Syarat 

b) Melakukan 

pendaftaran 

c) Cukup dengan 

KTP 

d) Membuat Surat 

Permohonan 

e) Jaminan Surat 

dari Kepala 

Desa 

5 

4 

 

3 

 

2 

 

1 
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Tabel 2.  Pengukuran Motivasi Ekonomi dan Motivasi Sosiologis Sebagai 

Motivasi Petani dalam Meningkatkan Produktivitas Tanaman Kelapa 

Sawit 

No Variabel 

Pertanyaan variabel 

Tingkat Motivasi 

Petani 

Indikator Skor 

1 Motivasi Ekonomi 

 

Dalam 

meningkatkan 

produktivitas 

tanaman kelapa 

sawit untuk motivasi 

ekonomi apa 

harapan Bapak/Ibu 

a) Keinginan untuk 

untuk hidup 

lebih sejahtera 

atau hidup lebih 

baik 

b) untuk memiliki 

dan 

meningkatkan 

tabungan 

c) Keinginan untuk 

membeli 

barang-barang 

mewah 

d) Keinginan untuk 

memperoleh 

pendapatan yang 

lebih tinggi 

e) Keinginan untuk 

memenuhi 

kebutuahn hidup 

keluarga 

5 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

1 

2 Motivasi Sosiologis 

 

Dalam 

meningkatkan 

tanaman kelapa 

sawit untuk motivasi 

sosiologis apa 

harapan Bapak/Ibu 

a) Keinginan untuk 

menambah 

relasi atau teman  

b) Keinginan untuk 

berkerja sama 

dengan orang 

lain 

c) Keinginan untuk 

mempererat 

kerukunan 

d) Keinginan untuk 

dapat bertukar 

pedapat  

e) Keinginan untuk 

memperoleh 

bantuan dari 

pihak lain 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

b. Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2016), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 
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oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan sampel 

adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.  

Populasi dalam pengkajian ini adalah kelompoktani yang berusahatani tanaman 

kelapa sawit. Penentuan sampel dalam pengkajian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode simple random sampling. Dikatakan simple random sampling karena 

pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populai itu. Dalam penentuan sampel 

menggunakan rumus Yamane dan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3. Populasi Pengkajian di Kecamatan Binjai 

No Desa Nama Kelompoktani Jumlah Petani 

1 Suka Makmur Mulia 36 

2 Sendang Rejo Karya Sari 30 

3 Sambirejo  Tani Subur 12 

4 Pardamean Sepakat 24 

Jumlah 102 

Sumber : Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Binjai Tahun 2018 

Penarikan sampel menurut rumus Taro Yamane dalam Riduwan (2015) adalah : 

populasi yang melebihi 100 maka menggunakan presisi (d) sebesar 15 % - 20 %, jika 

populasi kurang dari 100 dan diatas 51, presisinya 10 %. Apabila populasi kurang dari 

50, maka diambil semua sebagai sampel. Adapun rumus Taro Yamane adalah : 

n = 
𝑵

𝑵 (𝒅)𝟐   

keterangan : 

n = Jumlah Sampel 

N = Jumlah Populasi 

d = Presisi 

Dengan jumlah petani kelapa sawit di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat 

sebanyak 254 orang yang menjadi populasi dalam pengkajian ini, jika merujuk pada 

rumus Taro Yamane di atas maka tingkat Presisinya adalah 15 %. 

n = 
102

102 (0,15)2 + 1
 

n = 
102

102 (0,0225) +1
 

n = 
183

2,295+1
 

n = 
183

3,295
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n = 30,95 dibulatkan menjadi 31 orang 

Untuk pembagian jumlah sampel pada masing masing kelompoktani dalam desa, 

dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus menurut Sugiyono (2007) dengan 

metode propotional random sampling, yaitu sebagai berikut : 

𝑛𝑖 =
𝑁𝑖𝑛

𝑁
 

Dimana : 

ni = Jumlah sampel menurut stratum 

n = Jumlah sampel seluruhnya 

Ni = Jumlah populasi menurut stratum 

N = Jumlah populasi seluruhnya 

 

Tabel 4. Perhitungan Jumlah Sampel Pada Masing-Masing Kelompoktani 

N

o 
Desa 

Nama 

Kelompoktani 

Jumlah 

Petani 
Menghitung Sampel 

Jumla

h 

Sampe

l 

1 Suka Makmur Mulia 36 
36 x 31 / 102  = 

10,94 
   11 

2 Sendang Rejo Karya Sari 30 
30 x 31 / 102  = 

9,12 
     9 

3 Sambirejo Tani Subur 12 
12 x 31 / 102  = 

3,65 
     4 

4 Pardamean Sepakat 24 24 x 31 / 102 = 7,29      7 

Jumlah    183   102 

Sumber : Analisis Data Primer Tahun 2019 

 

3. Analisis Data 

a. Uji Instrumen 

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data pada pelaksanaan 

pengkajian ini yaitu dengan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Data yang 

diperoleh harus mencapai derajat akurasi yang signifikan, maka validitas dan 

reliabilitas perlu diuji terlebih dahulu sebelum disebarkan ke petani, pengujian ini 

hanya dilakukan kepada responden diluar dari petani sampel. Hal ini dilakukan dengan 

tujuan untuk melihat tingkat ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam 

melakukan fungsinya. Menurut Sugiyono (2016), instrumen yang valid berarti alat 

ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Instrumen yang reliable adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk 

mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. 



 

26 

 

1) Uji Validitas 

Noor (2012), uji validitas sebenarnya untuk melihat kelayakan butir – butir 

pertanyaan dalam kuesioner dapat mendefinisikan suatu variabel, jika r tabel < r hitung, 

maka butir soal tersebut valid, dengan rumus Product Moment sebagai berikut :  

rxy= 
𝑁 (∑𝑋𝑌)−(∑𝑋𝑌)

√{𝑁∑𝑋2−(∑𝑋)2}{𝑁∑𝑌2−(∑𝑌)2}
 

Keterangan : 

N = Jumlah Responden 

X = Skor Pertanyaan 

Y = Skor Total 

XY = Skor pertanyaan no. 1 dikalikan skor total 

R = Koefisien Korelasi 

Selanjutnya dalam pemberian interpretasi terhadap koefisien reliabelitas test  (r) 

pada umumnya diberikan patikan sebagai berikut : 

a) Apabila rhitung sama atau lebih besar dari r tabel berarti test hasil kuisioner yang 

sedang diuji validitasnya dinyatakan telah memiliki validitas yang tinggi 

(valid). Dimana melihat rtabel yaitu df= N (Sugiyono, 2019). 

b) Apabila rhitung sama atau lebih kecil dari r tabel berarti test hasil kuisioner yang 

sedang diuji validitasnya dinyatakan belum memiliki validitas yang tinggi 

(tidak valid). (Hasil Rekapan Kuesioner Validitas tersaji di Lampiran 2). 

 Hasil Uji Validitas (Output dari SPSS tersaji di Lampiran 3) 

a) Variabel pengalaman petani jumlah item 5 (item 1-5) dinyatakan valid sebanyak 

5 item karena nilai koefisien (r) masing-masing item diatas dari nilai rtabel 

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Pengalaman Petani 

No 
Variabel X1 (Pengalaman 

Petani) 
Sig rhitung > rtabel Ket 

1 Pengalaman Petani 1 0,009 0,645** > 0,514 Valid 

2 Pengalaman Petani 2 0,000 0,873** > 0,514 Valid 

3 Pengalaman Petani 3 0,002 0,739** > 0,514 Valid 

4 Pengalaman Petani 4 0,013 0,626* > 0,514 Valid 

5 Pengalaman Petani 5 0,002 0,724** > 0,514 Valid 
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b) Variabel pendidikan nonformal jumlah item 10 (item 1-10) dinyatakan valid 

sebanyak 5 item karena nilai koefisien (r) masing-masing item diatas dari nilai 

rtabel 

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Variabel Pendidikan Nonformal 

No 
Variabel X2 

(Pendidikan Nonformal) 
Sig rhitung > rtabel Ket 

1 Pendidikan Nonformal 1 0,034 0,549* > 0,514 Valid 

2 Pendidikan Nonformal 2 0,001 0,758** > 0,514 Valid 

3 Pendidikan Nonformal 3 0,000 0,807** > 0,514 Valid 

4 Pendidikan Nonformal 4 0,171 0,373 < 0,514 Tidak Valid 

5 Pendidikan Nonformal 5 0,000 0,806** > 0,514 Valid 

6 Pendidikan Nonformal 6 0,071 0,479 < 0,514 Tidak Valid 

7 Pendidikan Nonformal 7 0,008 0,652** > 0,514 Valid 

8 Pendidikan Nonformal 8 0,000 0,811** > 0,514 Valid 

9 Pendidikan Nonformal 9 0,326 0,273 < 0,514 Tidak Valid 

10 Pendidikan Nonformal 10 0,230 0,330 < 0,514 Tidak Valid 

 

c) Variabel luas lahan jumlah item 2 (item 1-2) dinyatakan valid sebanyak 1 item 

karena nilai koefisien (r) masing-masing item diatas dari nilai rtabel 

Tabel 7. Hasil Uji Validitas Variabel Luas Lahan 

No 
Variabel X3 

(Luas Lahan) 
Sig rhitung > rtabel Ket 

1 Luas Lahan 1 0,000 0,959** > 0,514 Valid 

2 Luas Lahan 2 0,445 0,214 < 0,514 Tidak Valid 

 

d) Variabel pendapatan jumlah item 5 (item 1-5) dinyatakan valid sebanyak 4 item 

karena nilai koefisien (r) masing-masing item diatas dari nilai rtabel 

Tabel 8. Hasil Uji Validitas Variabel Pendapatan 

No 
Variabel X4 

(Pendapatan) 
Sig rhitung > rtabel Ket 

1 Pendapatan 1 0,001 0,746** > 0,514 Valid 

2 Pendapatan 2 0,001 0,769** > 0,514 Valid 

3 Pendapatan 3 0,272 0,303 < 0,514 Tidak Valid 

4 Pendapatan 4 0,001 0,781* > 0,514 Valid 

5 Pendapatan 5 0,005 0,683** > 0,514 Valid 

 

e) Variabel peran pemerintah jumlah item 4 (item 1-4) dinyatakan valid sebanyak 3 

item karena nilai koefisien (r) masing-masing item diatas dari nilai rtabel 

Tabel 9. Hasil Uji Validitas Variabel Peran Pemerintah 

No 
Variabel X5 

(Peran Pemerintah) 
Sig rhitung > rtabel Ket 

1 Pendapatan 1 0,008 0,657** > 0,514 Valid 

2 Pendapatan 2 0,000 0,853** > 0,514 Valid 

3 Pendapatan 3 0,007 0,665** > 0,514 Valid 

4 Pendapatan 4 0,069 0,481 < 0,514 Tidak Valid 

 



 

28 

 

f) Variabel ketersediaaan sarana produksi jumlah item 4 (item 1-4) dinyatakan valid 

sebanyak 3 item karena nilai koefisien (r) masing-masing item diatas dari nilai 

rtabel 

Tabel 10. Hasil Uji Validitas Variabel Ketersediaan Sarana Produksi 

No 

Variabel X6 

(Ketersediaaan Sarana 

Produksi) 

Sig rhitung > rtabel Ket 

1 
Ketersediaaan Sarana 

Produksi 1 
0,010 0,639* > 0,514 Valid 

2 
Ketersediaaan Sarana 

Produksi 2 
0,001 0,767** > 0,514 Valid 

3 
Ketersediaaan Sarana 

Produksi 3 
0,203 0,348 < 0,514 Tidak Valid 

4 
Ketersediaaan Sarana 

Produksi 4 
0,000 0,789** > 0,514 Valid 

 

g) Variabel ketersediaan kredit usahatani jumlah item 5 (item 1-5) dinyatakan valid 

sebanyak 5 item karena nilai koefisien (r) masing-masing item diatas dari nilai 

rtabel 

Tabel 11. Hasil Uji Validitas Variabel Ketersediaan Kredit Usahatani 

No 
Variabel X7 (Ketersediaan 

Kredit Usahatani) 
Sig rhitung > rtabel Ket 

1 
Ketersediaan Kredit 

Usahatani 1 
0,000 0,826** > 0,514 Valid 

2 
Ketersediaan Kredit 

Usahatani 2 
0,000 0,912** > 0,514 Valid 

3 
Ketersediaan Kredit 

Usahatani 3 
0,002 0,725** > 0,514 Valid 

4 
Ketersediaan Kredit 

Usahatani 4 
0,000 0,912* > 0,514 Valid 

5 
Ketersediaan Kredit 

Usahatani 5 
0,000 0,826** > 0,514 Valid 

 

h) Motivasi ekonomi jumlah item 5 (item 1-5) dinyatakan valid sebanyak 5 item 

karena nilai koefisien (r) masing-masing item diatas dari nilai rtabel 

Tabel 12. Hasil Uji Validitas Motivasi Ekonomi 

No Variabel Y1 (Ekonomi) Sig rhitung > rtabel Ket 

1 Motivasi Ekonomi 1 0,022 0,586* > 0,514 Valid 

2 Motivasi Ekonomi 2 0,000 0,843** > 0,514 Valid 

3 Motivasi Ekonomi 3 0,004 0,690** > 0,514 Valid 

4 Motivasi Ekonomi 4 0,016 0,608* > 0,514 Valid 

5 Motivasi Ekonomi 5 0,018 0,598* > 0,514 Valid 
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i) Motivasi sosiologis jumlah item 5 (item 1-5) dinyatakan valid sebanyak 3 item 

karena nilai koefisien (r) masing-masing item diatas dari nilai rtabel 

Tabel 13. Hasil Uji Validitas Motivasi Sosiologis 

No 
Variabel Y2 (Motivasi 

Sosiologis) 
Sig rhitung > rtabel Ket 

1 Motivasi Sosiologis 1 0,043 0,527* > 0,514 Valid 

2 Motivasi Sosiologis 2 0,001 0,777** > 0,514 Valid 

3 Motivasi Sosiologis 3 0,714 0,103 < 0,514 Tidak Valid 

4 Motivasi Sosiologis 4 0,001 0,776** > 0,514 Valid 

5 Motivasi Sosiologis 5 0,057 0,501 < 0,514 Tidak Valid 

 

2) Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk melihat sejauh mana hasil suatu pengukuran 

dapat dipercaya. Hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali 

pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang 

relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. 

Noor (2012) mengemukakan uji reliabilitas dimaksudkan untuk menilai kestabilan 

ukuran dan konsistensi responden dalam menjawab kuesioner. Kuesioner tersebut 

mencerminkan konstruk sebagai dimensi suatu variabel yang disusun dalam bentuk 

pertanyaan. Pengujian reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach yang 

diinterpretasikan sebagai korelasi dari skala yang diamati dengan semua kemungkinan 

pengukuran skala lain yang mengukur hal yang sama dan menggunakan butir 

pertanyaan yang sama. Rumus yaitu: 

r =(
𝑛

𝑛−1
) (1

∑𝑆
2

𝑡

𝑆
2

𝑡

) 

 

Keterangan : 

r = Koefisien reliabilitas 

n = Banyaknya butir item 

∑s
2

𝑡
 = Jumlah varian skor dari tiap item 

S
2

𝑡
 = Varian total 

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

tidak reliabel. Alat untuk melakukan uji relibialitas dilakukan dengan menggunakan 

program SPSS 24. 
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 Hasil Reliabilitas (Output dari SPSS tersaji di Lampiran 3) 

a) Variabel X 

Tabel 14. Hasil Uji Reliabilitas Variabel X 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

,888 35 

Dari tabel 14, dapat diketahui bahwa variabel X dinyatakan reliabel, dimana 

variabel X terdari atas 35 item pertanyaan dan memiliki nilai Cronbach's Alpha yaitu 

sebesar 0,888. 

b) Variabel Y 

Tabel 15. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

,734 10 

Dari tabel 15, dapat diketahui bahwa variabel Y dinyatakan reliabel, dimana 

variabel Y terdari atas 10 item pertanyaan dan memiliki nilai Cronbach's Alpha yaitu 

sebesar 0,734. 

Adapun tabulasi data responden untuk uji validitas dan uji reliabilitas tersaji 

dalam Lampiran 2. 

b. Pengujian Hipotesis I 

Untuk mengetahui motivasi petani dalam meningkatkan produktivitas tanaman 

kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, maka 

dilakukan analisis data dengan menggunakan Skala Likert dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

Tingkat Motivasi = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑌𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑌𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖
 

Keterangan : Kriteria Interpetasi Skor (Riduwan, 2015) 

0 % - 20 % = Sangat Rendah 

21 % - 40 % = Rendah 

41 % - 60 % = Sedang  

61 % - 80 % = Tinggi 

81 % - 100 % = Sangat Tinggi 

Hasil nilai yang diperoleh jika diplot melalui garis kontinum dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 
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Gambar 2. Garis Kontinum Motivasi Petani Dalam Meningkatkan Produktivitas 

Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq). 

 

c. Pengujian Hipotesis II 

Untuk mengkaji hubungan faktor-faktor motivasi petani dengan motivasi 

petani dalam meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis 

Jacq) di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, maka digunakan analisis korelasi 

untuk mencari hubungan antara dua variabel. Menurut Siegel (2011) dalam Riduwan 

(2014), Rank Spearman digunakan untuk mengukur tingkat atau eratnya hubungan 

antara dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat, dapat diketahui dengan 

rumus korelasi Rank Spearman : 

 

𝒓𝒔 = 𝟏 −
𝟔 ∑ 𝒅𝒊𝟐𝑵

𝒊=𝟏

𝑵³ − 𝑵
 

 

 

Dimana: 

𝒓𝒔 = Nilai korelasi rank spearman  

di = Jumlah sampel 

N = Selisih Jumlah pasangan rank spearman  

Untuk menguji tingkat signifikansi hubungan digunakan uji t karena sampel yang 

diambil lebih dari 10 (N>10) dengan tingkat kepercayaan 95% dengan rumus :  

 

𝐓 = 𝒓𝒔√
𝑵 − 𝟐

𝟏 − (𝒓𝒔)𝟐
 

 

 

Kesimpulan : 

1. Jika thitung ≥ ttabel, (𝜶 𝟓%) maka Ho ditolak, artinya ada hubungan yang signifikan 

antara faktor-faktor motivasi petani dalam meningkatkan produktivitas tanaman 

kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat. 
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2. Jika thitung< ttabel, (𝜶 𝟓%)  maka Ho diterima, artinya tidak hubungan yang 

signifikan antara faktor-faktor motivasi petani dalam meningkatkan produktivitas 

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

Langkat. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Wilayah Pengkajian 

1. Letak dan Keadaan Geografi 

Kecamatan Binjai merupakan salah satu dari 23 Kecamatan yang berada di 

bawah Pemerintahan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, yang terdiri dari 6 

desa dan 1 kelurahan, yaitu Desa Tanjung Jati, Desa Sidomulyo, Desa Sendang Rejo, 

Desa Sambirejo, Desa Perdamaian, Desa Suka Makmur, Kelurahan Kwala Begumit. 

Lebih jelasnya, letak wilayah Kecamatan Binjai dapat dilihat pada gambar 3 dibawah 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Gambar Wilayah Kecamatan Binjai 

Kecamatan Binjai mempunyai luas wilayah 4.205 Ha (42,05 km²) yang 

berbatasan dengan : 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Stabat. 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Binjai. 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai. 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Selesai. 

Geografis Kecamatan Binjai terletak antara 03° 27’ 00” – 03° 42’ 20” lintang 

utara dan 98° 25’ 20” – 98° 30’ 20” bujur timur dengan ketinggian ± 28 meter dari 

permukaan laut dengan suhu antara 21-350C dan curah hujan per tahun 36 mm. 

Keadaan iklim di Kecamatan Binjai adalah seperti wilayah di Pulau Sumatera 

pada umumnya yaitu termasuk daerah tropis dan terdiri dari dua musim yaitu musim 

kemarau dan musim penghujan, curah hujan di Kecamatan Binjai lebih rinci dapat 

dilihat pada tabel 16. 
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Tabel 16. Data Curah Hujan Kecamatan Binjai 

No Tahun/Bulan 
2018 

Curah Hujan (mm3) Hari Hujan 

1. Januari 118,00 10,00 

2. Februari 154,00 12,00 

3. Maret 30,00 3,00 

4. April 113,00 9,00 

5. Mei 242,00 14,00 

6. Juni 117,00 12,00 

7. Juli 277,00 14,00 

8. Agustus 188,00 99,00 

9. September 466,00 22,00 

10. Oktober 482,00 19,00 

11. November 89,00 13,00 

12. Desember 139,00 15,00 

Jumlah 1.748,00 242,00 

Rata – rata 145,66 20,16 

Sumber : Programa Kecamatan Binjai dalam Angka 2018 

Tabel 16 menunjukkan bahwa intensitas curah hujan yang tinggi terjadi pada 

sekitar bulan September dan Oktober. Jumlah curah hujan pada bulan September 

adalah 466 mm3 dan pada bulan Oktober 482 mm3.  Rata-rata jumlah curah hujan di 

Kecamatan Binjai adalah sebesar 145,66 mm3. 

2. Luas Wilayah 

Luas wilayah tersebut disajikan pada tabel 17 di bawah ini. 

Tabel 17. Luas Wilayah Kecamatan Binjai 

No Desa/Kelurahan Luas (Km2) 
Rasio Terhadap Total Luas 

Kecamatan (%) 

1 Tanjung Jati 13,41 31,89 

2 Sidomulyo 5,34 12,70 

3 Sendang Rejo 3,76 8,94 

4 Sambirejo 8,91 21,19 

5 Perdamaian 2,33 5,54 

6 Suka Makmur 4,62 10,99 

7 Kwala Begumit 3,68 8,75 

Jumlah 42,05 100,00 

Sumber : Programa Kecamatan Binjai dalam Angka 2018 

Dari luas wilayah yang disajikan pada tabel 17 dapat disimpulkan bahwa luas 

wilayah 7 desa yang ada di Kecamatan Binjai memiliki perbedaan yang begitu jelas. 

Adapun Desa/kelurahan dengan luas wilayah terbesar yaitu Desa Tanjung Jati 

dengan luas wilayah 31,89% dari total luas kecamatan. Sementara itu, Desa 
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Perdamaian menempati posisi wilayah terkecil dari 7 desa/kelurahan yaitu sebesar 

5,54% dari total wilayah Kecamatan. 

3. Kependudukan  

Kependudukan di Kecamatan Binjai diklasifikasikan dengan beberapa kategori, 

yang meliputi karakteristik masyarakat berdasarkan umur penduduk, jenis kelamin, 

dan pekerjaan. Pembagian jumlah penduduk berdasarkan umur diKecamatan Binjai 

Kabupaten Langkat selengkapnya disajikan pada tabel 18. 

Tabel 18. Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Kecamatan 

Binjai  

No 
Golongan Umur 

(Tahun) 

Penduduk 
Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

1 <10 4.858 4.578 9.436 

2 11 – 20 4.361 4.096 8.457 

3 21 – 30 3.757 3.632 7.389 

4 31 – 40 3.341 3.350 6.691 

5 41 – 50 2.846 2.810 5.656 

6 >50 3.408 3.453 6.861 

Jumlah 22.571 21.919 44.490 

Sumber : Programa Kecamatan Binjai dalam Angka 2018 

Berdasarkan tabel 18 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kecamatan 

Binjai Kabupaten Langkat secara keseluruhan adalah 44.490. Di lihat dari tingkat 

umur, umur penduduk yang berdomisili di wilayah ini beragam.   Menurut Badan Pusat 

Statistik (BPS), pada rentang umur 15 hingga 60 tahun digolongkan sebagai usia 

produktif. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di wilayah ini hampir seluruh 

penduduknya berusia produktif, angka ini cukup berpengaruh terhadap proses 

pembangunan dapat berjalan dengan lancar jika semua elemen masyarakat produktif 

ini turut berpartisipasi aktif didalamnya, terutama di bidang pertanian.  Generasi 

penerus juga presentasinya tidak kalah banyak, generasi penerus yang berusia di bawah 

10 tahun sebanyak 9.436 orang atau sebesar 21.21%, artinya wilayah ini memiliki 

potensi dan banyak generasi muda yang siap untuk membangun Kecamatan Binjai 

Kabupaten Langkat menuju lebih mandiri. 

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yang diperoleh dari data sekunder 

menurut programa  kecamatan tahun 2018 berjumlah 44.490 jiwa   dengan jumlah laki-

laki 22.571 jiwa dan perempuan berjumlah 21.919 jiwa. Sebagian besar penduduk di 

Kecamatan Binjai bermata pencaharian sebagai petani, industri/kerajinan, 

PNS/TNI/POLRI, perdagangan dan angkutan.  Berikut disajikan pada tabel 19 
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banyaknya tenaga kerja yang bekerja menurut lapangan pekerjaan di Kecamatan 

Binjai. 

Tabel 19. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Kecamatan Binjai 

No Desa/kelurahan 
Jenis Pekerjaan 

Petani Pengrajin/

Industri 

PNS/TNI/

POLRI 

Pedagang Angkutan Lain-

lain 

1 Tanjung Jati 1.548 1.461 96 412 108 616 

2 Sidomulyo 1.381 254 45 877 112 690 

3 Sendang Rejo 1.248 45 301 686 61 116 

4 Sambirejo 2.229 25 57 1.021 5 85 

5 Perdamaian 830 325 83 614 28 652 

6 Suka Makmur 1.056 20 21 51 5 672 

7 Kwala 

Begumit 

4.011 9 288 62 175 212 

Jumlah  12.303 2.139 891 3.723 494 3.043 

Sumber : Programa Kecamatan Binjai dalam Angka 2018 

Tabel 19 diatas, menggambarkan bahwa mata pencaharian mayoritas penduduk 

Kecamatan Binjai adalah pertanian, khususnya tanaman pangan dan hortikultura serta 

sebagian juga memiliki tanaman perkebunan.  Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa 

masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani di Kecamatan Binjai ini 

sebanyak 12.303 orang jika di persenkan menjadi 54,45% dari jumlah penduduk 

Kecamatan Binjai.  Dari jumlah ini, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Binjai 

merupakan daerah potensi pertanian.  Dimana luas areal di Kecamatan ini sebagian 

besar diusahakan untuk kegiatan-kegiatan pertanian, baik  itu  pertanian tanaman 

pangan, hortikultura ataupun perkebunan. 

4. Luas Lahan Menurut Penggunaan Lahan Kecamatan Binjai 

Kecamatan Binjai menurut luas potensi lahan atas pemanfaatannya di masing-

masing desa cukup bervariasi.  Lebih jelasnya disajikan pada tabel 20 di bawah ini. 

Tabel 20. Luas Lahan Menurut Penggunaan Lahan Kecamatan Binjai 

No Desa/kelurahan Lahan 

Sawah (Ha) 

Lahan 

Kering 

(Ha) 

Lahan 

Perkebunan 

(Ha) 

Jumlah 

1 Tanjung Jati 20 1.304 17 1.341 

2 Sidomulyo 388 99 47 534 

3 Sendang Rejo 201 141 34 376 

4 Sambirejo 423 327 141 891 

5 Perdamaian 32 358 72 462 

6 Suka Makmur 217 120 31 368 

7 Kwala Begumit 30 158 45 233 

Jumlah 1.311 2.507 387 4.205 

Sumber : Programa Kecamatan Binjai dalam Angka 2018 
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Dilihat pada tabel 20, diketahui bahwa adanya keberagaman luas potensi 

pertanian di Kecamatan Binjai, dimulai dari luas potensi lahan pertanian yaitu sebesar 

3.881 Ha. Lahan sawah sebesar 1.311 ha lahan kering sebesar 2.570 Ha.  Sedangkan 

lahan non pertanian yang digunakan untuk pertanaman komoditi nonpertanian yaitu 

tanaman perkebunan memiliki luas 387 Ha. Dari data tersebut dapat disimpulkan 

bahwa wilayah Kecamatan Binjai sangat potensi untuk pengembangan tanaman 

pertanian baik tanaman pangan, palawija, maupun hortikultura.  Dan tentunya, ini 

merupakan sumberdaya yang apabila diolah dapat membangun pertanian dan 

mensejahterakan pelaku utama yang bergelut di dalamnya. 

 

B. Hasil 

1. Karakteristik Responden 

a. Umur Responden 

Petani kelapa sawit yang menjadi responden dalam pengkajian ini memiliki 

keragaman dalam tingkatan umur.  Distribusi sebaran tingkatan umur disajikan pada 

tabel berikut : 

Tabel 21. Distribusi Responden Berdasarkan Umur 

No Klasifikasi Umur (Tahun) Jumlah Responden Presentase (%) 

1 30 – 36 3 9,7 

2 37 – 43 4 13,0 

3 44 – 50 15 48,4 

4 51 – 57 7 22,5 

5 58 – 65 2 6,4 

 Jumlah 31 100,0 
Sumber : Pengolahan Data Primer 2019 
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Gambar 4. Diagram Responden Berdasarkan Umur 

Berdasarkan data pada tabel 21, menunjukkan bahwa responden didominasi oleh 

petani pada kriteria umur 44–50 tahun yaitu sebanyak 15 responden atau bila 

dipersentasekan maka sebesar 48,4%. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu pada 

rentang umur 15 hingga 60 tahun digolongkan sebagai usia produktif. Dengan hal ini 

maka dapat disimpulkan bahwa pada umumnya petani yang menjadi responden dalam 

pengkajian ini merupakan petani dalam kelompok usia produktif. 

Usia produktif biasanya masih mempunyai semangat yang lebih besar 

dibandingkan usia yang nonproduktif, sehingga usia produktif sangat potensial untuk 

lebih meningkatkan peran sertanya dalam setiap kegiatan. Usia nonproduktif masih 

aktif melakukan usahatani karena responden sudah terbiasa bekerja sejak kecil, selain 

itu responden juga mencari kesibukan untuk menghilangkan rasa jenuh. Kegiatan 

berusahatani wajar dilakukan oleh responden yang berusia nonproduktif karena sudah 

menjadi rutinitas sehari-hari, meskipun kegiatan yang dilakukan bersifat ringan, 

misalnya melaksanakan pemanenan, perawatan pemupukan dan lain lain. 

Berdasarkan hasil kajian di lapangan, diketahui bahwa usia petani responden 

didominasi pada rentang usia 44 hingga 50 tahun. Usia ini, umumnya petani sudah 

berkeluarga dan sedang mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga seperti memberi nafkah keluarga. Usia ini juga berhubungan dengan kondisi 

fisik yang masih normal untuk melakukan kegiatan usahatani. Adapun tabulasi 

karakteristik responden disajikan pada lampiran 6. 
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b. Pendidikan Responden 

Pendidikan responden yang dimaksud dalam pengkajian berikut adalah 

pendidikan formal yang telah menjadi pengalaman oleh responden, mulai dari yang 

paling rendah yaitu tidak tamat SD hingga yang tertinggi yaitu yang pernah menempuh 

tingkat perguruan tinggi. Distribusi untuk tingkat pendidikan responsen terdapat pada 

tabel 22 sebagai berikut : 

Tabel 22. Distribusi Tingkat Pendidikan Formal Responden 

No Klasifikasi Pendidikan Jumlah Responden Presentase (%) 

1 Tidak Tamat SD 5 16,1 

2 SD 3 9,6 

3 SMP 6 19,3 

4 SMA 13 42,0 

5 Perguruan Tinggi 4 13,0 

 Jumlah 31 100,0 
Sumber : Pengolahan Data Primer 2019 

 

Gambar 5. Diagram Responden Berdasarkan Pendidikan Formal 

Berdasarkan data pada tabel 22, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan 

responden didominasi pada kategori pendidikan SMA sederajat dengan jumlah 

sebanyak 13 responden atau setara 42% dari jumlah sampel dan untuk pendidikan 

paling rendah yakni tidak tamat SD sebanyak 3 responden atau setara 9,6% dari jumlah 

sampel. 

Tingkat pendidikan formal pada petani dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pendidikan SMA merupakan pendidikan yang telah dicapai pada responden dan 

mencerminkan bahwa petani kelapa sawit yang terdapat pada Kecamatan Binjai cukup 

baik, karena pada umumnya petani yang memiliki adalah tamatan SMA.  
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Jika dilihat dari tabel 22, rata-rata responden telah mengenyam pendidikan dan 

mengerti akan arti penting pendidikan. Hal ini disebabkan faktor kesadaran 

masyarakat. Azwar (2013) menjelaskan bahwa lembaga pendidikan sebagai sistem 

yang mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap karena akan meletakan dasar 

pengertian dan konsep moral dalam diri individu.  Selain itu menurut Mantra dalam 

Wawan (2017) menyatakan bahwa pendidikan dapat mempengaruhi seseorang 

termasuk juga perilaku seseorang akan pola hidup terutama dalam memotivasi untuk 

sikap berperan serta dalam pembangunan. Pada umumnya makin tinggi pendidikan 

seseorang makin mudah menerima informasi. 

c. Jenis Kelamin 

Jenis kelamin yang dimiliki responden dapat diukur berdasarkan kriteria laki-

laki dan perempuan. Distribusi untuk jenis kelamin responden terdapat pada tabel 23 

sebagai berikut: 

Tabel 23. Distribusi Jenis Kelamin Responden 

No 
Klasifikasi Jenis Kelamin 

(L/P) 
Jumlah Responden Presentase (%) 

1 Laki-laki 24 77,4 

2 Perempuan 7 22,6 

 Jumlah 31 100,0 
Sumber : Pengolahan Data Primer 2019 

 

Gambar 6. Diagram Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 23, menunjukkan bahwa hasil sebaran 

jenis kelamin responden lebih didominasi oleh kaum laki-laki. Dengan frekuensi laki 

laki yaitu sebanyak 24 responden atau setara dengan 77,4% dari jumlah sampel. Kaum 

laki-laki memiliki peran yang lebih banyak dalam hal berusahatani, akan tetapi tidak 
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semua anggota kelompoktani hanya diperankan oleh kaum laki-laki saja, di dalam 

penelitian ini frekuensi perempuan yang terlibat dalam berusaahatani kelapa sawit 

yaitu sebanyak 7 responden atau setara dengan 22,6%. Hal ini dapat dikatakan bahwa 

para istri atau ibu rumah tangga sebagai kaum perempuan juga berperan dalam 

membantu dalam hal berusahatani kelapa sawit. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh 

kaum perempuan, mulai dari penanaman sampai pengolahan hasil. Terkait hal-hal 

yang berhubungan dengan usahatani yang memerlukan tenaga besar, diserahkan 

kepada kaum laki-laki. 

 

C. Pembahasan 

1. Analisis Tingkat Motivasi Petani Dalam Meningkatkan Produktivitas 

Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq) Di Kecamatan Binjai 

Kabupaten Langkat 

Setiap petani mempunyai motivasi yang berbeda dalam mendorong 

usahataninya. Hal ini dikarenakan setiap orang pasti memiliki tujuan tertentu dalam 

setiap berusaha. Motivasi adalah suatu proses dalam diri manusia yang 

menyebabkannya bergerak menuju tujuan, atau bergerak menjahui situasi yang tidak 

menyenangkan (Wade dan Carol, 2007). Sesuai dengan pendapat tersebut di atas 

motivasi merupakan suatu proses/usaha untuk mencari kehidupan yang lebih baik 

kedepannya. Motivasi yang menjadi kajian disini adalah motivasi ekonomi dan 

motivasi sosiologis.  

Analisis hasil pengkajian ini juga merupakan penyelesaian dari hipotesis dalam 

pengkajian motivasi petani dalam meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit 

(Elaeis guineensis Jacq) di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat. Pengukuran 

Motivasi ini dilakukan dengan cara menggunakan pernyataan-pernyataan posistif 

dalam suatu kuesioner, selanjutnya dilakukan perhitungan jumlah skor pernyataan-

pernyataan tersebut. Kategori tingkat motivasi dibagi menjadi sangat tinggi, tinggi, 

sedang, rendah dan sangat rendah. Untuk mengetahui tingkat motivasi petani dalam 

meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit diukur dengan menggunakan Skala 

Likert. Instrumen penelitian disebarkan kepada responden sebagai sampel sebanyak 31 

orang responden, kemudian jawaban dari responden direkapitulasi, jumlah skor yang 

diperoleh dibagi  dengan jumlah skor tertinggi di kali 100, maka akan di peroleh 

persentase skor dan hasilnya akan menentukan bagaimana tingkat motivasi petani 
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dalam meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit apakah dalam kategori 

sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. 

a. Motivasi Ekonomi 

Berdasarkan data yang diperoleh dari 31 orang responden yang disebarkan 

melalui pernyataan yang berada di dalam kuesioner, jumlah skor motivasi ekonomi 

yaitu sebesar 668, skor ideal 775 (5 x 31 responden x 5 pertanyaan). Adapun persentase 

tingkat motivasi ekonomi petani dalam meningkatkan produktivitas tanaman kelapa 

sawit (Elaeis guineensis Jacq) di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat sebagai 

berikut : 

Tingkat Motivasi Ekonomi  =
668

775
 x 100% =  87,1% 

Tingkat motivasi ekonomi petani dalam meningkatkan produktivitas tanaman 

kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat adalah 

87,1%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat motivasi ekonomi petani berada pada 

kategori sangat tinggi. Secara garis kontinum dapat dilihat pada gambar 7. 

Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi 
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Gambar 7. Garis Kontinum Persentase Motivasi Ekonomi 

Berdasarkan gambar 7 di atas dapat diketahui bahwa motivasi ekonomi petani 

dikatakan sangat rendah jika nilai motivasi 0%-20%, motivasi petani dikatakan rendah 

jika nilai motivasi 21%-40%, motivasi petani dikatakan sedang jika nilai motivasi 

41%-60%, motivasi dikatakan tinggi bila nilai motivasi 61%-80% dan nilai motivasi 

dikatakan sangat tinggi jika nilai motivasi adalah 81%-100%. Dari hasil perhitungan, 

diperoleh presentase skor sebanyak 87,1%, maka dapat kita ketahui bahwa motivasi 

petani dalam meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis 

Jacq) di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat termasuk dalam kategori sangat tinggi. 

Menurut Maslow (2010), seseorang berperilaku atau bekerja karena adanya dorongan 

untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan, Maslow berpendapat kebutuhan 

manusia itu berjenjang, artinya apabila kebutuhan tingkat pertama terpenuhi maka 

kebutuhan tingkat kedua akan menjadi prioritas utama, selanjutnya bila kebutuhan 

kedua sudah tepenuhi maka kebutuhan ketiga akan menjadi prioritas selanjutnya. 

87,1
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Selain daripada hal di atas, tingginya tingkat motivasi ekonomi responden juga 

dipengaruhi oleh umur responden yang dalam kategori produktif serta matang dalam 

membentuk pola pikir dan produktivitas kerja yaitu sebanyak 15 responden atau bila 

di persentasekan maka sebesar 48,4% dari jumlah responden. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Hunclok dalam Wawan (2017) yang menyatakan bahwa semakin cukup 

umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir 

dan bekerja. Dari segi kepercayaan masyarakat seseorang yang lebih dewasa 

dipercayai dari orang yang belum tinggi kedewasaanya. 

b. Motivasi Sosiologis 

Berdasarkan data yang diperoleh dari 31 orang responden yang disebarkan 

melalui pernyataan yang berada di dalam kuesioner, jumlah skor motivasi sosiologis 

yaitu sebesar 425, skor ideal 465 (5 x 31 responden x 3 pertanyaan). Adapun persentase 

tingkat motivasi sosiologis petani dalam meningkatkan produktivitas tanaman kelapa 

sawit (Elaeis guineensis Jacq) di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat sebagai 

berikut : 

Tingkat Motivasi Sosiologis  =
425

465
 x 100% =  91,4% 

Tingkat motivasi sosiologis petani dalam meningkatkan produktivitas tanaman 

kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat adalah 

91,4%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat motivasi sosiologis petani berada pada 

kategori sangat tinggi. Secara garis kontinum dapat dilihat pada gambar 8. 

Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi 
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Gambar 8. Garis Kontinum Persentase Motivasi Sosiologis 

Berdasarkan gambar 8 di atas, dapat diketahu bahwa motivasi sosiologis petani 

dikatakan sangat rendah jika nilai motivasi 0%-20 %, motivasi petani dikatakan rendah 

jika nilai motivasi 21%-40%, motivasi petani dikatakan sedang jika nilai motivasi 

41%-60%, motivasi dikatakan tinggi bila nilai motivasi 61%-80% dan nilai motivasi 

dikatakan sangat tinggi jika nilai motivasi adalah 81%-100%. Dari hasil perhitungan, 

diperoleh presentase skor sebanyak 91,4%, maka motivasi sosiologis petani dalam 

meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) di 

Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat termasuk dalam kategori sangat tinggi. 

91,4
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Hal ini dapat dikatakan bahwa responden beranggapan bahwa meningkatkan 

produktivitas tanaman kelapa sawit dapat membawa dampak positif secara sosial yaitu 

dapat menambah relasi atau teman, bekerjasama dengan orang lain, mempererat 

kerukunan. Dengan kata lain dengan petani berusaha untuk meningkatkan 

produktivitas tanaman kelapa sawitnya maka dapat membuka peluang usaha yang 

lebih baik, sistem pemasaran yang lebih menguntungkan, mempererat persaudaraan 

antar petani sehingga terjalin kerjasama yang baik. Adanya kerjasama yang baik 

tersebut maka responden dapat bertukar pengalaman dan informasi, terutama 

informasi yang bermanfaat untuk peningkatan usahatani mereka. Petani semakin 

mempunyai hubungan sosial yang lebih dekat. Misalnya, dengan membudidayakan 

tanaman kelapa sawit terbentuklah kelompoktani tanaman kelapa sawit. Adanya 

kelompoktani ini menjadi wadah bagi mereka untuk bertukar pendapat, menjaga 

kerukunan, bekerjasama dengan orang lain, serta memperoleh bantuan dari pihak lain 

sehingga dengan demikian diharapkan nantinya petani mudah untuk melakukan 

peningkatan produksi pada tanaman kelapa sawit mereka. 

Kelompoktani bisa mendapatkan bantuan kredit dan pupuk dari pemerintah. 

Anggota yang terdaftar dalam kelompoktani akan tertulis dalam pengajuan kredit atau 

pupuk. Anggota akan mendapatkan bantuan itu setelah rencana definitif kelompok 

disetujui. Banyak keuntungan yang didapat dari adanya kelompoktani. Masalah yang 

ada bisa dipecahkan secara bersama-sama ketika ada pertemuan kelompok. 

Hal ini menunjukan bahwa hipotesis dalam pengkajian ini ditolak. Dimana 

hipotesis motivasi petani dalam meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit di 

Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat diduga rendah. Namun kenyataan di lapangan 

dinyatakan bahwa motivasi kecenderungan bertindak atau kemauan dari responden 

untuk meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit adalah sangat tinggi. Hal ini 

didasari oleh adanya motivasi ataupun dorongan dari diri petani responden untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu motivasi ekonomi maupun motivasi 

sosiologis. Motivasi ekonomi merupakan motivasi yang mendorong seseorang untuk 

melakukan tindakan ekonomi yang berhubungan dengan hal finansial untuk 

kelangsungan hidup petani. Menurut Maslow (2010), seseorang berperilaku atau 

bekerja karena adanya dorongan untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan, 

Maslow berpendapat kebutuhan manusia itu berjenjang, artinya apabila kebutuhan 

tingkat pertama terpenuhi maka kebutuhan tingkat kedua akan menjadi prioritas 
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utama, selanjutnya bila kebutuhan kedua sudah tepenuhi maka kebutuhan ketiga akan 

menjadi prioritas selanjutnya. Kemudian dorongan kedua yaitu motivasi sosiologis. 

Motivasi sosiologis merupakan suatu motivasi yang berkaitan dengan hal sosial petani 

atau hubungan yang terjalin antar petani seperti mempererat persaudaraan antar petani 

sehingga terjalin kerjasama yang baik. Adanya kerjasama yang baik tersebut maka 

responden dapat bertukar pengalaman dan informasi, terutama informasi yang 

bermanfaat untuk meningkatkan usahatani mereka. Petani akan semakin mempunyai 

hubungan sosial yang lebih dekat. Misalnya, dengan membudidayakan tanaman kelapa 

sawit terbentuklah kelompoktani tanaman kelapa sawit. Adanya kelompoktani ini 

menjadi wadah bagi mereka untuk bertukar pendapat, menjaga kerukunan, 

bekerjasama dengan orang lain, serta memperoleh bantuan dari pihak lain sehingga 

dengan demikian diharapkan nantinya petani mudah untuk melakukan peningkatan 

produksi pada tanaman kelapa sawit mereka. 

Pengukuran tingkat kedua komponen motivasi petani dalam meningkatkan 

produktivitas tanaman kelapa sawit di Kecamatan Binjai tersaji pada tabel 24. 

 

Tabel 24. Tingkat Motivasi Petani Dalam Meningkatkan Produktivitas     

Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq) di Kecamatan Binjai 

Kabupaten Langkat 

Tingkat Motivasi 
Jumlah 

(orang) 

Total 

Skor 

Persentase 

Tingkat Sikap 

(%) 

Kategori 

Motivasi Ekonomi 31 675 87,1 Sangat Tinggi 

Skor Ideal 775  

Motivasi Sosiologis 31 425 91,4 Sangat Tinggi 

Skor Ideal 465 

Motivasi  89,25 Sangat Tinggi 

Sumber : Pengolahan Data Primer 2019 

Adapun tabulasi data tingkat motivasi petani (motivasi ekonomi dan motivasi 

sosiologis) tersaji di Lampiran 4. 

2. Hubungan Antara Faktor-Faktor Motivasi Petani Dengan Motivasi Ekonomi 

Petani Dalam Meningkatkan Produktivitas Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis 

guineensis Jacq) Di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat. 

Untuk mengkaji hubungan faktor-faktor motivasi petani dengan motivasi petani 

dalam meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) di 
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Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, maka digunakan analisis korelasi untuk 

mencari hubungan antara dua variabel. Menurut Sarwono (2006), korelasi Rank 

Spearman digunakan untuk mengetahui ada dan tidaknya hubungan antara dua 

variabel, yaitu variabel bebas dan variabel tergantung yang berskala ordinal. Korelasi 

dapat menghasilkan angka positif dan angka negatif. Jika korelasi menghasilkan angka 

positif maka kedua variabel tersebut bersifat searah. Searah mempunyai makna jika 

variabel bebas besar maka variabel tergantungnya juga besar. Jika korelasi 

menghasilkan angka negatif maka hubungan kedua variabel bersifat tidak searah. 

Tidak searah mempunyai makna jika variabel bebas besar maka variabel 

tergantungnya menjadi kecil. Angka korelasi berkisar antara 0 s/d 1, dengan ketentuan 

jika angka mendekati satu maka hubungan kedua variabel semakin kuat dan jika 

korelasi mendekati nol maka hubungan kedua variabel semakin lemah. 

Korelasi Rank Spearman menggunakan aplikasi SPSS 24 dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

1. Angka korelasi berkisar 0 s/d 1. 

2. Besar kecilnya angka korelasi menentukan kuat atau lemahnya hubungan kedua 

variabel. Patokan angkanya adalah sebagai berikut : 

a. 0 s/d 0.25 : Korelasi sangat lemah (dianggap tidak ada) 

b. > 0.25 s.d 0.5 : Korelasi cukup 

c. > 0.5 s/d 0.75 : Korelasi kuat 

d. > 0.75 s/d 1 : Korelasi sangat kuat 

3. Korelasi dapat positif dan negatif. Korelasi positif menunjukan arah yang sama 

hubungan antar variabel. Artinya, jika variabel 1 besar maka variabel 2 semakin 

besar pula. Sebaliknya, korelasi negatif menujukan arah berlawanan. Artinya, jika 

variabel 1 besar maka variabel 2 menjadi kecil. 

4. Signifikansi hubungan dua variabel dapat dianalisis dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

a. Jika probabilitas < 0.05, hubungan kedua variabel signifikan. 

b. Jika probabilitas > 0.05, hubungan kedua variabel tidak signifikan. 
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a. Hubungan Antara Faktor Motivasi Petani Dengan Motivasi Ekonomi Petani 

Dalam Meningkatkan Produktivitas Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis 

guineensis Jacq) Di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat 

Hasil analisis hubungan antara faktor motivasi petani dengan motivasi ekonomi 

petani dalam meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis 

Jacq) disajikan pada tabel 25. (Output dari SPSS tersaji di Lampiran 5). 

Tabel 25. Analisis Hubungan Antara Faktor Motivasi Petani Dengan Motivasi 

Ekonomi Petani Dalam Meningkatkan Produktivitas Tanaman Kelapa 

Sawit (Elaeis guineensis Jacq) 

Variabel X 

Motivasi Ekonomi 

(Sig 2-

tailed) 

Correlation 

Coefficient (Rs) 
thitung ttabel 

X1 Pengalaman Petani ,635tn ,089 0,481 2,045 

X2 Pendidikan Nonformal ,684tn ,076 0,410 2,045 

X3 Luas Lahan ,631tn -,090 -0,487 2,045 

X4 Pendapatan ,002n -,529** -3,357 2,756 

X5 Peran Pemerintah ,000n ,623** 4,353 2,756 

X6 Ketersediaan Sarana 

Produksi 
,036n    ,378* 2,199 2,045 

X7 Ketersediaan Kredit 

Usahatani 

,529tn ,117 0,634 2,045 

Sumber : Pengolahan Data Primer 2019 

Berdasarkan tabel 25, dapat dilihat bahwa hasil analisis menunjukan hubungan 

yang signifikan dan tidak signfikan, kuat atau lemahnya hubungan dan arah hubungan. 

Untuk mengetahui analisis hubungan tiap variabel diatas diuraikan sebagai berikut :  

1) Hubungan Antara Pengalaman Petani Dengan Motivasi Ekonomi Petani 

Dalam Meningkatkan Produktivitas Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis 

guineensis Jacq) 

Berdasarkan tabel 25, dapat dilihat bahwa nilai sig 2-tailed atau probabilitas 

variabel pengalaman petani yaitu sebesar 0.635, artinya kedua variabel tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara pengalaman petani dan motivasi ekonomi petani. 

Nilai correlation coefficient 0.089, artinya hubungan yang sangat lemah dengan 

ketentuan 0 s/d 0.25 : korelasi sangat lemah (dianggap tidak ada). Selanjutnya, 

diketahui nilai thitung variabel pengalaman petani yaitu sebesar 0.481, sedangkan nilai 

ttabel sebesar 2.045. Oleh sebab itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak adanya 

hubungan yang signifikan antara faktor pengalaman petani dengan motivasi ekonomi 

petani dalam meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis 

Jacq) di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dikarenakan nilai thitung lebih kecil dari 

nilai ttabel. 
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Pengalaman petani dalam hal budidaya tanaman kelapa sawit rata-rata di atas 10 

tahun. Namun, lamanya pengalaman petani tidak mempengaruhi motivasi mereka 

dalam hal berbudidaya. Hal ini disebabkan oleh petani sangat jarang mengikuti 

penyuluhan. Seperti yang kita ketahui, mengikuti kegiatan penyuluhan merupakan 

suatu hal yang penting harus dilakukan oleh seorang petani. Dalam melakukan 

kegiatan penyuluhan, petani akan mendapatkan bekal serta ilmu yang belum mereka 

ketahui, pengetahuan itu termasuk hal bagaimana cara untuk melakukan budidaya 

kelapa sawit yang benar agar mampu memperoleh hasil yang optimal sehingga petani 

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa lamanya 

pengalaman petani sama sekali tidak mempengaruhi motivasi mereka karena ilmu 

yang dimilikinya tidak ada, sehingga hasilnya sama saja dengan yang tidak 

berpengalaman. Oleh sebab itu, hal ini tidak sejalan dengan pendapat Azwar (2013), 

yang mengemukakan bahwa untuk dapat mempunyai tanggapan atau penghayatan, 

seseorang harus mempunyai pengalaman yang berkaitan dengan objek. Apakah 

penghayatan itu akan membentuk sikap positif ataukah sikap negatif, akan tergantung 

pada berbagai faktor lain. Middlebrook dalam Azwar (2013) mengatakan bahwa tidak 

adanya pengalaman sama sekali dengan suatu objek, cenderung akan membentuk 

sikap negatif terhadap objek tersebut. Selain itu, Wawan (2017), juga mengungkapkan 

bahwa untuk menjadi dasar pembentukan sikap, pengalaman pribadi haruslah 

meninggalkan kesan yang kuat. Karena itu, sikap lebih mudah terbentuk apabila 

pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam melibatkan faktor emosional. 

2) Hubungan Antara Pendidikan Nonformal Dengan Motivasi Ekonomi Petani 

Dalam Meningkatkan Produktivitas Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis 

guineensis Jacq) 

Berdasarkan tabel 25, dapat dilihat bahwa nilai sig 2-tailed atau probabilitas 

variabel pendidikan yaitu sebesar 0.684, artinya kedua variabel tidak terdapat 

hubungan yang signifikan. Nilai correlation coefficient 0.076, artinya hubungan yang 

sangat lemah dengan ketentuan 0 s/d 0.25 : korelasi sangat lemah. Selanjutnya, 

diketahui nilai thitung variabel pendidikan nonformal yaitu sebesar 0.410, sedangkan 

nilai ttabel sebesar 2.045. Oleh sebab itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak adanya 

hubungan yang signifikan antara faktor pendidikan nonformal dengan motivasi 

ekonomi petani dalam meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit (Elaeis 
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guineensis Jacq) di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dikarenakan nilai thitung lebih 

kecil dari nilai ttabel. 

Hubungan yang tidak signifikan terjadi dikarenakan pendidikan nonformal baik 

penyuluhan maupun pelatihan sangat minim dilakukan oleh petani yang berada di 

Kecamatan Binjai. Seperti data yang telah didapat di lapangan, dalam 1 tahun mereka 

hanya mengikuti penyuluhan sebanyak 1-4 kali saja bahkan ada yang tidak pernah 

sekalipun mengikuti kegiatan penyuluhan. Kemudian, diketahui bahwa sebagian besar 

dari petani yang berada di Kecamatan Binjai merupakan petani polivalen artinya 

mereka tidak melakukan usahatani di bidang kelapa sawit saja tetapi juga melakukan 

usahatani di komoditi lain sebagai usaha sampingan yang mampu menambah 

penghasilan perbulan mereka contohnya seperti padi atau tanaman hortikultura. 

Namun, kenyataan yang ada, untuk mengikuti penyuluhan mengenai tanaman padi pun 

sangat jarang dilakukan oleh petani di Kecamatan Binjai. Oleh sebab itu, dapat 

dikatakan bahwa tingkat pendidikan nonformal di Kecamatan Binjai masih tergolong 

sangat rendah, sehingga mereka tidak mengetahui berbudidaya tanaman kelapa sawit 

yang benar. Hal ini menyebabkan produksi dan pendapatan mereka rendah sehingga 

tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.. Dan hal ini tidak sejalan dengan teori 

menurut Azwar (2013), yang menyatakan bahwa pendidikan nonformal merupakan 

pendidikan yang didapat dari luar bangku sekolah. Penyuluhan dan pelatihan pertanian 

merupakan sistem pendidikan nonformal yang tidak sekedar memberikan penerangan 

atau menjelaskan tetapi berupaya untuk mengubah perilaku sasarannya agar memiliki 

pengalaman berusahatani yang luas dan memliki sikap progresif untuk melakukan 

perubahan dan inovatif terhadap inovasi sesuatu baru serta terampil melakukan dalam 

melakukan suatu kegiatan. 

3) Hubungan Antara Luas Lahan Dengan Motivasi Ekonomi Petani Dalam 

Meningkatkan Produktivitas Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq) 

Berdasarkan tabel 25, dapat dilihat bahwa nilai sig 2-tailed atau probabilitas 

variabel luas lahan yaitu sebesar 0.631, artinya kedua variabel tidak terdapat hubungan 

yang signifikan. Nilai correlation coefficient -0.090, artinya hubungan yang sangat 

lemah dengan ketentuan 0 s/d 0.25 : korelasi sangat lemah. Selanjutnya, diketahui nilai 

thitung variabel luas lahan yaitu sebesar -0.487, sedangkan nilai ttabel sebesar 2.045. Oleh 

sebab itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak adanya hubungan yang signifikan 

antara luas lahan dengan motivasi ekonomi petani dalam meningkatkan produktivitas 
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tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) di Kecamatan Binjai Kabupaten 

Langkat dikarenakan nilai thitung lebih kecil dari nilai ttabel. 

Hubungan yang tidak signifikan ini terjadi karena tanaman kelapa sawit mudah 

untuk diusahakan sehingga bisa ditanam pada lahan yang luas atau sempit. Menurut 

data di lapangan, diketahui bahwa luas lahan yang dimiliki petani rata rata <0,5 sampai 

1 Ha. Oleh sebab itu, berapapun luas lahan yang dimiliki oleh petani tidak akan 

mempengaruhi motivasi ekonomi petani dalam meningkatkan produktivitas tanaman 

kelapa sawit. Hal ini dikarenakan pada lahan yang sempit ataupun luas, petani akan 

tetap melakukan teknik budidaya yang sama. Bisa disimpulkan bahwa lahan sempit 

atau luas, petani bisa melakukan budidaya tanaman kelapa sawit dengan harapan 

kebutuhan ekonomi bisa terpenuhi. Namun, hal ini sangat bertentangan dengan 

pendapat Lains dalam Panurat (2014), beliau berpendapat luas lahan sangat 

mempengaruhi minat, apabila luas lahan semakin luas maka minat petani untuk 

berusahatani semakin tinggi. 

4) Hubungan Antara Pendapatan Dengan Motivasi Ekonomi Petani Dalam 

Meningkatkan Produktivitas Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq) 

Berdasarkan tabel 25, dapat dilihat bahwa nilai sig 2-tailed atau probabilitas 

variabel pendapatan yaitu sebesar 0.002, artinya kedua variabel terdapat hubungan 

yang sangat signifikan. Nilai correlation coefficient -0.529**, artinya hubungan yang 

kuat dengan ketentuan >0.5 s/d 0.75 : korelasi kuat dan berhubungan dua arah. Artinya 

pendapatan sedikit namun motivasi ekonomi tinggi. Selanjutnya, diketahui nilai thitung 

variabel pendapatan yaitu sebesar -3.357, sedangkan nilai ttabel sebesar 2.756. Oleh 

sebab itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya hubungan yang sangat signifikan 

antara pendapatan dengan motivasi ekonomi petani dalam meningkatkan produktivitas 

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

Langkat dikarenakan nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel. 

Meskipun pendapatan yang diperoleh petani dari usahatani kelapa sawit rendah 

yaitu rata rata per bulan berkisar 1-2 juta, namun petani masih memiliki motivasi 

dalam melakukan budidaya dan peningkatan produktivitas tanaman kelapa sawit 

karena mereka masih memiliki pendapatan lain dari usaha sampingan mereka seperti 

budidaya tanaman padi, hortikultura serta ternak ayam, lembu maupun kambing. 

Bahkan ada sebagian petani yang menjadikan usahatani kelapa sawit hanya sekedar 
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usaha sampingan mereka saja, dikarenakan penghasilan dari usaha yang lain hasilnya 

lebih besar dibandingkan usaha kelapa sawit. Kemudian dari data yang diperoleh di 

lapangan, bahwasannya luas lahan yang dimiliki oleh petani di Kecamatan Binjai rata 

rata masih tergolong kurang luas yaitu berkisar <0,5 sampai 1 Ha. Hal ini yang 

menyebabkan pendapatan mereka sedikit dan memberikan hubungan yang negatif. 

Dari hasil yang diperoleh, maka diketahui bahwa hal ini tidak sejalan dengan 

pendapat Yatno, dkk dalam Dewandini (2010), yang menyatakan bahwa pendapatan 

yang diperoleh petani sangat berhubungan dengan motivasi ekonomi petani. Antara 

tingkat pendapatan dengan motivasi ekonomi mempunyai hubungan yang nyata, 

maksudnya semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang maka semakin tinggi pula 

motivasi ekonominya. Bagi petani yang mempunyai pendapatan yang kecil tentu tidak 

berani mengambil resiko karena keterbatasan modal.  

5) Hubungan Antara Peran Pemerintah Dengan Motivasi Ekonomi Petani 

Dalam Meningkatkan Produktivitas Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis 

guineensis Jacq) 

Berdasarkan tabel 25, dapat dilihat bahwa nilai sig 2-tailed atau probabilitas 

variabel peran pemerintah yaitu sebesar 0.000, artinya kedua variabel terdapat 

hubungan yang sangat signifikan. Nilai correlation coefficient 0.623**, artinya 

hubungan yang kuat dengan ketentuan > 0.5 s/d 0.75 : korelasi kuat dan berhubungan 

searah, jika peran pemerintah besar maka motivasi ekonomi petani juga besar. 

Selanjutnya, diketahui nilai thitung variabel peran pemerintah yaitu sebesar 4.353, 

sedangkan nilai ttabel sebesar 2.756. Oleh sebab itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

adanya hubungan yang sangat signifikan antara peran pemerintah dengan motivasi 

ekonomi petani dalam meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit (Elaeis 

guineensis Jacq) di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dikarenakan nilai thitung lebih 

besar dari nilai ttabel. 

Hubungan yang sangat signifikan ini terjadi karena peran pemerintah berupa 

penetapan harga jual kelapa sawit, bantuan saprodi berupa pupuk, pestisida, benih 

unggul merupakan hal yang penting dalam melakukan budidaya. Apabila seluruh 

sarana produksi terpenuhi maka petani akan lebih giat dalam melakukan budidayanya. 

Menurut data dari petani, bantuan pemerintah berupa pupuk subsidi mudah untuk 

didapatkan di kios saprodi di masing masing desa di Kecamatan Binjai. Dengan harga 

pupuk yang telah di subsidi pemerintah, maka akan meringankan beban petani, karena 
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diketahui bahwa pendapatan petani di Kecamatan Binjai masih tergolong rendah yaitu 

berkisar 1-2 juta per bulan. Oleh sebab itu, dengan pendapatan rendah, petani masih 

tetap mampu untuk membeli pupuk sehingga tanaman kelapa sawit mereka tetap dapat 

memperoleh kebutuhan sarana input sehingga dapat mengasilkan produksi yang 

optimal. Selain itu, peran pemerintah dalam hal penetapan harga jual kelapa sawit juga 

akan mempengaruhi motivasi petani dalam melakukan budidaya tanaman kelapa 

sawit. Harga jual kelapa sawit yang tinggi akan menambah pendapatan petani sehingga 

mereka mampu untuk mmenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Menurut Soekartawi 

(2002), adanya politik yang sedemikian rupa, sehingga mendorong tumbuh dan 

berkembangnya sektor pertanian. Dengan memandang pentingnya dan besarnya 

peranan yang dapat diambil maka pemerintah berusaha untuk mengoptimalkan sektor 

pertanian dengan cara megembangkan hasil pertanian, mengembangkan pangan pasar 

dari hasil pertanian, mengembangkan faktor produksi pertanian. 

6) Hubungan Antara Ketersediaan Sarana Produksi Dengan Motivasi Ekonomi 

Petani Dalam Meningkatkan Produktivitas Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis 

guineensis Jacq) 

Berdasarkan tabel 25, dapat dilihat bahwa nilai sig 2-tailed atau probabilitas 

variabel ketersediaan sarana produksi yaitu sebesar 0.036, artinya kedua variabel 

terdapat hubungan yang signifikan. Nilai correlation coefficient 0.378* yang artinya 

hubungan cukup dengan ketentuan >0.25 s/d 0.5 : korelasi cukup dan berhubungan 

searah, jika ketersediaan sarana produksi besar maka motivasi ekonomi petani juga 

besar. Selanjutnya, diketahui nilai thitung variabel ketersediaan sarana produksi yaitu 

sebesar 2.199, sedangkan nilai ttabel sebesar 2.045. Oleh sebab itu, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara ketersediaan sarana 

produksi dengan motivasi ekonomi petani dalam meningkatkan produktivitas tanaman 

kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat 

dikarenakan nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel. 

Hubungan yang signifikan ini terjadi karena ketersediaan sarana produksi ini 

sangat berpengaruh terhadap kelancaran dan kelangsungan pertumbuhan serta 

perkembangan dalam budidaya tanaman kelapa sawit. Apabila, semua kebutuhan 

sarana produksi terpenuhi, maka tanaman kelapa sawit akan mampu memperoleh hasil 

produksi yang optimal, sehingga petani akan mendapatkan penghasilan yang lebih 
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banyak. Dari penghasilan yang lebih tersebut, petani akan mampu menaikkan taraf 

hidupnya menjadi lebih baik. 

Oleh sebab itu, hal ini sejalan dengan pendapat Dewandini (2010), yang 

menyatakan bahwa ketersediaan saprodi yaitu tersedianya input produksi pertanian 

yang mendukung budidaya, diukur dengan melihat sumber input dan ketersediaan 

input. Adanya ketersediaan sarana dan prasarana produksi yang akan mendukung 

petani berusahatani. Sarana produksi merupakan salah satu faktor yang sangat penting 

terutama untuk mencapai tujuan terciptanya ketahanan pangan. 

7) Hubungan Antara Ketersediaan Kredit Usahatani Dengan Motivasi Ekonomi 

Petani Dalam Meningkatkan Produktivitas Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis 

guineensis Jacq) 

Berdasarkan tabel 25, dapat dilihat bahwa nilai sig 2-tailed atau probabilitas 

ketersediaan kredit usahatani yaitu sebesar 0.529, artinya kedua variabel tidak terdapat 

hubungan yang signifikan. Nilai correlation coefficient 0.117 yang artinya hubungan 

yang sangat lemah dengan ketentuan 0 s/d 0.25 : korelasi sangat lemah (dianggap tidak 

ada). Selanjutnya, diketahui nilai thitung variabel ketersediaan kredit usahatani yaitu 

sebesar 0.634, sedangkan nilai ttabel sebesar 2.045. Oleh sebab itu, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa tidak adanya hubungan yang signifikan antara ketersediaan kredit 

usahatani dengan motivasi ekonomi petani dalam meningkatkan produktivitas 

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

Langkat dikarenakan nilai thitung lebih kecil dari nilai ttabel. 

Hubungan yang tidak signifikan ini terjadi karena pemanfaatan kredit usahatani 

di Kecamatan Binjai masih tergolong rendah, petani jarang melakukan peminjaman 

uang di Bank. Dikarenakan alasan mereka bahwa meminjam uang di Bank harus 

memiliki surat tanah atas usaha yang dimilikinya berdasarkan ketentuan yang ada 

seperti luas lahan yang telah ditentukan. Namun, menurut data yang didapat di 

lapangan, petani di Kecamatan Binjai masih tergolong petani yang memiliki lahan 

yang kurang luas. Oleh sebab itu, mereka tidak dapat meminjam uang di Bank. Namun 

demikian, petani tetap menginginkan untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonominya 

lebih baik, sehingga meskipun ketersediaan kredit usahatani ini mendukung atau tidak 

mendukung, petani akan tetap melakukan budidaya tanaman kelapa sawit. Dapat 

disimpulkan bahwa adanya ketersediaan kredit usahatani tidak akan berpengaruh pada 

motivasi ekonomi petani. Hal ini juga berkaitan dengan karakteristik umur responden. 
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Yang mana diketahui bahwa hampir keseluruhan umur petani yang membudidayakan 

tanaman kelapa sawit merupakan petani yang tergolong dalam usia produktif. Dimana 

usia produktif biasanya masih mempunyai semangat yang lebih besar dibandingkan 

usia yang nonproduktif, sehingga usia produktif sangat potensial untuk lebih 

meningkatkan peran sertanya dalam setiap kegiatan. Berdasarkan hasil kajian di 

lapangan bahwa usia yang paling dominan di lapangan yaitu berada pada rentang 44 

hingga 50 tahun yaitu sebanyak 15 responden dari keseluruhan responden yang 

berjumlah 40 responden atau bila dipersentasekan maka sebesar 48,4%, Usia ini adalah 

usia dimana umumnya petani yang sudah berkeluarga dan sedang mempunyai 

tanggung jawab atas memenuhi kebutuhan pada keluarga seperti memberi nafkah 

keluarga, maka hal ini juga berkesinambungan dengan usia dengan gambaran kondisi 

fisik masih normal untuk melakukan kegiatan usahatani. 

Oleh sebab itu, hal ini tidak sejalan dengan pendapat Dewandini (2010), yang 

menyatakan bahwa adanya kredit usahatani ini akan membantu biaya petani dalam 

melakukan budidaya, sehingga petani terdorong untuk melakukan usahatani tersebut. 

Hal ini dilakukan untuk meringankan biaya yang dikeluarkan untuk budidaya. Adanya 

kredit usahatani serta pemakaian kredit dari para petani ini diharapkan dapat 

membantu petani dalam mengembangkan usahataninya. Sehingga tidak kesulitan 

dalam hal budidaya. 

b. Hubungan Antara Faktor Motivasi Petani Dengan Motivasi Sosiologis Petani 

Dalam Meningkatkan Produktivitas Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis 

guineensis Jacq) Di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat 

Hasil analisis hubungan antara faktor motivasi petani dengan motivasi sosiologis 

petani dalam meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis 

Jacq) disajikan pada tabel 26. (Output dari SPSS tersaji di Lampiran 5) 

Tabel 26. Analisis Hubungan Antara Faktor Motivasi Petani Dengan Motivasi 

Sosiologis Petani Dalam Meningkatkan Produktivitas Tanaman Kelapa Sawit 

(Elaeis guineensis Jacq) 

Variabel X 

Motivasi Sosiologis 

(Sig 2-

tailed) 

Correlation 

Coefficient (Rs) 
thitung ttabel 

X1 Pengalaman Petani ,020n ,416* 2,464 2,045 

X2 Pendidikan Nonformal ,443tn ,143 0,778 2,045 

X3 Luas Lahan ,162tn -,258 -8,019 2,045 

X4 Pendapatan ,183tn -,245 -1,361 2,045 

X5 Peran Pemerintah ,005n ,494** 3,060 2,756 
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Lanjutan Tabel 26 

Variabel X 

Motivasi Sosiologis 

(Sig 2-

tailed) 

Correlation 

Coefficient (Rs) 
thitung ttabel 

X6 Ketersediaan Sarana 

Produksi 
,454tn -,140 -0,762 2,045 

X7 Ketersediaan Kredit 

Usahatani 
,656tn -,083 -0,449 2,045 

Sumber : Pengolahan Data Primer 2019 

Berdasarkan tabel 26, dapat dilihat bahwa hasil analisis menunjukan hubungan 

yang signifikan dan tidak signfikan, kuat atau lemahnya hubungan dan arah hubungan. 

Untuk mengetahui analisis hubungan tiap variabel diatas diuraikan sebagai berikut :  

1) Hubungan Antara Pengalaman Petani Dengan Motivasi Sosiologis Petani 

Dalam Meningkatkan Produktivitas Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis 

guineensis Jacq) 

Berdasarkan tabel 26, dapat dilihat bahwa nilai sig 2-tailed atau probabilitas 

variabel pengalaman petani yaitu sebesar 0.020, artinya kedua variabel terdapat 

hubungan yang signifikan. Nilai correlation coefficient 0.416* yang artinya hubungan 

cukup dengan ketentuan >0.25 - 0.5 : korelasi cukup dan berhubungan searah. Jika 

pengalaman petani besar maka motivasi sosiologis petani dalam meningkatkan 

produktivitas tanaman kelapa sawit juga besar. Selanjutnya, diketahui nilai thitung 

variabel pengalaman petani yaitu sebesar 2.464, sedangkan nilai ttabel sebesar 2.045. 

Oleh sebab itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya hubungan yang signifikan 

antara pengalaman petani dengan motivasi sosiologis petani dalam meningkatkan 

produktivitas tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) di Kecamatan Binjai 

Kabupaten Langkat dikarenakan nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel. 

Hubungan yang signifikan ini terjadi karena pengalaman merupakan suatu hal 

yang penting dalam melakukan suatu kegiatan termasuk dalam usahatani kelapa sawit. 

Di dalam suatu kegiatan usahatani, selama seseorang mampu bekerja dan ada kemauan 

maka orang tersebut dapat bekerjasama dengan siapapun 

Berdasarkan analisis tersebut dapat dikatakan bahwa pengalaman berpengaruh 

pada motivasi sosiologis petani dalam membudidayakan tanaman kelapa sawit. Petani 

yang berumur muda atau tua sama-sama memiliki kesempatan untuk bekerjasama 

dengan orang lain. Kerjasama tersebut bisa terjalin antar petani, petani dengan 

pedagang, petani dengan penyuluh, atau kerjasama dengan yang lainnya. Semakin 

lama petani dalam melakukan usahatani tentunya akan membentuk pola pikir yang 

baik dan semakin baik pula dalam menjalankan program atau inovasi sehingga petani 
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berkomitmen untuk dapat melakukan peningkatan produksi pada tanaman kelapa 

sawit. Menurut data di lapangan, petani rata-rata telah melakukan budidaya tanaman 

kelapa sawit selama lebih dari 10 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sudah 

banyak berbagi pengalaman dengan sesama petani, walaupun pengalaman yang 

mereka dapatkan bukan berasal dari kegiatan penyuluhan ataupun pelatihan. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Faranita dkk (2017), terdapat hubungan yang signifikan 

antara pengalaman pribadi dengan sikap petani. Selain itu Azwar (2013), 

mengemukakan bahwa untuk dapat mempunyai tanggapan atau penghayatan, 

seseorang harus mempunyai pengalaman yang berkaitan dengan objek. Apakah 

penghayatan itu akan membentuk sikap positif ataukah sikap negatif, akan tergantung 

pada berbagai faktor lain. Middlebrook dalam Azwar (2013), mengatakan bahwa tidak 

adanya pengalaman sama sekali dengan suatu objek, cenderung akan membentuk 

sikap negatif terhadap objek tersebut.  

2) Hubungan Antara Pendidikan Nonformal Dengan Motivasi Sosiologis Petani 

Dalam Meningkatkan Produktivitas Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis 

guineensis Jacq) 

Berdasarkan tabel 26, dapat dilihat bahwa nilai sig 2-tailed atau probabilitas 

variabel pendidikan nonformal yaitu sebesar 0.443, artinya kedua variabel tidak 

terdapat hubungan yang signifikan. Nilai correlation coefficient 0.143 yang artinya 

hubungan sangat lemah dengan ketentuan 0 s/d 0.25 : korelasi sangat lemah (dianggap 

tidak ada). Selanjutnya, diketahui nilai thitung variabel pendidikan nonformal yaitu 

sebesar 0.778, sedangkan nilai ttabel sebesar 2.045. Oleh sebab itu, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa tidak adanya hubungan yang signifikan antara pendidikan 

nonformal dengan motivasi sosiologis petani dalam meningkatkan produktivitas 

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

Langkat dikarenakan nilai thitung lebih kecil dari nilai ttabel. 

Hubungan yang tidak signifikan terjadi karena petani masih tetap dapat 

berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain tanpa harus ada pendidikan nonformal 

yang telah mereka ikuti seperti penyuluhan maupun pelatihan. Karena menurut data 

yang telah didapat di lapangan, diketahui bahwa petani yang berada  di Kecamatan 

Binjai masih sangat minim dalam hal mengikuti kegiatan  penyuluhan. Petani di 

Kecamatan Binjai hanya mengikuti 1-4 kali penyuluhan dalam waktu 1 tahun, bahkan 

sebahagian dari mereka sama sekali belum pernah mengikuti kegitan penyuluhan. 
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Namun, hal ini tidak memempengaruhi motivasi mereka dalam melakukan budidaya 

kelapa sawit dikarenakan mereka tetap masih dapat saling bekerjasama dan bertukar 

pendapat mengenai bagaimana cara melakukan budidaya yang baik. Interaksi dan 

bertukar pikiran ini sering dilakukan oleh para petani guna untuk memperbaiki sistem 

budidayanya. Oleh sebab itu, hal ini tidak sejalan dengan pernyataan Wicaksono 

dalam Dewandini (2010), yang menyatakan bahwa keberadaan motivasi tidak bisa 

dipisahkan dengan faktor yang mempengaruhinya. Terdapat hubungan yang nyata 

antara pendidikan formal dan pendidikan nonformal dengan motivasinya. Dalam hal 

ini dapat disimpulkan bahwa tingginya tingkat motivasi sosiologis petani berupa 

kecenderungan dalam hal bekerja sama dengan petani ataupun pedagang lain dalam 

upaya meningkatkan produksi tanaman kelapa sawit tidak dipengaruhi oleh kegiatan 

penyuluhan dan pelatihan yang petani ikuti. 

3) Hubungan Antara Luas Lahan Dengan Motivasi Sosiologis Petani Dalam 

Meningkatkan Produktivitas Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq) 

Berdasarkan tabel 26, dapat dilihat bahwa nilai sig 2-tailed atau probabilitas 

variabel luas lahan yaitu sebesar 0.162, artinya kedua variabel tidak terdapat hubungan 

yang signifikan. Nilai correlation coefficient -0.258, yang artinya hubungan cukup 

dengan ketentuan > 0.25 s.d 0.5 : korelasi cukup. Selanjutnya, diketahui nilai thitung 

variabel luas lahan yaitu sebesar -8.019, sedangkan nilai ttabel sebesar 2.045. Oleh sebab 

itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak adanya hubungan yang signifikan antara luas 

lahan dengan motivasi sosiologis petani dalam meningkatkan produktivitas tanaman 

kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat 

dikarenakan nilai thitung lebih kecil dari nilai ttabel. 

Hubungan yang tidak signifikan ini terjadi karena petani dapat berinteraksi dan 

bekerjasama dengan orang lain tanpa harus memperhatikan luas lahan yang mereka 

miliki. Petani yang memiliki lahan luas atau sempit sama-sama memiliki kesempatan 

untuk bekerjasama dengan orang lain baik kerjasama antar petani maupun petani 

dengan pedagang. Selain itu, tanaman kelapa sawit juga bisa ditanam pada lahan yang 

sempit maupun luas, sehingga petani tetap bisa melakukan budidaya tersebut. Oleh 

sebab itu, semua petani kelapa sawit bisa berinteraksi, bekerjasama dan saling bertukar 

pendapat dengan petani lain dalam budidaya tanaman kelapa sawit. Namun, hal ini 

sangat bertentangan dengan pendapat Lains dalam Panurat 2014, beliau berpendapat 



 

58 

 

luas lahan sangat mempengaruhi minat, apabila luas lahan semakin luas maka minat 

petani untuk berusahatani semakin tinggi. 

4) Hubungan Antara Pendapatan Dengan Motivasi Sosiologis Petani Dalam 

Meningkatkan Produktivitas Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq) 

Berdasarkan tabel 26, dapat dilihat bahwa nilai sig 2-tailed atau probabilitas 

variabel pendapatan yaitu sebesar 0.183 artinya kedua variabel tidak terdapat 

hubungan yang signifikan. Nilai correlation coefficient -0.245 yang artinya hubungan 

sangat lemah dengan ketentuan 0 s/d 0.25 : korelasi sangat lemah (dianggap tidak ada). 

Selanjutnya, diketahui nilai thitung variabel pendapatan yaitu sebesar -1.361, sedangkan 

nilai ttabel sebesar 2.045. Oleh sebab itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya tidak 

adanya hubungan yang signifikan antara pendapatan dengan motivasi sosiologis petani 

dalam meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) di 

Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dikarenakan nilai thitung lebih kecil dari nilai 

ttabel. 

Hubungan yang tidak signifikan ini terjadi karena petani dapat berinteraksi dan 

bekerjasama dengan orang lain tanpa harus memperhatikan jumlah pendapatan yang 

mereka dapatkan. Menurut data di lapangan, penghasilan petani dari usahatani kelapa 

sawit masih tergolong rendah, dimana pendapatan mereka rata rata berkisar 1-2 juta 

per bulan. Namun, petani yang memiliki pendapatan yang besar atau kecil sama-sama 

memiliki kesempatan untuk bekerjasama dengan orang lain, baik kerjasama antar 

petani dalam hal berbagi informasi mengenai teknik dalam berbudidaya tanaman yang 

baik serta kerjasama antar pedagang dalam hal membeli saprodi yang digunakan untuk 

tanaman mereka seperti bibit, pupuk maupun pestisida. 

Namun, Samuelson dan Nordhaus (2013), mengatakan bahwa pendapatan sangat 

berpengaruh bagi kelangsungan suatu usaha, semakin besar pendapatan yang diperoleh 

maka semakin besar kemampuan suatu usaha untuk membiayai segala pengeluaran 

dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. 

5) Hubungan Antara Peran Pemerintah Dengan Motivasi Sosiologis Petani 

Dalam Meningkatkan Produktivitas Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis 

guineensis Jacq) 

Berdasarkan tabel 26, dapat dilihat bahwa nilai sig 2-tailed atau probabilitas 

variabel peran pemerintah yaitu sebesar 0.005, artinya kedua variabel terdapat 

hubungan yang sangat. Nilai correlation coefficient 0.494**, artinya hubungan yang 
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cukup dengan ketentuan > 0.25 s.d 0.5 : korelasi cukup dan berhubungan searah. Jika 

peran pemerintah besar maka motivasi sosiologis petani dalam meningkatkan 

produktivitas tanaman kelapa sawit besar. Selanjutnya, diketahui nilai thitung variabel 

peran pemerintah yaitu sebesar 3.060, sedangkan nilai ttabel sebesar 2.756. Oleh sebab 

itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya hubungan yang sangat signifikan antara 

peran pemerintah dengan motivasi sosiologis petani dalam meningkatkan 

produktivitas tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) di Kecamatan Binjai 

Kabupaten Langkat dikarenakan nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel. 

Hubungan yang sangat signifikan terjadi karena peran pemerintah dalam hal 

penetapan harga serta bantuan saprodi sangat memotivasi petani dalam hal melakukan 

peningkatan produksi pada tanaman kelapa sawitnya. Mereka saling mencari dan 

berbagi informasi mengenai harga jual kelapa sawit serta bantuan-bantuan yang 

diberikan oleh pemerintah. Apabila harga jual kelapa sawit tinggi, maka antar petani 

sama-sama memberitahu kepada petani lain, sehingga terjadi interaksi antar sesama 

petani. Kemudian, dengan adanya bantuan pemerintah berupa subsidi pupuk, maka 

petani akan mampu untuk membelinya sehingga terjadi kerjasama antar petani dengan 

pedagang. Menurut Soekartawi (2002), adanya politik yang sedemikian rupa, sehingga 

mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor pertanian. Dengan memandang 

pentingnya dan besarnya peranan yang dapat diambil maka pemerintah berusaha untuk 

mengoptimalkan sektor pertanian dengan cara megembangkan hasil pertanian, 

mengembangkan pangan pasar dari hasil pertanian, mengembangkan faktor produksi 

pertanian. 

6) Hubungan Antara Ketersediaan Sarana Produksi Dengan Motivasi Sosiologis 

Petani Dalam Meningkatkan Produktivitas Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis 

guineensis Jacq) 

Berdasarkan tabel 26, dapat dilihat bahwa nilai sig 2-tailed atau probabilitas 

variabel ketersediaan sarana produksi yaitu sebesar 0.454, artinya kedua variabel tidak 

terdapat hubungan yang signifikan. Nilai correlation coefficient -0.140 yang artinya 

hubungan sangat kemah dengan ketentuan 0 s/d 0.25 : korelasi sangat lemah (dianggap 

tidak ada). Selanjutnya, diketahui nilai thitung variabel ketersediaan sarana produksi 

yaitu sebesar -0.762, sedangkan nilai ttabel sebesar 2.045. Oleh sebab itu, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa tidak adanya hubungan yang signifikan antara ketersediaan sarana 

produksi dengan motivasi sosiologis petani dalam meningkatkan produktivitas 
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tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) di Kecamatan Binjai Kabupaten 

Langkat dikarenakan nilai thitung lebih kecil dari nilai ttabel. 

Hubungan yang tidak signifikan ini terjadi karena petani tetap dapat berinteraksi 

dan bekerjasama dengan orang lain tanpa harus memperhatikan ketersediaan sarana 

produksi di wilayah tersebut. Contohnya apabila seorang petani di Kecamatan Binjai 

mengalami serangan hama pada tanaman kelapa sawitnya, namun pestisida tidak 

tersedia di kios saprodi. Maka petani dapat menggunakan pestisida nabati dengan 

memanfaatkan bahan organik yang ada di sekitar mereka. Dengan adanya pengetahuan 

ini, akan membuat petani saling berbagi informasi sehingga terjadilah interaksi antar 

sesama petani. Kemudian apabila tidak tersedia sarana produksi lain, petani juga dapat 

meminjamnya dengan petani lain apabila petani lain memilikinya. 

Oleh sebab itu, hal ini tidak sejalan dengan pendapat Dewandini (2010), yang 

menyatakan bahwa ketersediaan saprodi yaitu tersedianya input produksi pertanian 

yang mendukung budidaya, diukur dengan melihat sumber input dan ketersediaan 

input. Adanya ketersediaan sarana dan prasarana produksi yang akan mendukung 

petani berusahatani. Sarana produksi merupakan salah satu faktor yang sangat penting 

terutama untuk mencapai tujuan terciptanya ketahanan pangan. 

7) Hubungan Antara Ketersediaan Kredit Usahatani Dengan Motivasi Sosiologis 

Petani Dalam Meningkatkan Produktivitas Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis 

guineensis Jacq) 

Berdasarkan tabel 26, dapat dilihat bahwa nilai sig 2-tailed atau probabilitas 

variabel ketersediaan kredit usahatani yaitu sebesar 0.656, artinya kedua variabel tidak 

terdapat hubungan yang signifikan. Nilai correlation coefficient -0.083, artinya 

hubungan yang sangat lemah dengan ketentuan 0 s/d 0.25 : korelasi sangat lemah. 

Selanjutnya, diketahui nilai thitung yaitu sebesar -0.449, sedangkan nilai ttabel sebesar 

2.045. Oleh sebab itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak adanya hubungan yang 

signifikan antara ketersediaan kredit usahatani dengan motivasi sosiologis petani 

dalam meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit. 

Hubungan yang tidak signifikan ini terjadi karena petani dapat berinteraksi dan 

bekerjasama dengan orang lain tanpa harus memperhatikan ketersediaan kredit 

usahatani di wilayah tersebut.  Dalam mencari modal untuk menanam kelapa sawit 

memang diperlukan sumber dana yang pasti dan terjamin, namun di Kecamatan Binjai 

untuk meminjam modal di Bank syaratnya tidaklah mudah, petani harus menjaminkan 
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surat tanah yang dimilikinya dengan ketentuan luas lahan yang telah ditetapkan oleh 

pihak Bank. Hal ini yang sangat memberatkan pihak petani, karena sebagian besar 

petani memiliki lahan yang kurang luas. Namun, walaupun demikian, petani tetap 

melakukan budidaya dengan keterbatasan modal yang mereka miliki. Hanya saja, 

petani tidak meminjam uang di Bank, namun meminjam sarana input di kios saprodi 

saja dan ketika mereka telah panen, mereka langsung membayarnya kepada pihak kios 

saprodi yang berada di kelompoktani tersebut. Selain itu, menurut penjelasan dari 

petani, sesekali mereka meminjam uang dengan petani lain. Sehingga hal ini yang 

menyebabkan adanya interaksi dan kerjasama antar petani. Oleh sebab itu, hal ini tidak 

sejalan dengan pendapat Dewandini (2010), yang menyatakan bahwa adanya kredit 

usahatani ini akan membantu biaya petani dalam melakukan budidaya, sehingga petani 

terdorong untuk melakukan usahatani tersebut. Hal ini dilakukan untuk meringankan 

biaya yang dikeluarkan untuk budidaya. Adanya kredit usahatani serta pemakaian 

kredit dari para petani ini diharapkan dapat membantu petani dalam mengembangkan 

usahataninya. Sehingga tidak kesulitan dalam biaya. 
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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang mengkaji tentang motivasi petani 

dalam meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) di 

Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Tingkat motivasi petani dalam meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit 

(Elaeis guineensis Jacq) di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dalam kategori 

tinggi yaitu : 

- Tingkat motivasi ekonomi dalam peningkatan produktivitas tanaman kelapa 

sawit yaitu sebesar 87,1%. 

- Tingkat motivasi sosiologis dalam peningkatan produktivitas tanaman kelapa 

sawit yaitu sebesar 91,4%. 

2. Terdapat hubungan yang signifikan antara faktor-faktor motivasi yaitu motivasi 

ekonomi dengan pendapatan, peran pemerintah dan ketersediaan sarana produksi 

serta motivasi sosiologis petani dengan  pengalaman petani dan peran pemerintah 

dalam meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) 

di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah :  

1. Penulis mengharapkan pengkajian ini dapat dijadikan acuan bagi petani khususnya 

petani kelapa sawit di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat yang bertujuan untuk 

menyadarkan petani bahwa dalam budidaya kelapa sawit, teknik dalam peningkatan 

produksi sangat penting dan harus diterapkan dengan cara memperhatikan saprodi 

seperti kebutuhan pupuk, pestisida maupun bibit yang digunakan dalam proses 

budidaya sehingga tanaman kelapa sawit mampu berkembang secara optimal serta 

memperoleh hasil produksi yang optimal sehingga petani mendapatkan penghasilan 

yang lebih banyak dan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

2. Dapat kiranya Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) Kecamatan Binjai memberikan 

dorongan berupa kegiatan penyuluhan dilapangan agar memperkuat keyakinan 

petani dalam berbudidaya tanaman kelapa sawit sehingga mampu meningkatkan 

produktivitas tanaman kelapa sawit mereka. 
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C. Implikasi (Rencana Kegiatan Penyuluhan) 

Membuat penyuluhan tentang mudahnya pruning tanaman kelapa sawit 

dikarenakan walaupun kenyataannya setelah dilakukan penelitian diketahui bahwa 

tingkat motivasi petani dalam melakukan peningkatan produktivitas tanaman kelapa 

sawit pada kategori sangat tinggi, namun penyuluhan yang ada di Kecamatan Binjai 

Kabupaten Langkat masih tergolong sangat minim dilakukan. Oleh sebab itu, perlu 

dilakukannya penyuluhan agar petani memiliki bekal serta ilmu sehingga mereka 

mampu dan mengerti bagaimana cara agar mampu memperoleh produksi yang 

optimal. Adapun LPM dan Sinopsis Peyuluhan disajikan pada Lampiran 7. 
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Lampiran 1. Kuesioner 

Kuesioner Pengkajian Tugas Akhir 

 

Kecamatan : Binjai 

Kabupaten : Langkat 

Tahun   : 2019 

1. Petunjuk pengisian kuesioner penelitian Tugas Akhir 

a. Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan bapak/ibu/sdr/i untuk  menjawab 

seluruh pertanyaan/pernyataan yang ada. 

b. Berilah tanda (X) pada jawaban yang bapak/ibu/sdr/i anggap sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya. 

c. Ada lima (5) alternatif jawaban, yaitu : 

 

 

 

2. Karakteristik responden  

a. Nama    :  

b. Umur   :  

c. Jenis Kelamin   :           /  

d. Alamat    : 

e. Pendidikan Terakhir : 

f. Kelompoktani   :  

g. Nama Gapoktan : 

 

 

 

 

 

5 = Sangat Setuju  (SS) 

4 = Setuju  (S) 

3 = Ragu-ragu  (R) 

2 = Tidak Setuju  (TS) 

1 = Sangat Tidak Setuju  (STS) 
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Lanjutan lampiran 1.  Daftar Kuesioner  

No. Pertanyaan/penyataan Alternatif jawaban 
Jumlah 

nilai 

A.  Pengalaman Petani   

1. Berapa lama Bapak/Ibu 

melakukan usahatani tanaman 

kelapa sawit 

f) > 10 tahun 

g) 7 – 10 tahun 

h) 4 – 6 tahun 

i) 1 – 3 tahun 

j) < 1 tahun 

 

2. Semakin banyak pengalaman 

maka semakin banyak 

pengetahuan yang saya miliki 

dalam berusahatani kelapa sawit 

a) Sangat setuju 

b) Setuju 

c) Ragu-ragu 

d) Tidak setuju 

e) Sangat tidak setuju 

 

3. Dengan pengalaman yang saya 

miliki maka semakin bertambah 

pemahaman saya dalam 

meningkatkan produktivitas 

tanaman kelapa sawit 

a) Sangat setuju 

b) Setuju 

c) Ragu-ragu 

d) Tidak setuju 

e) Sangat tidak setuju 

 

4. Dengan pengalaman yang saya 

miliki berpengaruh terhadap 

kemampuan saya dalam 

meningkatkan kualitas tanaman 

untuk mencapai produktivitas 

yang tinggi 

a) Sangat setuju 

b) Setuju 

c) Ragu-ragu 

d) Tidak setuju 

e) Sangat tidak setuju 

 

5. Pengalaman saya dalam 

berusahatani kelapa sawit  

mempengaruhi motivasi saya 

dalam meningkatkan 

produktivitas tanaman kelapa 

sawit 

 

a)   Sangat setuju 

b) Setuju 

c) Ragu-ragu 

d) Tidak setuju 

e) Sangat tidak setuju 

 

B. Pendidikan Non Formal 

Penyuluhan 

1 Berapa sering Bapak/Ibu 

mengikuti kegiatan penyuluhan 

yang dilakukan oleh kelompok 

tani 

f) > 11 kali / tahun 

g) 8-11 kali / tahun 

h) 5-8 kali / tahun 

i) 1-4 kali / tahun 

j) Tidak Pernah 

 

2 Berapa sering Bapak/Ibu 

mengikuti kegiatan penyuluhan 

mengenai tanaman kelapa sawit 

yang dilakukan oleh kelompok 

tani 

a) > 11 kali / tahun 

b) 8-11 kali / tahun 

c) 5-8 kali / tahun 

d) 1-4 kali / tahun 

e) Tidak Pernah 
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3 Teknik dalam meningkatkan 

produktivitas tanaman kelapa 

sawit saya ketahui dari kegiatan 

penyuluhan yang pernah saya 

ikuti 

a) Sangat setuju 

b) Setuju 

c) Ragu-ragu 

d) Tidak setuju 

e) Sangat tidak setuju 

 

4 Kegiatan penyuluhan 

mempengaruhi motivasi saya 

dalam meningkatkan 

produktivitas dalam usahatani 

saya 

a) Sangat setuju 

b) Setuju 

c) Ragu-ragu 

d) Tidak setuju 

e) Sangat tidak setuju 

 

5 Komitmen saya untuk 

meningkatkan produktivitas 

kelapa sawit terbentuk dari 

kegiatan penyuluhan yang pernah 

saya ikuti 

a) Sangat setuju 

b) Setuju 

c) Ragu-ragu 

d) Tidak setuju 

e) Sangat tidak setuju 

 

Pelatihan 

1 Berapa sering Bapak/Ibu 

mengikuti kegiatan pelatihan 

a) 2 kali / tahun 

b) 1 kali / tahun 

c) 1 kali / 2 tahun 

d) 1 kali / 3 tahun 

e) Tidak Pernah 

 

2 Berapa sering Bapak/Ibu 

mengikuti kegiatan pelatihan 

mengenai kelapa sawit 

a) 2 kali / tahun 

b) 1 kali / tahun 

c) 1 kali / 2 tahun 

d) 1 kali / 3 tahun 

e) Tidak Pernah 

 

3 Teknik dalam meningkatkan 

produktivitas tanaman kelapa 

sawit saya ketahui dari kegiatan 

pelatihan yang saya pernah ikuti 

a) Sangat setuju 

b) Setuju 

c) Ragu-ragu 

d) Tidak setuju 

e) Sangat tidak setuju 

 

4 Kegiatan pelatihan mempengaruhi 

motivasi saya dalam 

meningkatkan produktivitas 

kelapa sawit 

a) Sangat setuju 

b) Setuju 

c) Ragu-ragu 

d) Tidak setuju 

e) Sangat tidak setuju 

 

5 Komitmen saya untuk 

meningkatkan produktivitas 

kelapa sawit terbentuk dari 

kegiatan pelatihan yang pernah 

saya ikuti 

a) Sangat setuju 

b) Setuju 

c) Ragu-ragu 

d) Tidak setuju 

e) Sangat tidak setuju 

 

C. Luas lahan 

1 Berapakah luas lahan tanaman 

kelapa sawit Bapak/Ibu 

a) > 2 Ha 

b) 1,5 s/d 2 Ha 

c) 1 s/d 1,5 Ha 
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d) 0,5 s/d 1 Ha 

e) < 0,5 Ha  

2 Luas lahan yang saya miliki 

mempengaruhi hasil yang saya 

dapatkan 

a) Sangat setuju 

b) Setuju 

c) Ragu-ragu 

d) Tidak setuju 

e) Sangat tidak setuju 

 

D. Pendapatan Petani 

1 Berapa pendapatan Bapak/Ibu 

dalam berusahatani kelapa sawit 

ini setiap bulan 

a) > 4 Juta 

b) 3 Juta s/d 4 Juta 

c) 2 Juta s/d 3 Juta 

d) 1 Juta s/d 2 Juta 

e) < 1 Juta 

 

2 Berapa pendapatan tambahan 

yang Bapak/Ibu dapatkan dari 

usaha lain/sampingan 

a) > 4 Juta 

b) 3 Juta s/d 4 Juta 

c) 2 Juta s/d 3 Juta 

d) 1 Juta s/d 2 Juta 

e) < 1 Juta 

 

3 Pendapatan yang saya miliki 

dapat digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan pupuk dalam budidaya 

kelapa sawit  

a) Sangat setuju 

b) Setuju 

c) Ragu-ragu 

d) Tidak setuju 

e) Sangat tidak setuju 

 

4 Pendapatan yang saya miliki 

dapat digunakan untuk melakukan 

perawatan tanaman kelapa sawit 

dengan baik 

a) Sangat setuju 

b) Setuju 

c) Ragu-ragu 

d) Tidak setuju 

e) Sangat tidak setuju 

 

5 Pendapatan yang saya miliki 

memotivasi saya untuk 

meningkatkan produktivitas 

kelapa sawit 

a) Sangat setuju 

b) Setuju 

c) Ragu-ragu 

d) Tidak setuju 

e) Sangat tidak setuju 

 

E. Peran Pemerintah 

1 Pemerintah memiliki peranan 

penting dalam penetapan harga 

jual kelapa sawit 

a) Sangat setuju 

b) Setuju 

c) Ragu-ragu 

d) Tidak setuju 

e) Sangat tidak setuju 

 

2 Harga jual kelapa sawit yang 

tinggi berpengaruh terhadap 

semangat petani dalam 

meningkatkan produksi kelapa 

sawit 

a) Sangat setuju 

b) Setuju 

c) Ragu-ragu 

d) Tidak setuju 

e) Sangat tidak setuju 

 

3 Bantuan dan program pemerintah 

mendukung petani dalam 

a) Sangat setuju 

b) Setuju 

c) Ragu-ragu 

d) Tidak setuju 
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meningkatkan produksi kelapa 

sawit 

e) Sangat tidak setuju 

4 Peran pemerintah dalam menjaga 

kestabilan harga jual kelapa sawit 

dapat memotivasi petani untuk 

meningkatkan produksinya 

a) Sangat setuju 

b) Setuju 

c) Ragu-ragu 

d) Tidak setuju 

e) Sangat tidak setuju 

 

F. Ketersediaan Sarana Produksi 

1 Saprodi mudah didapatkan oleh 

petani 

a) Sangat setuju 

b) Setuju 

c) Ragu-ragu 

d) Tidak setuju 

e) Sangat tidak setuju 

 

2 Kemudahan dalam mendapatkan 

pupuk berpengaruh terhadap 

semangat petani dalam 

meningkatkan produksi kelapa 

sawit 

a) Sangat setuju 

b) Setuju 

c) Ragu-ragu 

d) Tidak setuju 

e) Sangat tidak setuju 

 

3 Ketersediaan dan kemudahan 

dalam mendapatkan bibit unggul 

berpengaruh terhadap semangat 

petani dalam meningkatkan 

produksi 

a) Sangat setuju 

b) Setuju 

c) Ragu-ragu 

d) Tidak setuju 

e) Sangat tidak setuju 

 

4 Ketersediaan dan kemudahan 

dalam mendapatkan pestisida 

berpengaruh terhadap semangat 

petani dalam meningkatkan 

produksi 

a) Sangat setuju 

b) Setuju 

c) Ragu-ragu 

d) Tidak setuju 

e) Sangat tidak setuju 

 

G. Ketersediaan Kredit Usahatani 

1 Berapa banyak sumber kredit yang 

tersedia di desa  ini (BRI, PUAP, 

dll) 

f) > 3 sumber 

g) 3 sumber kredit 

h) 2 sumber kredit 

i) 1 sumber kredit 

j) Tidak tersedia 

 

2 Bagaimanakah syarat peminjaman 

di desa tersebut 

f) Tanpa Syarat 

g) Melakukan 

pendaftaran 

h) Cukup dengan KTP 

i) Membuat Surat 

Permohonan 

j) Jaminan Surat dari 

Kepala Desa 

 

3 Petani mudah untuk mendapatkan 

pinjaman modal untuk usahatani 

kelapa sawit 

a) Sangat setuju 

b) Setuju 

c) Ragu-ragu 

d) Tidak setuju 
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e) Sangat tidak setuju 

4 Kemudahan dalam melakukan 

pinjaman berpengaruh terhadap 

petani dalam meningkatkan 

produksi kelapa sawit 

a) Sangat setuju 

b) Setuju 

c) Ragu-ragu 

d) Tidak setuju 

e) Sangat tidak setuju 

 

5 Adanya sumber pinjaman 

mempengaruhi motivasi petani 

dalam meingkatkan produksi 

kelapa sawit 

a) Sangat setuju 

b) Setuju 

c) Ragu-ragu 

d) Tidak setuju 

e) Sangat tidak setuju 

 

 

 

No. Pertanyaan/penyataan Alternatif jawaban 
Jumlah 

nilai 

Motivasi    

A. Motivasi Ekonomi   

1. Saya termotivasi dalam 

meningkatkan produktivitas 

kelapa sawit dikarenakan adanya 

keinginan saya untuk memperoleh 

pendapatan yang lebih tinggi  

a) Sangat setuju 

b) Setuju 

c) Ragu-ragu 

d) Tidak setuju 

e) Sangat tidak setuju 

 

2. Saya termotivasi dalam 

meningkatkan produktivitas 

kelapa sawit dikarenakan adanya 

keinginan saya untuk memenuhi 

kebutuhan hidup keluarga  

a) Sangat setuju 

b) Setuju 

c) Ragu-ragu 

d) Tidak setuju 

e) Sangat tidak setuju 

 

3. Saya termotivasi dalam 

meningkatkan produktivitas 

kelapa sawit dikarenakan adanya 

keinginan saya untuk hidup lebih 

sejahtera atau hidup lebih baik  

a) Sangat setuju 

b) Setuju 

c) Ragu-ragu 

d) Tidak setuju 

e) Sangat tidak setuju 

 

4. Saya termotivasi dalam 

meningkatkan produktivitas 

kelapa sawit dikarenakan adanya 

keinginan saya untuk memiliki 

dan meningkatkan tabungan 

a) Sangat setuju 

b) Setuju 

c) Ragu-ragu 

d) Tidak setuju 

e) Sangat tidak setuju 

 

5. Saya termotivasi dalam 

meningkatkan produktivitas 

kelapa sawit dikarenakan adanya 

Keinginan saya untuk membeli 

barang-barang mewah  

a) Sangat setuju 

b) Setuju 

c) Ragu-ragu 

d) Tidak setuju 

e) Sangat tidak setuju 
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No. Pertanyaan/penyataan Alternatif jawaban 
Jumlah 

nilai 

B. Motivasi Sosiologis   

1. Saya termotivasi dalam 

meningkatkan produktivitas 

kelapa sawit dikarenakan adanya 

keinginan saya untuk menambah 

relasi atau teman 

a) Sangat setuju 

b) Setuju 

c) Ragu-ragu 

d) Tidak setuju 

e) Sangat tidak setuju 

 

2. Saya termotivasi dalam 

meningkatkan produktivitas 

kelapa sawit dikarenakan adanya 

keinginan saya untuk berkerja 

sama dengan orang lain 

a) Sangat setuju 

b) Setuju 

c) Ragu-ragu 

d) Tidak setuju 

e) Sangat tidak setuju 

 

3. Saya termotivasi dalam 

meningkatkan produktivitas 

kelapa sawit dikarenakan adanya 

keinginan saya untuk untuk 

mempererat kerukunan 

a) Sangat setuju 

b) Setuju 

c) Ragu-ragu 

d) Tidak setuju 

e) Sangat tidak setuju 

 

4. Saya termotivasi dalam 

meningkatkan produktivitas 

kelapa sawit dikarenakan adanya 

keinginan saya untuk dapat 

bertukar pendapat 

a) Sangat setuju 

b) Setuju 

c) Ragu-ragu 

d) Tidak setuju 

e) Sangat tidak setuju 

 

5. Saya termotivasi dalam 

meningkatkan produktivitas 

kelapa sawit dikarenakan adanya 

keinginan saya untuk memperoleh 

bantuan dari pihak lain 

a) Sangat setuju 

b) Setuju 

c) Ragu-ragu 

d) Tidak setuju 

e) Sangat tidak setuju 
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Lampiran 2.Tabulasi Kuesioner Uji Validitas dan Reliabilitas 

N

o 

Pengalaman 

Petani 

Pendidikan Nonformal Luas 

Laha

n 

Pendapatan 

Petani 

Peran 

Pemerinta

h 

Ketersediaan 

Sarana 

Produksi 

Ketersediaan 

Kredit 

Usahatani 

Motivasi 

Ekonomi 

Motivasi 

Sosiologis Penyuluhan Pelatihan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

3

5 

3

6 

3

7 

3

8 

3

9 

4

0 

4

1 

4

2 

4

3 

4

4 

4

5 

1 4 4 4 4 4 3 2 2 3 3 2 1 2 1 1 2 4 2 2 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 3 

2 5 4 4 4 4 2 2 2 3 2 1 1 2 1 1 1 4 1 2 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 

3 5 5 5 4 4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 4 1 5 5 5 5 4 2 2 4 4 3 5 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 3 5 4 4 

4 4 5 5 4 4 3 2 2 3 2 2 1 2 1 1 1 4 1 2 4 4 4 3 3 2 4 5 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 

5 5 4 4 4 4 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 5 4 5 2 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 

6 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 4 4 4 2 2 4 4 4 3 5 2 2 2 2 2 2 4 4 3 4 3 3 2 4 2 3 

7 5 4 4 4 4 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 4 2 1 4 4 5 4 4 3 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 5 3 4 4 3 

8 4 4 4 4 4 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

9 5 5 5 4 4 3 2 2 1 2 3 3 2 1 2 5 4 5 5 4 5  5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 4 5 3 4 5 4 

1

0 5 5 5 5 5 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 3 4 3 2 5 4 5 4 4 3 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 5 4 4 4 3 

1

1 5 5 5 4 5 2 2 1 2 1 3 1 2 1 1 2 5 2 2 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 3 4 5 4 3 5 4 

1

2 5 5 5 5 4 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 5 2 2 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 

1

3 5 5 5 4 5 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 4 4 4 2 4 5 5 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 

1

4 5 5 4 4 4 3 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 4 1 3 4 5 5 4 4 2 5 3 2 4 2 4 2 3 2 2 5 4 4 4 4 5 3 4 2 4 

1

5 5 5 4 5 5 2 2 2 3 2 1 1 2 2 1 2 5 2 2 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 5 4 3 
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Lampiran 3.  Hasil Output SPSS Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel X1. Pengalaman Petani 

Correlations 

Correlations 

 X1a X1b X1c X1d X1e TOTAL 

X1a 

Pearson Correlation 1 ,431 ,262 ,302 ,364 ,645** 

Sig. (2-tailed)  ,109 ,346 ,275 ,183 ,009 

N 15 15 15 15 15 15 

X1b 

Pearson Correlation ,431 1 ,764** ,408 ,492 ,873** 

Sig. (2-tailed) ,109  ,001 ,131 ,062 ,000 

N 15 15 15 15 15 15 

X1c 

Pearson Correlation ,262 ,764** 1 ,200 ,342 ,739** 

Sig. (2-tailed) ,346 ,001  ,474 ,211 ,002 

N 15 15 15 15 15 15 

X1d 

Pearson Correlation ,302 ,408 ,200 1 ,452 ,626* 

Sig. (2-tailed) ,275 ,131 ,474  ,091 ,013 

N 15 15 15 15 15 15 

X1e 

Pearson Correlation ,364 ,492 ,342 ,452 1 ,724** 

Sig. (2-tailed) ,183 ,062 ,211 ,091  ,002 

N 15 15 15 15 15 15 

TOTAL Pearson Correlation ,645** ,873** ,739** ,626* ,724** 1 

Sig. (2-tailed) ,009 ,000 ,002 ,013 ,002  

N 15 15 15 15 15 15 

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

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

 

Variabel X2. Pendidikan Nonformal 

Correlations 

Correlations 

 
X2a X2b X2c X2d X2e X2f X2g X2h X2i X2j 

TOTA

L 

X2a 

Pearson 

Correlati

on 

1 ,686
** 

,353 ,134 ,327 ,269 ,274 ,326 -

,237 

-

,069 

,549* 

Sig. (2-

tailed) 
 

,005 ,196 ,633 ,234 ,333 ,323 ,236 ,396 ,806 ,034 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

X2 

Pearson 

Correlati

on 

,686
** 

1 ,639
* 

,456 ,477 ,228 ,280 ,739
** 

-

,075 

,000 ,758** 

Sig. (2-

tailed) 

,005 
 

,010 ,087 ,072 ,413 ,313 ,002 ,789 1,00

0 

,001 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

X2c 

Pearson 

Correlati

on 

,353 ,639
* 

1 ,318 ,610
* 

,000 ,455 ,901
** 

,280 ,329 ,807** 

Sig. (2-

tailed) 

,196 ,010 
 

,248 ,016 1,00

0 

,088 ,000 ,311 ,231 ,000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
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X2d 

Pearson 

Correlati

on 

,134 ,456 ,318 1 ,522
* 

-

,125 

-

,306 

,337 ,000 -

,387 

,373 

Sig. (2-

tailed) 

,633 ,087 ,248 
 

,046 ,657 ,267 ,219 1,00

0 

,154 ,171 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

X2e 

Pearson 

Correlati

on 

,327 ,477 ,610
* 

,522
* 

1 ,261 ,426 ,528
* 

,287 ,135 ,806** 

Sig. (2-

tailed) 

,234 ,072 ,016 ,046 
 

,347 ,113 ,043 ,299 ,632 ,000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

X2f 

Pearson 

Correlati

on 

,269 ,228 ,000 -

,125 

,261 1 ,612
* 

,169 ,000 ,194 ,479 

Sig. (2-

tailed) 

,333 ,413 1,00

0 

,657 ,347 
 

,015 ,548 1,00

0 

,489 ,071 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

X2g 

Pearson 

Correlati

on 

,274 ,280 ,455 -

,306 

,426 ,612
* 

1 ,413 ,169 ,553
* 

,652** 

Sig. (2-

tailed) 

,323 ,313 ,088 ,267 ,113 ,015 
 

,126 ,548 ,032 ,008 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

X2h 

Pearson 

Correlati

on 

,326 ,739
** 

,901
** 

,337 ,528
* 

,169 ,413 1 ,223 ,261 ,811** 

Sig. (2-

tailed) 

,236 ,002 ,000 ,219 ,043 ,548 ,126 
 

,425 ,347 ,000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

X2i 

Pearson 

Correlati

on 

-

,237 

-

,075 

,280 ,000 ,287 ,000 ,169 ,223 1 ,213 ,273 

Sig. (2-

tailed) 

,396 ,789 ,311 1,00

0 

,299 1,00

0 

,548 ,425 
 

,446 ,326 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

X2j 

Pearson 

Correlati

on 

-

,069 

,000 ,329 -

,387 

,135 ,194 ,553
* 

,261 ,213 1 ,330 

Sig. (2-

tailed) 

,806 1,00

0 

,231 ,154 ,632 ,489 ,032 ,347 ,446 
 

,230 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

TOTA

L 

Pearson 

Correlati

on 

,549
* 

,758
** 

,807
** 

,373 ,806
** 

,479 ,652
** 

,811
** 

,273 ,330 1 

Sig. (2-

tailed) 

,034 ,001 ,000 ,171 ,000 ,071 ,008 ,000 ,326 ,230 
 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Variabel X3. Luas Lahan 

Correlations 

Correlations 

 X3a X3b TOTAL 

X3a 

Pearson Correlation 1 -,073 ,959** 

Sig. (2-tailed)  ,797 ,000 

N 15 15 15 

X3b 

Pearson Correlation -,073 1 ,214 

Sig. (2-tailed) ,797  ,445 

N 15 15 15 

TOTAL 

Pearson Correlation ,959** ,214 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,445  

N 15 15 15 

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

 

Variabel X4. Pendapatan 

Correlations 

Correlations 

 X4a X4b X4c X4d X4e TOTAL 

X4a 

Pearson Correlation 1 ,254 -,088 ,475 ,416 ,746** 

Sig. (2-tailed)  ,360 ,756 ,074 ,123 ,001 

N 15 15 15 15 15 15 

X4b 

Pearson Correlation ,254 1 ,247 ,622* ,391 ,769** 

Sig. (2-tailed) ,360  ,375 ,013 ,149 ,001 

N 15 15 15 15 15 15 

X4c 

Pearson Correlation -,088 ,247 1 ,123 ,364 ,303 

Sig. (2-tailed) ,756 ,375  ,662 ,183 ,272 

N 15 15 15 15 15 15 

X4d 

Pearson Correlation ,475 ,622* ,123 1 ,492 ,781** 

Sig. (2-tailed) ,074 ,013 ,662  ,062 ,001 

N 15 15 15 15 15 15 

X4e 

Pearson Correlation ,416 ,391 ,364 ,492 1 ,683** 

Sig. (2-tailed) ,123 ,149 ,183 ,062  ,005 

N 15 15 15 15 15 15 

TOTAL 

Pearson Correlation ,746** ,769** ,303 ,781** ,683** 1 

Sig. (2-tailed) ,001 ,001 ,272 ,001 ,005  

N 15 15 15 15 15 15 

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

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

 

Variabel X5. Peran Pemerintah 

Correlations 

Correlations 

 X5a X5b X5c X5d TOTAL 

X5a 

Pearson Correlation 1 ,538* ,091 ,213 ,657** 

Sig. (2-tailed)  ,039 ,747 ,446 ,008 

N 15 15 15 15 15 

X5b 

Pearson Correlation ,538* 1 ,454 ,178 ,853** 

Sig. (2-tailed) ,039  ,089 ,525 ,000 

N 15 15 15 15 15 
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X5c 

Pearson Correlation ,091 ,454 1 ,098 ,665** 

Sig. (2-tailed) ,747 ,089  ,728 ,007 

N 15 15 15 15 15 

X5d 

Pearson Correlation ,213 ,178 ,098 1 ,481 

Sig. (2-tailed) ,446 ,525 ,728  ,069 

N 15 15 15 15 15 

TOTAL Pearson Correlation ,657** ,853** ,665** ,481 1 

Sig. (2-tailed) ,008 ,000 ,007 ,069  

N 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). 

 

Variabel X6. Ketersediaan Sarana Produksi 

Correlations 

Correlations 

 X6a X6b X6c X6d TOTAL 

X6a 

Pearson Correlation 1 ,134 -,030 ,508 ,639* 

Sig. (2-tailed)  ,635 ,915 ,053 ,010 

N 15 15 15 15 15 

X6b 

Pearson Correlation ,134 1 ,257 ,592* ,767** 

Sig. (2-tailed) ,635  ,356 ,020 ,001 

N 15 15 15 15 15 

X6c 

Pearson Correlation -,030 ,257 1 -,207 ,348 

Sig. (2-tailed) ,915 ,356  ,459 ,203 

N 15 15 15 15 15 

X6d 

Pearson Correlation ,508 ,592* -,207 1 ,789** 

Sig. (2-tailed) ,053 ,020 ,459  ,000 

N 15 15 15 15 15 

TOTAL Pearson Correlation ,639* ,767** ,348 ,789** 1 

Sig. (2-tailed) ,010 ,001 ,203 ,000  

N 15 15 15 15 15 

 

Variabel X7. Ketersediaan Kredit Usahatani 

Correlations 

Correlations 
 X7a X7b X7c X7d X7e TOTAL 

X7a 

Pearson Correlation 1 ,577* ,485 ,577* 1,000** ,826** 

Sig. (2-tailed)  ,024 ,067 ,024 ,000 ,000 

N 15 15 15 15 15 15 

X7b 

Pearson Correlation ,577* 1 ,551* 1,000** ,577* ,912** 

Sig. (2-tailed) ,024  ,033 ,000 ,024 ,000 

N 15 15 15 15 15 15 

X7c 

Pearson Correlation ,485 ,551* 1 ,551* ,485 ,725** 

Sig. (2-tailed) ,067 ,033  ,033 ,067 ,002 

N 15 15 15 15 15 15 

X7d 

Pearson Correlation ,577* 1,000** ,551* 1 ,577* ,912** 

Sig. (2-tailed) ,024 ,000 ,033  ,024 ,000 

N 15 15 15 15 15 15 

X7e 
Pearson Correlation 1,000** ,577* ,485 ,577* 1 ,826** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,024 ,067 ,024  ,000 
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N 15 15 15 15 15 15 

TOTAL Pearson Correlation ,826** ,912** ,725** ,912** ,826** 1 

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

N 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). 

 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 15 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 15 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 
 

 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

,888 35 

 

Variabel Y1. Motivasi Ekonomi 

Correlations 

 Y1a Y1b Y1c Y1d Y1e TOTAL 

Y1a 

Pearson Correlation 1 ,389 ,282 ,050 ,332 ,586* 

Sig. (2-tailed)  ,152 ,308 ,859 ,226 ,022 

N 15 15 15 15 15 15 

Y1b 

Pearson Correlation ,389 1 ,423 ,704** ,380 ,843** 

Sig. (2-tailed) ,152  ,116 ,003 ,163 ,000 

N 15 15 15 15 15 15 

Y1c 

Pearson Correlation ,282 ,423 1 ,191 ,161 ,690** 

Sig. (2-tailed) ,308 ,116  ,494 ,567 ,004 

N 15 15 15 15 15 15 

Y1d 

Pearson Correlation ,050 ,704** ,191 1 ,172 ,608* 

Sig. (2-tailed) ,859 ,003 ,494  ,541 ,016 

N 15 15 15 15 15 15 

Y1e 

Pearson Correlation ,332 ,380 ,161 ,172 1 ,598* 

Sig. (2-tailed) ,226 ,163 ,567 ,541  ,018 

N 15 15 15 15 15 15 

TOTAL 

Pearson Correlation ,586* ,843** ,690** ,608* ,598* 1 

Sig. (2-tailed) ,022 ,000 ,004 ,016 ,018  

N 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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Variabel Y2. Motivasi Sosiologis  
Correlations 

 Y2a Y2b Y2c Y2d Y2e TOTAL 

Y2a 

Pearson Correlation 1 ,215 -,443 ,469 ,114 ,527* 

Sig. (2-tailed)  ,442 ,098 ,078 ,685 ,043 

N 15 15 15 15 15 15 

Y2b 

Pearson Correlation ,215 1 ,035 ,551* ,229 ,777** 

Sig. (2-tailed) ,442  ,903 ,033 ,412 ,001 

N 15 15 15 15 15 15 

Y2c 

Pearson Correlation -,443 ,035 1 -,223 ,172 ,103 

Sig. (2-tailed) ,098 ,903  ,425 ,541 ,714 

N 15 15 15 15 15 15 

Y2d 

Pearson Correlation ,469 ,551* -,223 1 ,061 ,776** 

Sig. (2-tailed) ,078 ,033 ,425  ,828 ,001 

N 15 15 15 15 15 15 

Y2e 

Pearson Correlation ,114 ,229 ,172 ,061 1 ,501 

Sig. (2-tailed) ,685 ,412 ,541 ,828  ,057 

N 15 15 15 15 15 15 

TOTAL 

Pearson Correlation ,527* ,777** ,103 ,776** ,501 1 

Sig. (2-tailed) ,043 ,001 ,714 ,001 ,057  

N 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). 

 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 15 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 15 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

,734 10 
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Lampiran 4. Tabulasi Kuesioner Responden 

No 
X 

X1 
Total 

X2 
Total 

X3 
Total 

X4 
Total 

X5 
Total 

X6 
Total 

X7 
Total 

 1 2 3 4 5 1 2 3 5 7 8 1 1 2 4 5 1 2 3 1 2 4 1 2 3 4 5 

1 5 5 4 3 4 21 1 1 2 2 1 2 9 5 5 5 2 5 5 17 5 5 5 15 5 4 4 13 4 4 4 4 4 20 

2 5 4 5 4 4 22 4 2 3 3 1 2 15 1 1 1 3 4 4 12 4 5 5 14 4 5 4 13 4 4 5 5 5 23 

3 5 5 4 4 4 22 4 2 4 4 2 4 20 1 1 1 2 4 5 12 5 5 4 14 5 4 3 12 4 4 3 5 4 20 

4 5 5 4 5 5 24 3 1 2 2 1 1 10 1 1 1 2 4 5 12 5 5 5 15 4 4 4 12 4 4 4 4 5 21 

5 4 5 4 4 4 21 2 1 2 2 1 2 10 1 1 1 1 4 4 10 4 5 4 13 5 4 4 13 4 4 4 4 5 21 

6 5 4 5 4 5 23 3 1 2 2 1 2 11 2 2 2 4 4 5 15 5 4 5 14 5 5 4 14 4 4 4 3 3 18 

7 5 4 5 3 3 20 4 2 3 3 1 1 14 1 1 1 3 4 4 12 5 5 5 15 5 4 4 13 4 4 3 4 4 19 

8 5 5 5 5 4 24 4 2 4 4 1 2 17 1 1 1 4 4 4 13 5 5 5 15 5 4 3 12 4 4 3 4 4 19 

9 5 4 4 4 4 21 3 1 2 2 1 2 11 2 2 1 4 3 4 12 4 4 4 12 4 5 4 13 4 4 2 5 5 20 

10 4 5 4 3 4 20 4 2 3 4 2 4 19 1 1 1 3 5 4 13 5 5 5 15 5 4 4 13 4 4 3 4 5 20 

11 5 4 5 5 5 24 3 1 2 1 1 2 10 2 2 2 2 4 5 13 4 4 5 13 4 4 4 12 4 4 4 5 4 21 

12 5 5 4 4 4 22 2 1 1 1 1 2 8 1 1 1 3 5 4 13 4 5 4 13 4 4 3 11 4 4 2 4 5 19 

13 5 4 5 5 3 22 3 2 3 3 2 4 17 1 1 1 2 5 5 13 5 5 5 15 4 4 4 12 4 4 2 4 5 19 

14 5 5 4 4 4 22 3 1 2 2 1 2 11 2 2 2 2 5 4 13 5 5 5 15 5 5 4 14 4 4 4 5 5 22 

15 4 5 5 4 5 23 2 1 2 2 1 2 10 3 3 3 1 4 4 12 5 5 5 15 4 4 3 11 4 4 4 4 4 20 

16 5 4 4 4 4 21 3 1 2 2 1 1 10 2 2 2 5 4 3 14 4 4 4 12 5 5 5 15 4 4 3 4 5 20 

17 5 4 5 3 3 20 4 2 4 4 2 4 20 1 1 1 3 5 4 13 5 5 5 15 4 4 5 13 4 4 4 5 4 21 

18 5 4 3 4 4 20 3 1 2 2 1 2 11 1 1 1 4 4 5 14 4 4 4 12 5 4 4 13 4 4 3 4 5 20 

19 5 5 5 3 3 21 4 2 3 2 1 1 13 2 2 2 3 4 5 14 5 5 5 15 4 3 5 12 4 4 4 5 4 21 

20 5 5 4 5 5 24 2 1 2 2 1 1 9 1 1 1 2 5 4 12 5 5 5 15 5 4 4 13 4 4 4 4 4 20 

21 4 5 5 4 4 22 3 1 2 1 2 4 13 3 3 3 2 4 5 14 4 4 5 13 5 5 4 14 4 4 3 5 4 20 

22 5 5 3 4 5 22 4 2 3 4 2 4 19 3 3 3 1 3 4 11 5 5 4 14 5 5 4 14 4 4 4 5 5 22 

23 4 4 4 4 4 20 4 2 4 3 1 2 16 3 3 3 2 4 5 14 4 5 4 13 5 4 4 13 4 4 5 4 5 22 

24 5 5 3 4 4 21 3 1 2 2 1 2 11 2 2 2 3 4 4 13 5 5 5 15 4 5 4 13 4 4 4 4 5 21 

25 5 4 5 5 4 23 2 1 2 2 1 2 10 2 2 2 4 3 5 14 4 4 4 12 5 4 4 13 4 4 3 4 4 19 

26 5 5 4 4 5 23 3 2 4 4 2 4 19 4 4 4 2 5 4 15 5 5 4 14 4 5 4 13 4 4 4 3 3 18 

27 5 4 5 5 4 23 3 1 2 2 2 4 14 1 1 1 5 5 4 15 4 5 5 14 5 4 3 12 4 4 5 5 4 22 

28 5 5 4 4 4 22 4 2 3 3 2 4 18 2 2 2 2 4 4 12 5 5 4 14 4 3 4 11 4 4 4 4 4 20 

29 4 5 4 3 4 20 3 1 2 2 1 3 12 4 4 4 4 4 5 17 4 5 5 14 4 4 4 12 4 4 4 3 3 18 

30 5 4 3 4 3 19 3 2 3 4 2 4 18 3 3 3 3 3 4 13 5 4 4 13 5 4 4 13 3 4 4 4 4 19 

31 5 4 4 5 4 22 4 2 4 4 2 4 20 3 3 3 3 4 5 15 5 4 4 13 4 3 4 11 3 4 5 5 5 22 

Total 674 Total 425 Total 62 Total 413 Total 431 Total 393 Total 627 
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No 

Y 

Y1 
Total 

Y2 
Total 

1 2 3 4 5 1 2 4 

1 5 5 4 4 4 22 5 4 4 13 

2 5 5 5 5 4 24 5 4 5 14 

3 5 5 4 4 3 21 5 5 4 14 

4 5 5 5 4 4 23 5 5 4 14 

5 4 5 4 4 4 21 4 5 4 13 

6 5 4 5 5 4 23 5 4 5 14 

7 5 5 5 4 4 23 5 4 5 14 

8 5 5 5 4 3 22 5 5 5 15 

9 4 4 4 5 4 21 5 4 4 13 

10 5 5 4 4 4 22 4 5 4 13 

11 4 4 5 4 4 21 5 4 5 14 

12 4 5 4 4 3 20 5 5 4 14 

13 5 4 5 4 4 22 5 4 5 14 

14 5 5 4 5 4 23 5 5 4 14 

15 5 5 5 4 3 22 4 5 5 14 

16 5 4 4 5 5 23 5 4 4 13 

17 5 4 5 4 5 23 5 5 5 15 

18 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 

19 5 5 5 3 5 23 5 5 5 15 

20 5 5 4 4 4 22 5 5 4 14 

21 4 4 4 5 4 21 4 5 5 14 

22 5 5 4 5 4 23 5 5 4 14 

23 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 

24 5 5 4 5 4 23 5 5 4 14 

25 4 4 4 4 4 20 5 4 5 14 

26 5 5 4 5 4 23 5 5 4 14 

27 5 4 5 4 3 21 5 4 5 14 

28 5 5 4 3 4 21 5 5 4 14 

29 4 5 4 4 4 21 4 5 4 13 

30 5 4 4 4 4 21 5 4 5 14 

31 5 4 4 3 4 20 4 4 4 12 

Total 668 Total 425 
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Lampiran 5. Hasil Output SPSS Korelasi Rank Spearmen 

 

1. Hubungan Motivasi Petani Dengan Motivasi Ekonomi Petani Dalam 

Meningkatkan Produktivitas Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis guineensis 

Jacq)  

Nonparametric Correlations 

Correlations 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Y1 

Spearman's 

rho 

X1 Correlation 

Coefficient 

1,000 -,241 -,110 ,134 ,127 -,256 -,004 ,089 

Sig. (2-tailed) . ,191 ,556 ,471 ,496 ,164 ,984 ,635 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 

X2 Correlation 

Coefficient 

-,241 1,000 ,024 ,103 ,113 -,066 ,098 ,076 

Sig. (2-tailed) ,191 . ,897 ,581 ,545 ,723 ,599 ,684 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 

X3 Correlation 

Coefficient 

-,110 ,024 1,000 ,199 -,201 ,149 -,084 -,090 

Sig. (2-tailed) ,556 ,897 . ,284 ,278 ,425 ,652 ,631 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 

X4 Correlation 

Coefficient 

,134 ,103 ,199 1,000 -,096 -,343 -,117 -

,529** 

Sig. (2-tailed) ,471 ,581 ,284 . ,607 ,059 ,531 ,002 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 

X5 Correlation 

Coefficient 

,127 ,113 -,201 -,096 1,000 -,155 ,040 ,623** 

Sig. (2-tailed) ,496 ,545 ,278 ,607 . ,406 ,829 ,000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 

X6 Correlation 

Coefficient 

-,256 -,066 ,149 -,343 -,155 1,000 ,044 ,378* 

Sig. (2-tailed) ,164 ,723 ,425 ,059 ,406 . ,813 ,036 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 

X7 Correlation 

Coefficient 

-,004 ,098 -,084 -,117 ,040 ,044 1,000 ,117 

Sig. (2-tailed) ,984 ,599 ,652 ,531 ,829 ,813 . ,529 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 

Y1 Correlation 

Coefficient 

,089 ,076 -,090 -

,529** 

,623** ,378* ,117 1,000 

Sig. (2-tailed) ,635 ,684 ,631 ,002 ,000 ,036 ,529 . 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 

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

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



 

85 

 

2. Hubungan Motivasi Petani Dengan Motivasi Sosiologis Petani Dalam 

Meningkatkan Produktivitas Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis guineensis 

Jacq) 

Nonparametric Correlations 

Correlations 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Y2 

Spearman's 

rho 

X1 Correlation 

Coefficient 

1,000 -,241 -,110 ,134 ,127 -,256 -,004 ,416* 

Sig. (2-tailed) . ,191 ,556 ,471 ,496 ,164 ,984 ,020 

N 32 31 31 31 31 31 31 31 

X2 Correlation 

Coefficient 

-,241 1,000 ,024 ,103 ,113 -,066 ,098 ,143 

Sig. (2-tailed) ,191 . ,897 ,581 ,545 ,723 ,599 ,443 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 

X3 Correlation 

Coefficient 

-,110 ,024 1,000 ,199 -,201 ,149 -,084 -,258 

Sig. (2-tailed) ,556 ,897 . ,284 ,278 ,425 ,652 ,162 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 

X4 Correlation 

Coefficient 

,134 ,103 ,199 1,000 -,096 -,343 -,117 -,245 

Sig. (2-tailed) ,471 ,581 ,284 . ,607 ,059 ,531 ,183 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 

X5 Correlation 

Coefficient 

,127 ,113 -,201 -,096 1,000 -,155 ,040 ,494** 

Sig. (2-tailed) ,496 ,545 ,278 ,607 . ,406 ,829 ,005 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 

X6 Correlation 

Coefficient 

-,256 -,066 ,149 -,343 -,155 1,000 ,044 -,140 

Sig. (2-tailed) ,164 ,723 ,425 ,059 ,406 . ,813 ,454 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 

X7 Correlation 

Coefficient 

-,004 ,098 -,084 -,117 ,040 ,044 1,000 -,083 

Sig. (2-tailed) ,984 ,599 ,652 ,531 ,829 ,813 . ,656 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 

Y2 Correlation 

Coefficient 

,416* ,143 -,258 -,245 ,494** -,140 -,083 1,000 

Sig. (2-tailed) ,020 ,443 ,162 ,183 ,005 ,454 ,656 . 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 

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

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 6. Karakteristik Responden 

No Nama Petani Umur Pendidikan Jenis Kelamin 

1 Swarno 47 SMA L 

2 Sugianto 46 SMA L 

3 Slamet 39 SMA L 

4 Muhammad Ali 34 SMA L 

5 Kiswanto 55 SMP L 

6 Ngatemen 50 SD L 

7 Mhd. Zulham Syahputra 48 SMA L 

8 Sugeng Juliardi 42 S1 L 

9 Kusnoto 44 SMA L 

10 Suryadin 54 Tidak Tamat SD L 

11 Suprapto 55 Tidak Tamat SD L 

12 Noman 38 SMA L 

13 Nanok 63 SMA L 

14 Basir 56 SMA L 

15 Ragiman 46 SMP L 

16 Udin 50 SD L 

17 Ngadimin 65 SMP L 

18 Ramiadi 49 SMA L 

19 Rasidi 47 S1 L 

20 Awi 52 Tidak Tamat SD L 

21 Nuriyadi 49 SMP L 

22 Sri Gunawan 46 SMA L 

23 Bambang Saputra 39 SMA L 

24 Aprianto 57 Tidak Tamat SD L 

25 Senen 53 Tidak Tamat SD P 

26 Karjiah 45 SMP P 

27 Suribah 49 SD P 

28 Nurma 46 SMA P 

29 Zahara 35 S1 P 

30 Salbiah 34 S1 P 

31 Rohana 46 SMP P 
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Lampiran 7. LPM dan Sinopsis Penyuluhan 

 

LEMBAR PERSIAPAN MENYULUH (LPM) 

 

MUDAHNYA PENERAPAN PRUNING PADA 

TANAMAN KELAPA SAWIT 

 

 

 

 

Oleh: 

YULI DARAMAWANI 

01.4.3.15.0376 
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Lembar Persiapan Menyuluh (LPM) 

 

Judul : Mudahnya penerapan pruning pada tanaman kelapa sawit 

Tujuan : Petani mau melakukan pruning pada tanaman kelapa sawit dari 40% 

menjadi 60% 

Metode  : Ceramah dan diskusi 

Media  : Folder 

Waktu  : 60 menit 

Alat Bantu : Laptop, kertas koran dan spidol  

Lokasi  : Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat 

 

Pokok Kegiatan Uraian Kegiatan Waktu Keterangan 

Pendahuluan 1. Salam pembuka 

2. Menjelaskan cakupan materi 

dalam pertemuan 

3. Menjelaskan tujuan 

penyuluhan 

 

5 menit 

 

Ceramah 

Isi/Materi 1. Pengenalan pruning pada 

tanaman kelapa sawit 

2. Manfaat pruning pada 

tanaman kelapa sawit 

3. Kerugian pruning pada 

tanaman kelapa sawit 

4. Ciri-ciri pohon yang layak di 

pruning 

 

 

50  menit 

 

Ceramah dan 

Diskusi 

Pengakhiran 1. Kesimpulan 

2. Umpan balik proses 

penyuluhan 

 

5  menit 

 

Ceramah 

 

Binjai,   Juni 2019 

Penyuluh 

 

 

Yuli Daramawani 
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SINOPSIS 

Judul Materi : Mudahnya penerapan pruning pada tanaman kelapa sawit 

Tunas pokok (pruning atau pemangkasan) merupakan salah satu pekerjaan kultur 

teknis yang diperlukan dalam upaya peningkatan produktivitas kelapa sawit. 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 mempermudah pekerjaan panen dan 

memperkecil losses (brondolan tersangkut di pelepah). Adapun manfaat dan kerugian 

dari prunning antara lain: 

Manfaat pruning : 

 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. 

 

Kerugian pruning : 

 Kesulitan dalam pelaksanaan pemanenan 

 Menurunkan produksi 

 Timbulnya hama dan penyakit 

 Menjadi sarang ataupun sarang tawon 

 Pelaksanaan pekerjaan seperti semprot piringan tidak lancar 

 

 

 



 

90 

 

 

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. 

Tidak ada pruning/penunasan selama masa belum menghasilkan (TBM) sampai 

6 bulan menjelang panen pertama, dan biasanya 24 bulan setelah tanam, pekerja tidak 

boleh memotong atau membuang pelepah pada masa ini. Pelaksanaan pruning bisa 

dilakukan apabila adanya pelepah yang mati dan tidak produktif, serta adanya janjang 

dan buah busuk, dan ini disebut pruning sanitasi, gunanya adalah untuk memudahkan 

pemanen sehingga pekerjaannya tidak terganggu 

Berdasarkan percobaan-percobaan yang telah dilakukan di beberapa tempat, 

diketahui bahwa semakin banyak pelepah kelapa sawit pada tanaman maka akan 

semakin tinggi buah yang akan dihasilkan oleh tanaman tersebut. Hal ini disebabkan 

karena semakin banyak daun maka proses fotosintesis akan semakin besar terjadi. 

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 produksi. 

Umumnya pelepah dipotong rapat ke batang dan bekas potongan berbentuk tapak kuda 

https://3.bp.blogspot.com/-eMxNzXhwIAQ/VBviWXCiLII/AAAAAAAAECA/zel3TJ8GZaM/s1600/Tunasan.png
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dengan sudut 30 derajat terhadap garis horizontal, dengan tujuan menghindari 

tersangkutnya brondolan. 

Berdasarkan alasan diatas, akan sangat menguntungkan apabila pembuangan 

pelepah kelapa sawit dilakukan seminimal mungkin selama masa produksi. 

Pembuangan pelepah yang berlebihan akan menyebabkan bertambahnya jumlah 

bunga jantan dan dengan sendirinya akan mengurangi jumlah dan berat tandan buah 

yang dihasilkan. Akan tetapi jika pembuangan tidak dilakukan, maka akan timbul 

kesulitan pada saat memanen tandan buah. Oleh karena itu perlu di ketahui ciri-ciri 

tanaman yang layak untuk di prunning antara lain:  

1. Pelepah sudah tua dan kering yaitu saat kastrasi pada umur 17 bulan atau 19 bulan  

2. Pelepah sudah tidak dijadikan pelepah songgo (minimal 2 songgo) 

3. Tanaman yang akan melakukan pemanenan (harvesting) pertama yaitu saat semua 

pelepah yang berada dibawah tandan buah yang terendah di buang, sehingga tidak 

perlu memiliki sangga buah.  

4. Tanaman yang telah berumur 4 tahun dan tandan buah terendah berada pada 

ketinggian 1 m dari tanah maka pruning dapat dilakukan. 

5. Tanaman yang berumur 5-7 tahun, prunning dilakukan sekali dalam setahun.  

6. Tanaman yang berumur 8-14 tahun prunning dilakukan sekali dalam setahun. 

7. Tanaman yang berumur 15 tahun prunning dilakukan sekali dalam setahun 

 

 

  Binjai,   Juni 2019 

Penyuluh 

 

 

 

Yuli Daramawani 
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Lampiran 8. Matriks Rencana Kegiatan Penyuluhan di Kecamatan Binjai Tahun 2019 

No Keadaan Tujuan Masalah 

Sasaran Kegiatan 

Ket 

Pelaku Utama 
Pelaku 
Usaha Petugas Materi 

       

Kegiatan 
Vol Lokasi Waktu Biaya 

Penanggung 
Pelaksana 

/Metoda Jawab 

Wanita Taruna Petani 

L P L P 

 
 

   
 

  

      

Tani Tani Dewasa 
        

        

           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 

Petani 
mau 

melakukan 
pruning 

pada 
tanaman 
kelapa 
sawit 
sesuai 

anjuran 
sebesar 

40% 

Petani 
mau 

melakukan 
pruning 

pada 
tanaman 
kelapa 
sawit 
sesuai 

anjuran 
dari 40% 
menjadi 

60% 

Petani 
belum 
mau 

melakukan 
pruning 

pada 
tanaman 
kelapa 
sawit 
sesuai 

anjuran 
sebesar 

60% 

- - √ - - - - 

Mudahnya 
penerapan 

pruning 
pada 

tanaman 
kelapa 
sawit 

Ceramah 
dan 

Diskusi 
4 

Desa Suka 
Makmur 

Kecamatan 
Binjai 

Juli- 

Agustus 

2019 

APBD Ka. BPP Penyuluh  

 


