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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan Pertanian merupakan bagian dari pembangunan Nasional 

yang bertujuan  untuk meningkatkan pendapatan  dan kesejahteraan 

masyarakat yang bergerak disektor pertanian (Prayitno & Arsyad, 1987). 

Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting baik dalam 

jangka panjang pembangunan ekonomi maupun untuk pemulihan ekonomi 

jangka pendek. Karena itu merupakan momen yang tepat untuk menggali 

pemikiran mengenai reorientasi kebijakan pembangunan pertanian. Kebijakan 

pembangunan pertanian tersebut diarahkan agar pertanian menjadi sektor yang 

tangguh, dalam jangka pendek mampu menghadapi krisis ekonomi dan dalam 

jangka panjang mampu menghadapi globalisasi dengan sistem pertanian 

berkelanjutan, dalam sistem ekonomi yang demokratis dan dalam pemerintah 

yang terdesentralisasi (Masyuri, 2001). 

Produksi disektor pertanian selama ini diarahkan kepada prioritas 

produksi padi/beras melalui program intensifikasi dan ektensifikasi, perluasan 
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prasarana penunjang, termasuk irigasi, penyediaan saprodi dan lain-lain 

(Mardikanto, 1994). 

 Usaha peningkatan produksi didalam usahatani dapat dilakukan dengan 

dua cara yaitu peningkatan produksi persatuan luas dengan menambah modal 

dan skill yang biasanya disebut dengan usaha intensifikasi dan perluasan areal 

pertanian baru. Berbicara mengenai usaha intensifikasi sudah barang tentu 

disertai dengan usaha penerapan teknologi baru, didalam prakteknya ternyata 

tidaklah semudah dan sesederhana seperti yang disangka orang. Penerapan 

teknologi baru bukanlah sekedar penyediaan paket teknologi berikut sarana 

produksinya yang disertai dengan kegiatan penyuluhan pertanian untuk 

merubah perilaku petani agar mereka tahu, mau dan mampu menerapkannya 

didalam usahatani mereka , tetapi penerapan teknologi baru terbukti banyak 

menghadapi kendala (contraints), baik yang merupakan kendala teknis 

maupun kendala sosial ekonomi (Mardikanto, 1994). 

Padi adalah komoditi utama pertanian di Kabupaten Magelang, dan 

dalam rangka melanjutkan proyek pemerintah yang telah dilaksanakan tahun 

2000 yaitu Proyek Pengembangan Ketahanan Pangan (PKP) dan Proyek 

Pemberdayaan Kelembagaan Pangan di Pedesaan (PKPP) tahun 2001 dengan 

sasaran komoditas Padi maka pada tahun 2002 dilanjutkan dengan Proyek 

Peningkatan Mutu Intensifikasi PMI) Padi berupa paket penguatan modal dan 

penguatan sejumlah kelompok tani sasaran baru (Dinas Pertanian Kabupaten 

Magelang, 2002). 

1 
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Menurut Widayatun (1999) ada beberapa faktor yang dapat 

menyebabkan timbulnya motivasi, antaralain : faktor phisik dan proses 

mental, faktor hereditas, faktor lingkungan dan kematangan usia, faktor 

intrinsik seseorang, fasilitas, situasi dan kondisi, program dan aktifitas, media, 

serta sarana prasarana.     

Keberhasilan usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya 

petani, yang dilaksanakan pemerintah dapat tercapai apabila ditunjang dengan 

kesadaran dan motivasi yang tinggi dari masyarakat khususnya petani untuk 

memperbaiki taraf hidupnya, begitu juga dengan Proyek Peningkatan Mutu 

Intensifikasi (PMI) Padi Di Kabupaten Magelang. Pemanfaatan Proyek PMI 

Padi ini juga membutuhkan kesadaran dan motivasi dari petani peserta proyek 

agar tujuan dari proyek ini dapat tercapai. 

 

B. Perumusan Masalah 

Proyek Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) Padi pada TA. 2002 

merupakan upaya peningkatan produktifitas dan daya saing dengan 

menerapkan rekayasa sosial dan teknologi maju yang efisien dan spesifik 

lokasi, didukung dengan penerapan alat mesin pertanian dengan tetap 

memeperhatikan kelestarian lingkungan (Dinas Pertanian Kab. Magelang, 

2002). 

Proyek Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) Padi                                                                                                                             

diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup petani, sesuai dengan tujuannya 

yaitu : (1) meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani mela                                                                                                                                                                                                               
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lui peningkatan produktivitas dan pengembangan usahatani berwawasan 

agribisnis (2) meningkatkan produksi pangan dalam rangka memantapkan 

ketahanan pangan dan (3) mendorong pembangunan ekonomi pedesaan 

melalui pemberdayaan kelembagaan tani, penguatan kelembagaan dan 

pengembangan hubungan kemitraan (Dinas Pertanian kab. Magelang, 2002). 

Perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh apa yang dipandangnya 

sebagai kebutuhan yang mendesak untuk dipenuhi. Perwujudan perilaku 

seseorang adalah tindakan yang dilakukannya. Dengan mengetahui motif 

daripada tindakan-tindakannya maka diketahui mengapa seseorang melakukan 

tindakan-tindakan tertentu dalam rangka pemenuhan kebutuhannya.  

Pelaksanaan Proyek PMI Padi  di Kabupaten Magelang diikuti oleh 

sebagian anggota kelompok tani. Pengambilan keputusan oleh petani dalam 

mengikuti suatu proyek tidak dapat bebas dilakukan sendiri, namun sangat 

dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan atau motivasi yang juga disebut 

pemikiran-pemikiran, alasan-alasan dan juga dorongan dalam dirinya untuk 

melakukan perbuatan dalam mencapai tujuannya. Sebagai subjek dan 

penerima manfaat dalam Proyek PMI Padi terdapat berbagai faktor internal 

(berasal dari dalam diri individu petani) antara lain umur, pendidikan, 

pendapatan, keaktifan dalam kelompok tani dan keberanian mengambil resiko 

yang mendorong tumbuhnya motivasi petani untuk memanfaatkan Proyek 

PMI Padi. 

Dari uraian tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan    

dalam penelitian ini sebagai berikut : 
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1. Faktor-faktor intern petani apakah yang mendorong tumbuhnya motivasi 

dalam pemanfaatan Proyek PMI Padi ? 

2. Bagaimana tingkat motivasi  petani dalam pemanfaatan Proyek PMI Padi ?  

3. Bagaimana hubungan antara faktor-faktor intern petani dengan tingkat 

motivasinya dalam pemanfaatan Proyek PMI Padi ? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian 

ini bertujuan untuk :  

1. Mengkaji faktor-faktor intern petani yang mendorong tumbuhnya motivasi 

dalam pemanfaatan Proyek PMI Padi. 

2. Mengkaji tingkat motivasi petani dalam  memanfaatkan Proyek PMI Padi. 

3. Menganalisis hubungan faktor-faktor intern petani dengan tingkat 

motivasinya dalam memanfaatkan Proyek PMI Padi. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

  Kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk 

memperoleh derajat kesarjanaan di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas 

Maret Surakarta. 

2. Bagi Pemerintah dan instansi terkait, diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya untuk membentuk, 
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membimbing, mengarahkan dan mengembangkan program penyuluhan 

bagi petani dalam rangka memajukan dan meningkatkan taraf hidup 

masyarakat, khususnya petani. 

3. Bagi peneliti lain, dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan bahan 

pertimbangan dalam penelitian berikutnya. 

 
 

II. LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Pembangunan Pertanian 

Pembangunan Pertanian, menurut Hadisapoetra dalam Mardikanto, 

(1994) diartikan sebagai proses yang ditujukan untuk selalu menambah 

produksi pertanian bagi tiap-tiap konsumen yang sekaligus mempertinggi 

pendapatan dan produktivitas usaha tiap-tiap petani dengan jalan 

menambah modal dan skill untuk memperbesar campur tangan manusia 

didalam perkembangan tumbuh-tumbuhan dan hewan. 

Pembangunan Pertanian merupakan bagian integral dari 

pembangunan nasional. Tujuan utama pembangunaan pertanian adalah 

untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi. 

Dengan meningkatnya produksi, diharapkan pendapatan petani dapat 

meningkat, sehingga dapat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik 

untuk konsumsi maupun untuk kebutuhan lainnya seperti modal kerja dan 

investasi (Munarfah, 1996). 
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Pembangunan Pertanian bertujuan untuk mewujudkan pertanian 

yang tangguh, maju dan efisien. Tangguh disini diartikan bahwa dalam 

pembangunan pertanian tercipta ketahanan pangan dalam arti ada 

persediaan dan ketersediaan bahan pokok secara merata dalam jumlah 

yang cukup dengan harga yang terjangkau rakyat banyak secara terus-

menerus (Soetrisno, 1998). 

Hadisapoetra (Mardikanto, 1993), mengungkapkan kenyataan 

bahwa pelaksana utama pembangunan pertanian adalah petani-petani kecil 

yang umumnya golongan ekonomi lemah baik lemah permodalan, lemah 

pengetahuan dan ketrampilannya, lemah dalam peralatan dan teknologi 

yang diterapkan, serta seringkali juga lemah dalam hal semangatnya untuk 

maju (mencoba dan menerapkan hasil-hasil penelitian bagi peningkatan 

produktivitas dan efisiensi usahatani). 

Selama ini peran negara dalam pembangunan pertanian negara-

negara berkembang sangat penting. Pemerintah dapat dikatakan hampir 

ikut mengatur seluruh proses pembangunan pertanian di negara-negara 

tersebut sejak dari penentuan bibit, menyediakan saprodi sampai dengan 

upaya pemasaran produk-produk pertanian yang dihasilkan petani 

(Soetrisno, 1998). 

Pembangunan pertanian di negara-negara berkembang selalu 

diartikan sempit yakni suatu proses introduksi dan adopsi teknologi baru 

pada petani. Maka petanipun dibanjiri dengan teknologi-teknologi baru 
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yang pada akhirnya justru sering menambah beban finansial dan 

menambah resiko kegagalan panen bagi petani (Soetrisno, 1998).    

2. Faktor Intern Petani 

Cepat lambatnya proses adopsi inovasi, akhirnya juga tergantung 

dari faktor intern adopter itu sendiri. Latar belakang sosial, ekonomi, 

budaya ataupun politik dapat mendorong cepat tidaknya proses adopsi 

inovasi itu sendiri. Karakteristik sosial ekonomi petani meliputi : 

 

a. Umur 

Umur petani akan mempengaruhi kemampuan fisik dan respon 

terhadap hal-hal yang baru dalam menjalankan usahataninya.  Menurut 

Soekartawi (1988) makin muda petani biasanya semangat untuk ingin 

tahu apa yang belum mereka ketahui, dengan demikian mereka 

berusaha untuk lebih cepat melakukan adopsi inovasi walaupun 

sebenarnya mereka masih belum berpengalaman dalam hal adopsi 

inovasi. 

Lionberger  dalam Mardikanto (2003) menyatakan bahwa 

semakin tua (diatas 50 tahun), biasanya semakin lamban terhadap 

inovasi, dan cenderung hanya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang 

sudah biasa diterapkan oleh warga masyarakat setempat. Mereka 

kurang termotivasi dalam mengikuti kegiatan-kegiatan baru dan 

mengadopsi teknologi baru. Soekoharto (1989) menyatakan bahwa 

salah satu faktor yang menentukan seseorang mengadopsi suatu 

inovasi adalah umur. Selanjutnya dinyatakan bahwa umur muda 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

 

9 

sampai setengah tua (usia produktif) lebih termotivasi sehingga mudah 

dan cepat menerima inovasi.  

b. Pendidikan 

Tingkat pendidikan petani baik formal  maupun non formal akan 

mempengaruhi cara berpikir yang diterapkan pada usahataninya 

(Soekartawi, 1988) menyatakan bahwa mereka yang berpendidikan 

tinggi lebih termotivasi dan relatif lebih cepat dalam melaksanakan 

adopsi inovasi. 

Pendidikan merupakan salah satu indikasi yang menentukan 

keberhasilan dalam suatu usaha mengadopsi ilmu dan teknologi yang 

lebih baik. Dengan kemampuannya ini mereka dapat menerapkan 

segala sesuatu yang telah diperoleh dalam usahanya dengan lebih baik 

(Soekartawi, 1988).  

Rendahnya rata-rata tingkat pendidikan juga merupakan faktor 

sosial budaya yang menghambat pembangunan desa. Dengan 

rendahnya tingkat pendidikan maka masyarakat desa sering cenderung 

kurang adaptif terhadap modernisasi. Mereka cenderung 

mempertahankan pola-pola yang sudah ada, yang sudah pasti dan 

mereka kenal dengan baik (Khairuddin, 1992). 

Kecenderungan bahwa petani yang mempunyai tingkat 

pendidikan lebih tinggi akan lebih mudah mengetahui kegunaan 

teknologi yang diperkenalkan dibanding petani dengan pendidikan 

yang rendah. Mereka yang berpendidikan lebih tinggi lebih mudah 
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terdorong untuk menguasai dan menerapkan teknologi yang 

diperkenalkan yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi 

produksi ( Syafaat, 1999). 

Para ahlipun meyakini bahwa investasi pendidikan akan 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena pendidikan akan 

memperbesar jumlah ketrampilan dalam masyarakat, dan 

meningkatkan motivasi untuk menciptakan pembangunan baru serta 

sarana-sarana untuk mendukung pembangunan (Khairuddin, 1992). 

c. Pendapatan keluarga 

Secara umum pendapatan petani memang rendah pada usahatani 

tanaman pangan dan tanaman tahunan, untuk pulau Jawa maupun luar 

Jawa  dan transmigran, pendapatan mereka relatif rendah. Dalam hal 

ini perhitungan pendapatan petani dihitung dalam satu musim tanam 

terakhir. Menurut Lionberger  dalam Mardikanto (2003) petani dengan 

pendapatan yang semakin tinggi biasanya akan semakin cepat 

mengadopsi suatu inovasi. 

Menurut teori ekonomi pendapatan berupa uang merupakan 

cermin dari adanya kemajuan ekonomis dalam spesialisasi dan 

pembagian kerja. Keberhasilan atau kesuksesan suatu usaha tani 

dipandang dari sudut ekonomi dapat dilihat dari besarnya penghasilan 

keluarga petani. Jumlah sisa dari penghasilan bruto setelah dikurangi 

dengan biaya untuk faktor-faktor luar merupakan pendapatan petani 

(Tohir, 1983). 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

 

11 

Penerimaan usahatani didefinisikan sebagai nilai yang diterima 

dari peningkatan produk usahatani. Pengeluaran tunai usaha tani 

didefinisikan sebagai jumlah uang yang dibayarkan untuk pembelian 

barang dan jasa bagi usahatani. Selisih penerimaan tunai dan 

pengeluaran tunai usahatani disebut pendapatan tunai usahatani 

(Soekartawi,1984). 

Kusumaningtyas (2003) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

petani dengan pendapatan sedang dan rendah maka akan termotivasi 

untuk mengikuti proyek, agar pendapatan mereka bisa lebih tinggi 

sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dengan lebih baik. 

Soekartawi (1988) menambahkan  adanya faktor dari adopter 

yang menyebabkan petani mengadopsi inovasi yaitu motivasi 

berkarya. Motivasi memang penting. Untuk menumbuhkan motivasi 

berkarya memang seringkali tidak mudah, khususnya untuk petani-

petani kecil. Hal ini disebabkan karena keterbatasan yang dimiliki 

petani tersebut, apakah itu keterbatasan sumberdaya lahan,pengetahuan 

dan ketrampilan. 

d.  Partisipasi dalam kelompok tani 

Lionberger  dalam Mardikanto (2003) warga masyarakat yang 

suka bergabung dengan anggota-anggota diluar sistem sosial sendiri, 

umumnya lebih inovatif dibanding mereka yang hanya melakukan 

kontak pribadi dengan warga masyarakat setempat.  
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Status keanggotaan dalam kelompok tani akan menentukan 

terhadap keaktifan anggota dalam berpartisipasi. Anggota yang 

berperan aktif dalam kelompok tani biasanya memiliki pendidikan 

serta pengalaman yang lebih dari pada anggota pasif ( Kuswardani, 

1998). 

Anggota masyarakat yang lebih inovatif adalah yang mempunyai 

partisipasi sosial tinggi, lebih sering mengadakan komunikasi 

interpersonal dengan anggota sistem lainnya, lebih sering mengadakan 

hubungan dengan orang asing, lebih sering mengadakan hubungan 

dengan agen pembaharu, lebih sering bertatap dengan media massa, 

mencari lebih banyak informasi sehingga pengetahuan tentang 

komunikasi lebih sempurna (Hanafi, 1981).     

e.   Keberanian mengambil resiko 

Pada tahap awal biasanya tidak selalu berhasil seperti yang 

diharapkan. Karena itu individu yang memiliki keberanian menghadapi 

resiko biasanya lebih inovatif. 

Berdasar cepat lambatnya petani menerapkan inovasi teknologi 

melalui penyuluhan-penyuluhan pertanian, (Kartasapoetra, 1991), 

dapat dikemukakan beberapa golongan petani yang terlibat 

didalamnya, yaitu : 

1)  Golongan perintis (innovator) 

Dengan adanya penyuluhan pertanian golongan ini selalu 

merintis, mencoba, menerapkan teknologi baru dalam pertanian, 
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sehingga terpenuhi kebuituhannya dan menjadi innovator dalam 

meneerima penyuluh pertanian, bahkan mengajak/menganjurkan 

petani lain. Mereka yang termasuk golongan ini berani 

menanggung resikio dalam menghadapi kegagalan dari setiap 

percobaannya. 

 

2) Penerap inovasi teknologi lebih dini (early adopter) 

Golongan ini adalah orang-orang yang lebih dahulu 

menyambut kedatangan para penyuluh ke desa yang akan 

menyebarkan dan menerapkaan teknologi pertanian.  

3) Penerap inovasi teknologi awal (early mayority) 

Sifat golongan ini banyak dimiliki oleh kebanyakan petani. 

Penerapan teknologi baru dapat dikatakan lebih lambat dari kedua 

golongan diatasnya, akan tetapi lebih mudah terpengaruh dalam 

teknologi yang baru itu telah dapat meyakinkannya dapat 

meningkatkan usahataninya. Yaitu lebih dapat meningkatkan 

pendapatan dan lebih memperbaiki cara kerja dan cara hidupnya. 

Namun demikian sifat hati-hati mereka tetap ada, mereka takut 

gagal dan lain sebagainya. Oleh karena itu golongan ini baru 

mengikutinya setelah jelas adanya kenyataan-kenyataan yang 

meyakinkan. 

4)   Penerap inovasi teknologi yang lebih akhir (late mayority) 
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Termasuk dalam golongan ini adalah petani yang kurang 

mampu, lahan sempit dan selalu berbuat waspada lebioh hati-hati 

karena takut mengalami kegagalan. Mereka baru akan mengikuti  

dan menerapkan apabila kebanyakan petani dilingkungannya telah  

menerapkannya. Jadi penerapan inovasi teknologi terhadap 

golongan ini sangat lambat. 

 

5)  Penolak inovasi teknologi (laggard) 

Para petani termasuk golongan ini adalah petani berusia 

lanjut, umur sekitar 50 tshun keatas, biasanya fanatic terhadap 

tradisi dan sulit untuk diberikan pengertian-pengertian yang dapat 

mengubah cara berfikir, cara kerja, dan cara hidupnya. Mereka 

bersikap apatis terhadap adanya teknologi baru. 

Petani kecil harus membuat keputusan dari tahun ketahun 

berikutnya dalam hubungannya dengan ketidakpastian mengenai iklim, 

serangan hama dan penyakit, perkembangan harga, keragaman 

teknologi baru dan sering pula status penggarapan kahan dan iklim 

politik ditempat ia berusaha. Karena itu keputusan yang diambil petani 

banyak mengandung resiko, ia tidak pernah yakin terhadap hasil yang 

diperoleh dari pilihannya. Ini berarti bahwa disatu pihak, petani kecil 

harus melakukan penilaian terhadap resiko yang akan dihadapinya 

dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut diatas ( Soekartawi, et al , 

1986). 
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Masih menurut Soekartawi, et al (1986), karena terbatasnya 

penguasaan terhadap iklim, pasar tempat mereka menjual dan 

lingkungan institusi tempat mereka berusahatani, maka petani 

senantiasa dihadapkan pada masalah ketidakpastian terhadap besarnya 

pendapatan usahatani yang diperoleh. Pada petani kecil, khususnya 

petani subsisten, faktor ketidakpastian ini merupakan suatu hal yang 

sangat berpengaruh dan karenanya berperan besar dala proses 

pengambilan keputusan. 

Pengalaman menunjukkan bahwa, setiap inovasi yang 

disuluhkan tidak selalu cepat diterima masyarakat sasarannya atau 

bahkan ditolak sebelum dicobanya. Keadaan ini bukan hanya karena 

disebabkan oleh sikap sasarannya, akan tetapi disebabkan oleh karena 

setiap inovasi selalu mengandung ketidakpastian, dapat berupa 

ketidakpastian ekonomis (keuntungan), ketidakpastian sosial budaya 

atau ketidakpastian kebijakan (kesesuaian dengan kebijakan yang 

ditempuh penguasa/ pemerintah) (Syafaat, 1999). 

Keterlambatan adopsi ada segi positif dan segi negatifnya. Segi 

positifnya adalah petani terhindar dari resiko awal adopsi sedangkan 

segi negatifnya, apabila menunggu terlalu lama peluang pasar akan 

tertutup karena organisasi dan kapasitas saluran pemasaran akan 

semakin jauh (Hutabarat, 1999).    

3. Motivasi 

a. Definisi motivasi 
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Motif atau motivasi, dari kata motives, ialah gambaran penyebab 

yang akan menimbulkan tingkah laku menuju pada suatu sasaran 

tertentu, atau alasan dasar, pikiran dasar, dorongan bagi seseorang 

untuk berbuat atau ide-ide pokok yang sementara berpengaruh besar 

terhadap tingkah laku manusia, biasanya merupakan satu peristiwa 

masa lampau, ingatan , gambaran fantasi, gambaran cita-cita atau ide-

ide dan perasaan-perasaan tertentu (Walgito, 1997). 

Motivasi (Widayatun, 1999), mempunyai arti dorongan, berasal 

dari bahasa latin “movere” yang berarti mendorong atau 

menggerakkan. Sehingga motivasi inilah yang mendorong seseorang 

untuk berperilaku, beraktivitas dalam pencapaian tujuan. 

Menurut Abbas (1988) arti harfiah kata motivasi dapat ditelusuri 

melalui jalur etimologi. Ia merupakan kata jadian yang berasal dari 

`motive`. Hornby, et al dalam Abbas (1988) menjelaskan bahwa 

`motive` sebagai kata sifat berarti “causing motion” artinya 

menyebabkan gerakan, “motive” sebagai kata benda berarti “that which 

causes somebody to act” artinya yang menyebabkan seseorang 

bertindak.  

Menurut Gerungan (1996) motivasi adalah penggerak, alasan-

alasan, dorongan-dorongan dalam diri manusia untuk melakukan suatu 

perperbuatan. Motivasi juga diartikan keadaan yang menyebabkan 

seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan atau aktivitas untuk 

mencapai tujuan. 
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Menurut Handoko (1987) motivasi adalah keadaan dalam diri 

pribadi seseorang untuk mendorong individu untuk melakukan 

kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Motif menurut As`ad (1995) 

seringkali diartikan dengan istilah dorongan. Dorongan atau tenaga 

tersebut merupakan gerak jiwa dan jasmani untuk berbuat, sehingga 

motif tersebut merupakan suatu “driving force” yang menggerakkan 

manusia untuk bertingkah laku dan didalam perbuatannya itu 

mempunyai tujuan tertentu. 

Moekijat (1981), motivasi adalah pengaruh, suatu kekuatan 

yang menimbulkan kelakuan. Motivasi adalah suatu yang kita kerjakan 

untuk orang-orang guna menggerakkan mereka kearah tujuan tertentu 

yang merupakan suatu bagian daripada motivasi dan tindakan 

demikian mempunyai pengaruh terhadap kelakuan manusia. 

Prayudi dalam Abbas (1988) mendefinisikan motivasi sebagai 

sesuatu untuk membuat orang mau bergerak untuk bergairah dengan 

serela-relanya dengan semangat-semangatnya, apakah didorong oleh 

motif-motif tertentu yang di hidupkan, apakah oleh “indusemen-

indusemen “ yang diadakan oleh perangsang-perangsang (incentives) 

yang diciptakan. 

Dari segi psikologis kenyataan menunjukkan bahwa bergairah 

atau bersemangat atau sebaliknya tidak bergairah atau tidak 

bersemangat seseorang pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya  

sangat dipengaruhi oleh motivasi kerja yang mendorongnya. Dengan 
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kata lain  setiap pekerja memerlukan motivasi yang kuat agar bersedia 

melaksanakan pekerjaan secara bersemangat, bergairah dan 

berdedikasi (Nawawi, 2000).  

b.  Bentuk-bentuk Motivasi 

Maslow  dalam Satuan Pengendali Bimas (1980) memberikan 

definisi motif orang untuk berkelompok  terdorong oleh maksud untuk 

memenuhi berbagai kebutuhan diantaranya adalah dorongan untuk 

survive, seperti kebutuhan fisik sehari-hari, kebutuhan akan 

keselamatan, kebutuhan sosial, kebutuhan untuk memperoleh 

kehormatan dan sebagainya yang sekurang-kurangnya dapat dipenuhi 

oleh kelompok itu. Kebutuhan fisiologis  seperti makan, minum, tidur 

dan lain-lain. 

Sarwoto (1981) mengklasifikasikan kebutuhan manusia dalam 

dua kategori, yaitu : 

1)  Kebutuhan material, yaitu kebutuhan yang langsung berhubungan 

dengan eksistensi manusia. Kebutuhan ini masih dapat 

digolongkan menjadi dua bagian yaitu kebutuhan yang sifatnya 

ekonomis dan kebutuhan yang sifatnya biologis. 

2) Kebutuhan non material, yaitu kebutuhan yang tidak secara 

langsung berhubungan dengan kelangsungan hidup manusia. 

Kebutuhan non material ini dapat dapat diklasifikasikan dalam dua 

bagian, yaitu kebutuhan yang bercorak psikologis dan kebutuhan 

yang bercorak sosiologis.   
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Mc Clelland dalam As`ad (1982) mengemukakan konsep 

mengenai motivasi, dalam diri individu terdapat tiga (3) kebutuhan 

pokok yang mendorong tingkah lakunya. Konsep motivasi ini dikenal 

denganm “Social Motives Theory “. Adapun kebutuhan yang dimaksud 

menurut teori motif sosial ini adalah : Needs for Achievement, Needs 

for Affiliation dan Needs for Power. 

Dari ketiga teori tersebut maka dapat disimpulkan tiga motivasi 

untuk kebutuhan yang pokok yaitu : 

1)  Kebutuhan ekonomi 

Woodworth dan Marquis dalam Walgito (1997) menyatakan 

motif ini berhubungan dengan kebutuhan jasmaniah (organic 

needs) yaitu merupakan motif yang berhubungan dengan 

kelangsungan hidup individu atau organisme. 

Maslow (1994) kebutuhan fisiologis dibagi dalam tiga (3) 

golongan yaitu sandang, pangan dan papan. Mangkunegara (1993) 

menyatakan kebutuhan ini harus dipenuhi lebih dahulu. Dengan 

demikian kebutuhan ini akan memotivasi seseorang bekerja untuk 

memperoleh penghasilan yang dapat digunakan dalam memenuhi 

kebutuhan fisik. 

Menurut Sarwoto (1981) kebutuhan ekonomi termasuk 

dalam kebutuhan material, meliputi kebutuhan-kebutuhan akan 

makanan, pakaian rumah. Kebutuhan material yang sifatnya 

ekonomi ini intensitasnya sangat relatif dan subyektif dalam arti 
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batas-batas terpenuhinya sangat bergantung pada aspirasi masing-

masing individu. 

Hendra Asmara Tjokroamidjojo dalam Khairuddin, (1992) 

membagi kebutuhan dasar manusia dalam dua (2) kategori sebagai 

berikut : 

a) Kebutuhan dasar keluarga/individu seperti pangan, sandang, 

perumahan dan beberapa peralatan rumah tangga. 

b) Kebutuhan dasar masyarakat secara keseluruhan seperti air 

minum, sanitasi, peralatan umum dan kesehatan, fasilitas 

pendidikan dan kebudayaan. 

2)  Kebutuhan affiliasi  

Menurut McClelland, merupakan kebutuhan akan 

kehangatan dan sokongan dalam hubungan dengan orang lain. 

Kebutuhan ini mengarahkan tingkah laku untuk mengadakan 

hubungan secara akrab dengan orang lain (As`ad, 1982). 

Kebutuhan ini dapat pula berupa jaminan keamanan, persahabatan, 

kerjasama, rasa menjadi bagian dari suatu kelompok lainnya. 

Mangkunegara (1993) menyatakan tidak ada seorangpun 

yang senang ‘dipencilkan’ dari arena pergaulan. Setiap orang ingin 

diterima, diperlakukan dan dihargai selaku anggota organisasi yang 

terhormat, yang diperlakukan secara wajar.   

3)  Kebutuhan Prestasi 
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McClelland dalam Anwar (1993) mengemukakan kebutuhan 

akan prestasi yaitu kebutuhan untuk berprestasi yang merupakan 

refleksi dari dorongan rasa tangggungjawab untuk pemecahan 

masalah. Seseorang yang mempunyai kebutuhan berprestasi tinggi 

cenderung berani mengambil resiko. Kebutuhan untuk berprestasi 

adalah kebutuhan untuk melakukan pekerjaan lebih baik daripada 

sebelumnya, selalu berkeinginan mencapai prestasi yang lebih 

tinggi.  

Teori Prestasi (Achievement) dari Mc Clelland dalam 

Nawawi, (2000), mengklasifikasikan motivasi berdasarkan akibat 

suatu kegiatan berupa prestasi yang dicapai, termasuk juga dalam 

bekerja. Dengan kata lain kebutuhan berprestasi merupakan 

motivasi dalam pelaksanaan pekerjaan. Kebutuhan ini memerlukan 

dan mengharuskan seorang pekerja melakukan kegiatan belajar, 

agar menguasai ketrampilan, keahlian yang memungkinkan 

seorang pekerja mencapai suatu prestasi.  

Kebutuhan Prestasi menurut Mc Clelland dalam As`ad 

(1982)  merupakan kebutuhan untuk mencapai sukses, yang diukur 

berdasarkan standar kesempurnanan dalam diri seseorang. 

Kebutuhan ini berhubungan erat dengan pekerjaan dan 

mengarahkan tingkahlaku pada usaha untuk mencapai prestasi 

tertentu. 
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Dari segi prestasi, hal hal yang dapat digunakan sebagai 

ukuran antara lain : respek yang ditunjukkan kepada orang tersebut 

dengan berbagai jenis panggilan kehormatan, luas ruang kerja dan 

penggunaan gelar-gelar yang dimiliki dan sejenisnya. 

Dari uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi 

motivasi bagi manusia termasuk pekerja adalah : 

1) sebagai energi  atau motor penggerak bagi manusia. 

2) sebagai pengatur dalam memilih alternatif diantara dua atau lebih 

kegiatan yang bertentangan 

3) sebagai pengatur arah atau tujuan dalam melakukan aktivitas   

(Nawawi, 2000). 

4.  Petani 

Menurut Hernanto (1993), petani adalah setiap orang yang 

melakukan usaha untuk memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan 

hidupnya di bidang pertanian dalam arti luas yang meliputi usaha tani 

pertanian, peternakan, perikanan, dan pemungutan hasil hutan. 

Fungsi dan kedudukan atas peran petani (Hernanto, 1993) yaitu : 

a. petani sebagai pribadi, 

b. petani sebagai kepala keluarga, 

c. petani sebagai juru tani, 

d. petani sebagai penelola usaha tani, 

e. ptani sebagai warga social, kelompok 

f. petani sebagai warga negara. 
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Sedangkan menurut Mosher dalam Mardikanto dan Sutarni (1982), 

petani dikatakan sebagai orang yang menjalankan usahatani disamping 

juru tani sekaligus pengelolanya. Sejalan dengan pendapat tersebut, 

Soejitno dalam Mardikanto dan Sutarni (1982) merumuskan batasan 

pengertian tentang petani, yaitu penduduk atau orang – orang yang untuk 

sementara atau secara tetap memiliki dan atau menguasai sebidang lahan 

pertanian dan mengerjakannya sendiri, baik dengan tenaganya sendiri 

(beserta keluarganya) maupun dengan menggunakan tenaga orang lain 

atau orang upahan. 

5.  Intensifikasi pertanian 

Intensifikasi pertanian yaitu meningkatkan produksi pertanian 

dengan menambah modal dan tenaga kerja atau skill perkesatuan luas tanah 

pada areal yang sama. Pendekatan yang digunakan dalam intensifikasi 

pertanian adalah pendekatan teknis (menanam tanaman unggul, 

pemupukan, zat tumbuh, sisitem irigasi yang baik, peningkatan pola 

intensitas tanam dan penggunaan pestisida yang intensif) dan rekayasa 

sosial, ekonomi, kultural, kebijakan harga produk, pemasaran, dan lain– 

lain ( Hadisapoetro, 1977). 

Pada dasarnya, usaha peningkatan produksi didalam usaha tani dapat 

dilakukan melalui dua cara yaitu peningkatan produksi perkesatuan luas 

dengan menambah modal dan skill yang biasanya disebut dengan usaha 

intensifikasi pertanian dan perluasan areal pertanian yang disebut 

ekstensifikasi pertanian (Mardikanto, 1994). 
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Berbicara mengenai usaha intensifikasi sudah barang tentu disertai 

dengan usaha penerapan teknologi baru, didalam prakteknya ternyata tak 

semudah dan sesederhana seperti yang disangka. Penerapan teknologi 

baru, bukanlah sekedar penyediaan paket teknologi berikut sarana 

produksinya yang disertai dengan kegiatan penyuluhan pertanian untuk 

merubah perilaku petani agar mereka tahu, mau dan mampu 

menerapkannya didalam usahatani yang mereka usahakan (Mardikanto, 

1994). 

Pakpahan, et al (1982) menyatakan bahwa usaha intensifikasi dapat 

dilaksanakan melalui dua cara yaitu Panca usaha tani dan rotasi 

pertanaman atau pergiliran pertanaman. Panca usaha tani ialah suatu usaha 

peningkatan hasil yang  dilaksanakan dengan lima usaha yaitu: 

a. Penggunaan varietas bibit unggul 

b. Pengairan yang baik 

c. Bercocok tanam yang baik (pengolahan tanah, penanaman) 

d. Pemeliharaan tanaman yang baik (pemupukan, penyiangan gulma, 

pemberantasan hama dan penyakit) 

e. pemberian kredit kepada petani 

6.   Budidaya padi 

Tanaman padi merupakan tanaman semusim atau tanaman muda 

yaitu tanaman yangbiasanya berumur pendek, kurang dari satu tahun dan 

hanya satu kali berproduksi, setelah berproduksi akan mati atau dimatikan, 

termasuk dalam golongan rumput-rumputan.  Joy dan Wibberley dalam 
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AAK (1990), menyatakan bahwa tanaman padi yang mempunyai nama 

botani Oriza sativa dengan nama local padi (paddy) dapat dibedakan 

dalam dua tipe yaitu padi kering yang tumbuh didataran tinggi dan padi 

sawah yang memerlukan air menggenang (AAK, 1990). 

Dalam budidaya tanaman padi (AAK, 1990) ada 10 paket teknologi 

yang dapat diterapkan, meliputi : pola tanam, pengolahan tanah, 

penggunaan benih berlabel, pergiliran varietas, pengaturan jarak tanam, 

pemupukan berimbang, pemakaian pupuk pelengkap cair, pengendalian 

hama, pemakaian air yang tepat dan pengelolaan pasca panen. 

7.  Proyek Peningkatan Mutu Intensifikasi  (PMI) Padi Kabupaten Magelang 

Program Ketahanan pangan telah dimulai sejak tahun 2000 melalui 

Proyek Pengembangan Ketahanan Pangan (PKP) dengan sasaran komoditas 

padi, pada tahun 2001 dilaksanakan Proyek Pemberdayaan Kelembagaan 

Pangan di Pedesaan (PKPP) dan tahun 2002 dilanjutkan dengan proyek 

Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) Padi, berupa paket penguatan modal 

untuk kelompok tani sasaran baru (Dinas Pertanian Kab. Magelang, 2002). 

Proyek Peningkatan Mutru Intensifikasi (PMI) Padi pada TA. 2002 

merupakan upaya peningkatan produktifitas dan daya saing dengan 

menerapkan rekayasa sosial dan teknologi maju yang efisien dan spesifik 

lokasi, serta didukung dengan penerapan alat mesin pertanian dengan tetap 

memeperhatikan kelestarian lingkungan (Dinas Pertanian Kab. Magelang, 

2002). 
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Sedangkan tujuannya, sebagaimana ditetapkan oleh Dirjen Bina 

Produksi Tanaman Pangan Deptan (2002), adalah :  

a. Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani melalui peningkatan 

produktifitas dan pengembangan usahatani berwawasan agribisnis. 

b. Meningkatkan produksi pangan dalam rangka memantapkan ketahanan 

pangan. 

c. Mendorong pembangunan ekonomi pedesaan melalui pemberdayaan 

kelembagaan tani, penguatan dan pengembangan hubungan kemitraan 

(Dinas Pertanian Kab. Magelang, 2002) 

Adapun sasaran Proyek PMI Padi adalah: 

a. Meningkatnya penerapan teknologi usahatani padi oleh petani. 

b. Meningkatnya produksi dan produktivitas pangan, yang ditandai 

dengan kenaikan produksi padi  

c. Terwujudnya iklim usahatani yang kondusif dan berkelanjutan. 

d. Terbinanya petani dalam pengelolaan usahatani on farm maupun off 

farm secara terpadu. 

e. Tumbuhnya kelembagaan usaha yang kokoh dan mandiri dari 

pembangunan kelompok tani. 

Berkaitan dengan pemanfaatan dana proyek, bentuk pelaksanaan 

kegiatan proyek PMI Padi TA. 2002 adalah sebagai berikut : (1) Pelatihan 

petani dan apresiasi petugas, (2) Penguatan modal untuk intensifikasi 

usahatani, usaha non usahatani padi (off farm), dan penguatan 

kelembagaan kelompok tani (Dinas Pertanian Kab. Magelang, 2002). 
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Mekanisme pelaksanaan proyek Peningkatan Mutu Intensifikasi 

(PMI) Padi di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut : 

a. Seleksi peserta proyek oleh Dinas Pertanian kabupaten Magelang, 

dengan ketentuan peserta proyek adalah kelompok tani yang (1) kurang 

maju, (2) tidak mempunyai tunggakan KUT dan (3) belum pernah 

mengikuti Proyek PKP dan PPKP 

b. Sosialisasi Proyek PMI Padi kepada kelompok tani yang telah 

terseleksi sebanyak 14 kelompok tani oleh Dinas Pertanian kabupaten 

Magelang 

c. Kelompok tani mengajukan proposal kepada Dinas Pertanian 

Kabupaten Magelang 

d. Pengucuran dana secara langsung dan tunai sebesar Rp. 30.000.000 

kepada kelompok tani yang telah terpilih 

e. Pengalokasian dana antara lain untuk : 1) biaya pengadaan saprodi, 2) 

biaya perbaikan irigasi, 3) pengadaan atau pemanfaatan alat, mesin 

pertanian, 4) penguatan modal off farm dan 5) bantuan manajemen 

f. Kelompok tani mengelola modal untuk pemupukan modal sehingga 

tidak diterima secara cuma-cuma 

Mekanisme pengembalian modal Proyek Peningkatan Mutu 

Intensifikasi (PMI) Padi Kabupaten Magelang : 

a. Anggota wajib mengembalikan modal kerja (yang diterima berupa 

saprodi maupun berupa uang) kepada kelompok tani  sesuai jadwal 

yang telah ditentukan. 
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b. Pengembalian dari anggota dapat berupa uang tunai maupun hasil 

panen (pengurus wajib memasarkannya). 

c. Pengurus menentukan sanksi bagi anggota yang tidak memenuhi 

aturan 

d. jika kelompok tani bersangkutan baik pengembaliannya, dapat 

meminjam lagi setelah pengembalian genap 70 %. 

Dalam pelaksanaan Proyek PMI Padi ini dilakukan juga monitoring 

secara langsung oleh tim monitoring dari desa, kecamatan, dan Kabupaten 

dalam rangka menyusun laporan kepada Bupati Kabupaten Magelang. 

 
 
B. Kerangka Berfikir 

Tingkah laku manusia timbul karena adanya suatu kebutuhan dan 

tingkah laku tersebut mengarah pada pencapaian tujuan yang dapat memenuhi 

kebutuhannya, diantaranya adalah kebutuhan fisiologis/ekonomi  dan 

kebutuhan berafiliasi.  Adanya keinginan manusia untuk memenuhi 

kebutuhan dan memecahkan masalah-masalah yang dirasakan menumbuhkan 

motivasi pada seseorang untuk melakukan upaya-upaya tertentu yang 

menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan. 

Motivasi adalah dorongan yang timbul baik dari dalam diri individu 

maupun dari luar individu. Motivasi muncul karena adanya kebutuhan-

kebutuhan yang mendesak untuk dipenuhi. Kebutuhan-kebutuhan pokok yang 

berperan terhadap tumbuhnya motivasi adalah kebutuhan material yang 

mencakup kebutuhan ekonomis, dan kebutuhan biologis serta kebutuhan non 

material yang mencakup kebutuhan psikologis dan kebutuhan sosiologis. Dari 
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kebutuhan-kebutuhan yang dikemukakan dalam beberapa teori dalam tinjauan 

pustaka maka ada tiga kebutuhan yang dirasa berperan mendorong 

tumbuhnya motivasi petani untuk mengikuti Proyek Peningkatan  Mutu 

Intensifikasi (PMI) Padi di Kabupaten Magelang. 

Motivasi untuk kebutuhan ekonomi meliputi kondisi yang mendorong 

petani untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang meliputi perolehan 

pendapatan yang lebih tinggi, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, kemampuan  

peningkatan tabungan dan peningkatan taraf kesejahteraan hidup. Motivasi 

untuk kebutuhan afiliasi adalah kondisi yang mendorong petani untuk  

meningkatkan hubungan dengan keluarga, meningkatkan hubungan dengan 

tetangga dekat, meningkatkan hubungan dengan petani lain dan masyarakat 

sekitar, menambah relasi, meningkatkan hubungan kerjasama dan  

meningkatkan hubungan persaudaraan dengan petani lain. Sedangkan 

motivasi untuk kebutuhan prestasi adalah kondisi yang mendorong petani 

untuk menunjukkkan bahwa dirinya mampu meraih prestasi yang meliputi  

mendapat nama baik,  meningkatkan status, agar lebih dihormati orang lain,  

mendapat fasilitas yang lebih, lebih dihargai oarang lain dan mendapat 

penghargaan dari pihak atau unstansi terkait. 

Dari beberapa teori yang telah dikemukakan, motivasi dapat tumbuh 

disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor intinsik (dari dalam individu) dan 

faktor ekstrinsik (dari luar individu). Faktor intrinsik petani diantaranya 

adalah umur, pendidikan formal, pendidikan non formal, pendapatan, luas 

lahan garapan, tingkat partisipasi petani dalam kelompok, keaktifan dalam 
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mencari informasi, kekosmopolitan, dan keberanian mengambil resiko. 

Sedangkan faktor ekstrinsik petani dapat berasal dari lingkungan sosial, 

lingkungan ekonomi dan juga kebijakan pemerintah. 

Penelitian ini akan berusaha untuk mengetahui faktor-faktor petani apa 

saja yang dapat mendorong tumbuhnya motivasi petani untuk mengikuti 

Proyek PMI Padi dilihat dari faktor intrinsik atau faktor dari dalam individu 

petani yang terdiri dari umur, pendidikan formal, pendapatan rumahtangga, 

keaktifan dalam kelompok tani dan keberanian mengambil resiko. Selain itu 

juga akan dilihat tingkat motivasinya dalam memanfaatkan Proyek PMI Padi 

baik dari kebutuhan ekonomi, kebutuhan afiliasi dan kebutuhan prestasi. 

Agar lebih mudah dipahami, maka susunan kerangka pemikiran secara 

sistematis dapat digambarkan sebagai berikut :    

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Paradigma Hubungan Faktor-faktor intern petani dengan tingkat 
motivasinya dalam pemanfaatan Proyek PMI Padi 

 
 
C. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari pertanyaan-pertanyaan yang  

muncul pada permasalahan-permasalahan yang ada. Berdasarkan pada uraian 

Faktor-faktor intern 
petani (Variabel X) 
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2. Pendidikan formal 
3. Pendapatan rumah 

tangga 
4. Partisipasi dalam 

kelompok tani 
5. Keberanian 
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Motivasi petani 
untuk kebutuhan  
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Tingkat motivasi 
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Proyek PMI Padi 
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Rendah 
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perumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka pemikiran, maka peneliti 

mengajukan beberapa hipotesis sebagai berikut : 

a. Diduga faktor-faktor intern petani yang mendorong tumbuhnya motivasi 

dalam pemanfaatan proyek PMI Padi adalah umur, pendidikan formal, 

pendapatan rumahtangga, keaktifan dalam kelompok tani dan keberanian 

mengambil resiko. 

b. Diduga tingkat motivasi petani dalam pemanfaatan Proyek PMI Padi 

tinggi. 

c. Diduga ada hubungan yang signifikan antara faktor-faktor intern petani 

dengan tingkat motivasinya dalam pemanfaatan Proyek PMI Padi. 

   
 
D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Faktor-faktor Intern Petani 

Faktor intern petani didefinisikan sebagai faktor-faktor yang berasal 

dari dalam diri individu petani atau biasa disebut dengan faktor internal 

(faktor intrinsik). Dalam penelitian ini terdapat lima (5) faktor yaitu umur, 

pendidikan formal, pendapatan rumahtangga, partisipasi dalam 

kelompoktani dan keberanian mengambil resiko. Dari lima faktor tersebut 

didefinisikan sebagai berikut :  

a. Umur adalah usia petani responden dalam tahun sampai saat penelitian  

dilakukan yang diukur menggunakan skala ordinal dengan kategori 

tua, muda dan sangat muda.  
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b. Pendidikan formal adalah jenjang pendidikan yang telah ditempuh 

petani responden yang diperoleh dari lembaga pendidikan formal 

sampai saat penelitian dilakukan, diukur menggunakan skala ordinal 

dengan kategori tinggi, sedang dan rendah. 

c. Pendapatan rumah tangga adalah pendapatan keluarga petani 

responden baik dari usahatani maupun dari luar usahatani, 

diperhitungkan pada masa tanam terakhir sebelum penelitian 

dilakukan, diukur menggunakan skala ordinal dengan kategori tinggi, 

sedang dan rendah. 

d. Partisipasi dalam Kelompok Tani adalah frekuensi petani responden 

dalam mengikuti kegiatan kelompok tani selama satu kali masa tanam, 

diukur dalam 2 indikator dan dikategorikan dalam jenjang tinggi, 

sedang dan rendah. 

· Frekuensi kehadiran petani responden pada pertemuan kelompok 

tani dalam satu kali masatanam terakhir, diukur menggunakan 

skala ordinal. 

· Kesediaan petani responden dalam memberikan sumbangan baik 

material (uang, transportasi, konsumsi dan lain-lain) maupun non 

material (ide/ gagasan/ kritik/ saran dan lain-lain) dalam satu kali 

masatanam terakhir, diukur menggunakan skala ordinal. 

e. Keberanian mengambil resiko adalah tingkat keyakinan petani 

responden dalam mengikuti proyek PMI Padi, di ukur dalam 2 

indikator dikategorikan dalam jenjang tinggi, sedang dan rendah. 
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· Kecepatan petani responden dalam mengambil keputusan 

mengikuti Proyek PMI Padi. 

· Jumlah modal (dalam rupiah) yang dimanfaatkan petani responden 

dari Proyek PMI Padi. 

Tingkat Motivasi Petani 

Motivasi diartikan sebagai suatu kondisi yang mendorong seseorang 

untuk melaksanakan suatu tindakan dalam rangka mencapai tujuannya. 

a. Motivasi ekonomi adalah kondisi yang mendorong petani responden 

dalam memanfaatkan Proyek PMI Padi untuk memenuhi kebutuhan 

ekonomi, diukur dengan menggunakan skala ordinal. 

(3) Tinggi  : skor 18 – 20 

(2) Sedang  : skor 15 – 17 

(1) Rendah  : skor 12 - 14 

b. Motivasi afiliasi adalah kondisi yang mendorong petani responden 

dalam memanfaatkan Proyek PMI Padi untuk memenuhi kebutuhan 

sosial, diukur dengan menggunakan skala ordinal. 

(3) Tinggi  : skor 26 - 28 

(2) Sedang  : skor 23 - 25 

(1) Rendah  : skor 20 - 22 

c. Motivasi berprestasi adalah kondisi yang mendorong petani responden 

dalam memanfaatkan Proyek PMI Padi untuk kebutuhan prestasi, 

diukur dengan menggunakan skala ordinal. 

(3) Tinggi  : skor 27 - 29 
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(2) Sedang  : skor 24 - 26 

(1) Rendah  : skor 21 - 23 

Dari ketiga motivasi tersebut maka diperoleh motivasi total yang 

diukur dengan menggunakan skala ordinal. 

(3) Tinggi  : skor 69 - 74 

(2) Sedang  : skor 63 - 68 

(1) Rendah  : skor 57 – 62 

 Untuk lebih jelasnya, variabel dan pengukurannya dapat dilihat 

pada tabel 2.1 dan tabel 2.2. 

 
 

D. Pembatasan Masalah 

1.  Faktor intern petani dibatasi pada umur, pendidikan formal, pendapatan 

rumahtangga, partisipasi  dalam kelompok tani dan keberanian mengambil 

resiko. Sedangkan motivasi petani dalam memanfaatkan Proyek PMI Padi 

dibatasi pada motivasi ekonomi, motivasi affiliasi dan motivasi prestasi. 

2. Petani responden adalah petani anggota kelompok tani peserta Proyek 

Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) Padi di Kabupaten Magelang tahun 

anggaran 2002 -2003. 
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Tabel 2.1 Indikator dan kriteria Faktor-Faktor Intern Petani (Variabel X) 

No. Faktor intern petani Kriteria 
1. Umur (3) 53-65 tahun 

(2) 40-52 tahun 
(1) 27-39 tahun 

2. Pendidikan formal (3) ≥SMU 
(2)  SLTP 

(1) (1)  ≤ SD 
3 Pendapatan rumah tangga (3) Rp. 5.103.000 – Rp. 6.700.000 

(2) Rp. 3.505.000 – Rp. 5.102.000 
(1) Rp. 1.907.000 – Rp. 3.504.000 

4. Partisipasi dalam 
Kelompok Tani 
· Frekuensi kehadiran 

petani responden pada 
pertemuan kelompok 
tani dalam 1 masa tanam 

· Kesediaan petani 
responden dalam 
memberikan sumbangan 
baik material maupun 
non material 

 
 
(3) 6 – 7 kali kehadiran 

 (2) 3 – 5 kali kehadiran 
(1) 0 – 2 kali kehadiran 
 
(3)pernah memberikan sumbangan material 

dan non material 
(2) pernah memberikan salah satu bentuk 

sumbangan 
(1) tidak pernah memberikan sumbangan 

dalam  bentuk apapun 
 

5. Keberanian mengambil 
resiko 
· Kecepatan petani 

responden dalam 
mengambil keputusan 
mengikuti Proyek PMI 
Padi 

 
 
 
· Jumlah modal (dalam 

rupiah) yang 
dimanfaatkan responden 
dari Proyek PMI Padi 

 
(3) memutuskan mengikuti sebelum  

anggota  kelompok tani mengikuti 
proyek PMI Padi 

(2) memutuskan mengikuti setelah 
beberapa orang anggota kelompok 
tani telah mengikuti Proyek PMI Padi 

(1)     memutuskan mengikuti setelah 
sebagian   besar anggota kelompok 
tani telah mengikuti Proyek PMI Padi  

(3) modal yang dimanfaatkan besar  
      (Rp. 850.000 – Rp. 1.000.000) 
(2) modal yang diambil sedang 
      (Rp. 650.000 – Rp. 800.000) 
(1) modal yang dimanfaatkan  kecil 
      (Rp. 450.000 – Rp. 600.000) 
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Tabel 2. 2 Indikator dan Kriteria Variabel Motivasi (VariabelY) 
 

N
o 

Variabel Indikator Kriteria 

1. Motivasi ekonomi 
Kondisi yang 
mendorong petani 
responden dalam 
memanfaatkan Proyek 
PMI Padi untuk 
memenuhi kebutuhan 
ekonomi. 

· Memperoleh pendapatan 
yang lebih tinggi 

· Memenuhi kebutuhan 
sehari-hari 

· Membeli barang-barang 
sekunder 

· Membeli peralatan 
pertanian 

· Meningkatkan tabungan 
· Hidup lebih sejahtera 

(5) sangat setuju 
(4) setuju 
(3) Ragu-ragu 
(2) tidak setuju 
(1)sangat tidak setuju 

2. Motivasi afiliasi 
Kondisi yang 

mendorong petani 

responden  dalam 

memanfaatkan Proyek 

PMI Padi untuk 

memenuhi kebutuhan 

sosial  

 

· Meningkatkan 
hubungan dengan 
keluarga 

· Meningkatkan 
hubungan dengan 
tetangga dekat 

· Meningkatkan 
hubungan dengan petani  
dan masyarakat sekitar 

· Menambah relasi/teman 
· Meningkatkan 

hubungan kerjasama 
dengan orang lain 

· Mempererat rasa 
persaudaraan  

(5) sangat setuju 
(4) setuju 
(3) Ragu-ragu 
(2) tidak setuju 
(1)sangat tidak setuju 

3.  Motivasi prestasi 
Kondisi yang 
mendorong petani 
responden  dalam 
memanfaatkan Proyek 
PMI Padi untuk 
menunjukkan bahwa 
dirinya mampu meraih 
prestasi 

· Mendapatkan nama baik 
dalam masyarakat 

· Meningkatkan status 
· Lebih dihormati orang 

lain 
· Mendapatkan fasilitas 

lebih 
· Dapat memenangkan 

persaingan 
· Menjadi lebih maju 
· Lebih dihargai orang 

lain 
· Mendapat penghargaan 

dari instansi terkait 

(5) sangat setuju 
(4) setuju 
(3) Ragu-ragu 
(2) tidak setuju 
(1)sangat tidak setuju 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian 

Metode dasar dari penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. 

Menurut Surakhmad (1994) adalah memusatkan diri pada pemecahan masalah 

yang ada pada masa sekarang dan bertitik tolak dari data yang dikumpulkan, 

dianalisis dan disimpulkan dalam konteks teori-teori hasil penelitian 

terdahulu.  

Penelitian dilakukan dengan teknik survai yaitu teknik yang digunakan 

dalam penelitian dengan cara mengambil sampel dari suatu populasi dan 

menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data yang pokok dengan 

maksud menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui 

pengujian hipotesisi (Singarimbun dan Effendi, 1995). 

 
 
B. Teknik Pengambilan Sampel 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dipilih secara sengaja (purposive) yaitu cara 

pengambilan sampel dengan sengaja karena alasan-alasan yang 

disesuaikan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini lokasi dipilih 

Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah dengan pertimbangan aktif 

dalam proyek PMI dan kebijakan pelaksanaan proyek PMI Padi Di 

Kabupaten Magelang berbeda dengan daerah lain yaitu kelompok tani 

peserta proyek adalah kelompok tani yang belum maju (pemula). 

37 
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 Peserta Proyek PMI Padi terdiri dari 14 kecamatan hasil seleksi dari 

21 kecamatan di Kabupaten Magelang. Setia kecamatan diseleksi 1 desa 

dengan 1 kelompok tani terpilih dengan aturan belum pernah mengikuti 

Proyek sebelumnya yaitu Proyek Pengembangan Ketahanan Pangan (PKP) 

tahun 2000 dan Proyek Pemberdayaan Kelembagaan Pangan di Pedesaan 

(PKPP) tahun 2001. Selain itu Kelompok tani tersebut juga tidak 

mempunyai tunggakan Kredit Usaha Tani (KUT). Daftar Kelompok tani 

peserta Proyek PMI Padi Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Daftar Kecamatan, Desa dan Kelompok Tani Peserta Proyek 

PMI Padi Kabupaten Magelang 

 

No Kecamatan Desa Kelompok Tani Anggota 
1. Bandongan Sukodadi Tani Makmur 25 
2. Mertoyudan Sumberejo Sumber Agung 27 
3. Salaman Margoyoso Sapto Karyo 25 
4. Tempuran Tempurejo Sido Mulyo 28 
5. Tegalrejo  Klopo Sido Luhur 26 
6. Candimulyo Podosoko Ngudi Rejeki 25 
7. Sawangan Krogowanan Ngudi Rahayu 23 
8. Dukun Banyubiru Bumirejo 25 
9. Grabag Banyusari Adil Makmur 28 
10. Secang Madusari Mekar Sari 25 
11. Salam Mantingan Sido Mukti 23 
12. Ngluwar Karangtalun Sido Dadi 30 
13. Kaliangkrik Ketangi Ngudi Mulyo 20 
14. Kajoran Banjaretno Lancar 26 
 Jumlah   356 

Sumber data : Dinas Pertanian Kabupaten Magelang, 2002 

 
2. Populasi Sampel  

Populasi sampel dari penelitian ini adalah petani anggota kelompok tani yang 

menjadi peserta proyek PMI Padi yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten 
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Magelang. Daerah sample dipilih 4 kecamatan yaitu  kecamatan dengan 

anggota kelompok tani peserta Proyek PMI Padi  terbanyak dan menurut 

Dinas Pertanian Kabupaten Magelang adalah kelompok tani yang paling aktif 

diantara kelompok tani yang lain. Daftar anggota kelompok tani peserta 

Proyek PMI Padi dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini. 

Tabel 3.2 Jumlah Anggota Kelompok Tani Peserta Proyek PMI Padi di 
Kabupaten Magelang    

 
No Kecamatan Desa Kelompok Tani Anggota 

1. Bandongan Sukodadi Tani Makmur 17 
2. Mertoyudan Sumberejo Sumber Agung 20 
3. Salaman Margoyoso Sapto Karyo 17 
4. Tempuran Tempurejo Sido Mulyo 20 
5. Tegalrejo  Klopo Sido Luhur 16 
6. Candimulyo Podosoko Ngudi Rejeki 15 
7. Sawangan Krogowanan Ngudi Rahayu 21 
8. Dukun Banyubiru Bumirejo 21 
9. Grabag Banyusari Adil Makmur 18 
10. Secang Madusari Mekar Sari 15 
11. Salam Mantingan Sido Mukti 13 
12. Ngluwar Karangtalun Sido Dadi 19 
13. Kaliangkrik Ketangi Ngudi Mulyo 19 
14. Kajoran Banjaretno Lancar 16 
 Jumlah   248 

Sumber data : Dinas Pertanian Kabupaten Magelang, 2002 

Berdasarkan data tersebut, kecamatan terpilih adalah Kecamatan 

Mertoyudan, Tempuran, Sawangan dan Dukun, dengan kelompok tani 

secara berturut-turut adalah Sumber Agung, Sido Mulyo, Ngudi Rahayu 

dan Bumirejo.  

3. Sampel Petani 

Penentuan jumlah sampel petani dilakukan secara Proposional 

Random Sampling sebanyak 40 responden dari 83 petani peserta proyek 

PMI Padi yang tersebar di 4 kelompok tani.dengan rumus sebagai berikut : 
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 ni = nx
N
nk

 

Keterangan : 

 ni : jumlah petani sampel masing-masing kelompok tani 

nk : jumlah petani dari masing-masing kelompok tani yang dipilih 

 N  : jumlah petani seluruh kelompok tani 

n  : jumlah petani sampel yang diambil yaitu 40 petani 

(Singarimbun dan Effendi, 1995). 

Dengan menggunakan rumus diatas, dapat ditentukan besarnya petani 

sampel  dari 4 kelompok tani peserta Proyek PMI Padi di Kabupaten 

Magelang. Jumlah sampel yang akan dijadikan responden dalam penelitian 

ini dapat dilihat pada tabel 3.3 . 

Tabel 3.3 Jumlah petani responden peserta Proyek PMI Padi Kabupaten 
Magelang 

 
No Kelompok Tani Anggota Responden 
1. Sido Mulyo 20 10 
2. Sumber Agung 21 10 
3. Bumi Rejo 21 10 
4. Ngudi Rahayu 21 10 

 Jumlah 83 40 
Sumber : Analisis data skunder, 2002 

Berdasar tabel 3.3, responden yang diambil dari 4 (empat) kelompok 

tani yaitu kelompok tani Sumber Agung, Sido Mulyo, Ngudi Rahayu dan 

Bumirejo masing-masing sebanyak 10 orang. 
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C. Jenis dan Sumber Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan 

menggunakan data primer dan data skunder baik yang bersifat kuantitatif 

maupun kualitatif. 

1. Data primer, yaitu data yang diambil secara langsung dari responden 

dengan cara wawancara menggunakan kueisioner yang sudah 

dipersiapkan. 

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari instansi-instansi yang 

berkompeten dalam masalah pertanian dan lain-lain. 

 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 

Data  yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan 

menggunakan teknik : 

1. Wawancara (interview), adapun pengertiannya merujuk pada Narbuko dan 

Achmadi (1999) yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. 

Peneliti mewawancarai responden dengan menggunakan kuisioner sebagai 

panduannya. 

2. Observasi (pengamatan), ialah pengamatan atau pencatatan yang 

sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti di lapangan, yang meliputi 

pencatatan informasi yang diberikan PPL maupun pegawai Dinas 

Pertanian yang terkait. 
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3. Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-

dokumen dari lembaga/instansi yang termasuk kategori    data sekunder.  

 
 
E. Metode Analisis Data  

Untuk mengetahui tingkat motivasi petani dalam pemanfaatan 

Proyek Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) Padi digunakan rumus interval 

dan dikategorikan dalam tinggi, sedang dan rendah. Adapun rumus interval 

adalah sebagai berikut : 

Interval (I) = 
kelasJumlah

terendahskorJumlahtertinggiskorJumlah -
 

Untuk mengetahui derajat hubungan antara faktor-faktor intern 

petani dengan tingkat motivasinya digunakan uji korelasi Rank Spearman (rs)  

dengan  menggunakan rumus (Siegel, 1997) :  

rs = 
NN

di
N

i

-
-
å
=
3
1

26
1   

Keterangan : 

rs : koefisien korelasi jenjang rank spearman 

N : jumlah petani sampel 
di : selisih  ranking dari variabel 

Jika N besar (lebih dari 10), uji signifikansi terhadap nilai rs 

menggunakan uji student t pada taraf signifikansi 95 %,  menggunakan rumus 

t   = 
21

)2(

rs

n
rs

-
-
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Kesimpulan : 

·  Jika t hitung ³ t tabel ( a = 0,05 ) maka Ho ditolak, berarti ada hubungan 

yang signifikan antara faktor-faktor intern petani dengan tingkat 

motivasinya dalam pemanfaatan Proyek PMI Padi. 

· Jika t hitung < t tabel ( a = 0,05 ) maka Ho diterima, berarti tidak ada 

hubungan yang signifikan antara faktor-faktor intern petani dengan tingkat 

motivasinya dalam pemanfaatan Proyek PMI Padi. 

 
 

IV. KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN 

 

A. Keadaan Alam 

1. Lokasi Daerah Penelitian 

Kabupaten Magelang secara astronomi, terletak di antara 1100 01’ 

51” BT sampai dengan 1100 26’ 28” BT dan 70 19’ 13” LS sampai dengan 

70 42’ 10”LS.Kabupaten Magelang terdiri dari 21 kecamatan. Batas-batas 

wilayahnya adalah : 

Sebelah Utara       : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang 

Sebelah Timur  : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali 

Sebelah Selatan  : Kabupaten Purworejo dan Propinsi DIY 

Sebelah Barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo 

Ditengah-tengahnya terdapat Kotamadya Magelang. 

2. Topografi 
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Derajat kemiringan tanah dikelompokkan dalam 4 kelas, yaitu 

sebagai berikut : 

a. Wilayah datar dengan kemiringan antara 0-2 persen terdapat di 

Kecamatan Mertoyudan, sebagian Kecamatan Windusari, Kecamatan 

Sawangan dan Kecamatan Salaman (1,5 % dari luas wilayah 

Kabupaten Magelang). 

b. Wilayah yang bergelombang sampai berombak dengan kemiringan 

antara 2 - 15 % terdapat di  sebagian besar kecamatan (17 kecamatan 

atau 55 % dari seluruh wilayah Kabupaten Magelang). 

c. Wilayah yang bergelombang sampai berbukit dengan kemiringan antara 

15-40 % tersebar di Kecamatan Windusari, Kecamatan Kaliangkrik, 

sebagian Kecamatan Ngablak, Kecamatan Pakis, Kecamatan Sawangan 

dan sedikit Kecamatan Dukun (25,5 % dari seluruh wilayah Kabupaten 

Magelang). 

d. Wilayah yang berbukit sampai bergunung-gunung dengan kemiringan > 

40 % dengan lembah yang curam dan terjal, terdapat di puncak-puncak 

gunung terutama di Kecamatan Windusari, Kecamatan Kaliangkrik, 

Kecamatan Borobudur, kecamatan Ngablak, Kecamatan Pakis, 

Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Dukun (18 % dari luas wilayah 

Kabupaten Magelang). 

Ketinggian wilayah Kabupaten Magelang berkisar antara 154 m - 

3.296 m dari permukaan laut, dengan penggolongan sebagai berikut : 
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a. Ketinggian 154 m – 500 m dpl meliputi areal 47 % wilayah, terdapat 

di sebagian Kecamatan Dukun dan Kecamatan Srumbung. 

b. Ketinggian 500 m – 1000 m dpl meliputi areal 35 % wilayah, terdapat 

di Kecamatan Srumbung, Kecamatan Dukun, Kecamatan Grabag, 

Kecamatan Sawangan, Kecamatan Kajoran, Kecamatan Kaliangkrik, 

Kecamatan Windusari dan sebagian kecil Kecamatan Borobudur. 

c. Ketinggian lebih dari 1000 meliputi areal 18 % wilayah, terdapat di 

sebagian Kecamatan Pakis, Kecamatan Ngablak, Kecamatan 

Kaliangkrik dan Kecamatan Kajoran. 

3.  Jenis Tanah 

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Magelang adalah aluvial 

dalam, aluvial cokelat tua, regosol cokelat kelam, komplek regosol, kelam 

altosol, latosol cokelat tua kemerahan, asosiasi andosol kekuningan serta 

latosol cokelat. 

4. Iklim 

Keadaan iklim di suatu wilayah dipengaruhi oleh besarnya curah 

hujan, suhu, ketinggian tempat, sinar matahari, angin, dan musim. Untuk 

mengetahui keadaan iklim di Kabupaten Magelang digunakan kalsifikasi 

iklim menurut Schmidth-Ferguson, dengan demikian berdasarkan kriteria 

tipe-tipe iklim menurut Schmidth- Ferguson, Kabupaten Magelang 

mempunyai tipe iklim C (agak basah). 
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Kabupaten Magelang yang berada pada ketinggian 154 – 3296 m di 

atas permukaan laut mempunyai suhu 24,19 – 26,2oC. Dengan curah hujan 

rata-rata selama 10 tahun terakhir (1993 – 2002) sebanyak 2886,4 mm/th 

5. Keadaan Lahan dan Tata Guna Lahan 

Secara administratif Kabupaten Magelang dibagi menjadi 21 

kecamatan, terdiri dari 370 desa/kelurahan. Luas wilayah Kabupaten 

Magelang tercatat sekitar 108.573 ha atau sekitar 3,34 % dari luas Propinsi 

Jawa Tengah. Luas wilayah tersebut terbagi  atas lahan sawah seluas 

37.491 ha dan lahan bukan sawah seluas 71.082 ha. Keadaan tata guna 

lahan di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 4.2.  

Tabel 4.1. Luas Penggunaan Lahan (ha) di Kabupaten Magelang Tahun 
2002 

 
 

NO 
 

Penggunaan lahan 
 

Jumlah 
 

Prosentase (%) 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

LAHAN SAWAH 
Irigasi teknis 
Irigasi setengah teknis 
Irigasi sederhana 
Irigasi desa/non PU 
Tadah hujan 

 
7.135 
4.599 
8.763 
8.260 
8.733 

 
19,030 
12,270 
23,370 
22,030 
23,300 

Jumlah 37.491 100 
 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

BUKAN LAHAN 
SAWAH 
Pekarangan 
Tegal/kebun 
Padang rumput 
Belum diusahakan 
Hutan rakyat 
Hutan negara 
Perkebunan 
Kolam 
Lain-lain 

 
 

        18.596 
38.329 

2 
- 

1.560 
7.723 
182 
166 

4.524 

 
 

26,161 
53,922 
0,003 

0 
2,195 
10,865 
0,256 
0,234 
6,364 

Jumlah 71.082 100 
Sumber : Dispertan Kabupaten Magelang Tahun 2002 
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B. Keadaan Penduduk 

1. Perkembangan Penduduk 

Jumlah penduduk suatu daerah mengalami perkembangan setiap 

tahunnya. Perkembangan penduduk di suatu daerah dipengaruhi oleh 

adanya kelahiran, kematian dan migrasi baik masuk maupun keluar 

daerah. Berikut ini data mengenai perkembangan penduduk di Kabupaten 

Magelang tahun 1998-2002. 

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk dan Pertambahan Penduduk di Kabupaten 
Magelang Tahun 1998 – 2002 

 
Tahun Banyaknya 

penduduk 
Pertambahan 

penduduk 
Prosentase (%) 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

1.081.714 
1.094.075 
1.105.722 
1.113.247 
1.123.937 

- 
12.361 
11.647 
7.525 
10.690 

- 
1,14 
1,06 
0,68 
0,96 

Jumlah 5.518.695 42.223 3,89 
Rata-rata 1.103.739 1.055,75 0,96 

Sumber : BPS Kabupaten Magelang Tahun 2002 
 
Dari tabel 4.2. terlihat bahwa perkembangan penduduk di Kabupaten 

Magelang rata-rata 0,96 % per tahun. Dengan demikian berarti jumlah 

tenaga kerja yang tersedia terus meningkat sehingga peluang penyediaan 

tenaga kerja yang terlibat dalam usahatani juga akan bertambah seiring 

dengan pertambahan penduduk. 

2. Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin 

Jumlah penduduk di Kabupaten Magelang pada tahun 2002 yang 

tersebar di setiap kecamatan adalah 1.123.937 jiwa terdiri dari 563.438 

laki-laki dan 560.499 perempuan.  
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Tabel 4.3. Jumlah Penduduk di Kabupaten Magelang Menurut Umur dan 
Jenis Kelamin pada Tahun 2002 

 
Jenis kelamin Kelompok 

umur (th) Laki-laki Perempuan 
Jumlah Prosentase 

(%) 
0 – 14 
15 – 59 

60 + 

156.520 
351.800 
55.118 

153.245 
349.049 
58.205 

309.765 
700.849 
113.323 

27,40 
62,19 
10,10 

Jumlah 563.438 560.499 1.123.937 100 
Sumber : BPS Kabupaten Magelang Tahun 2002 

Berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk yang paling banyak 

ada pada kelompok umur 15 – 59 tahun (62,19%) atau tergolong dalam 

usia produktif. Hal ini memungkinkan penyediaan tenaga kerja yang 

cukup dalam usaha tani, walaupun tidak dipungkiri pula bahwa kelompok 

penduduk berumur lebih dari 60 tahun juga terlibat dalam usahatani. 

Dari data jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin 

tersebut, maka dapat dihitung Angka Beban Tanggungan (ABT) untuk 

Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut : 

 ABT = 100x
produktifusiapendudukJumlah

produktifnonusiapendudukJumlah
 

= 100
849.700

323.113765.309
x

+
 

= 60,36 % 

Berdasar perhitungan diatas maka dapat dikatakan bahwa Angka 

beban tanggungan di Kabupaten Magelang mencapai 60, 36 % yang 

berarti bahwa tiap 100 jiwa penduduk usia produktif menanggung beban 

sebanyak 60 jiwa penduduk usia non produktif. 
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Data tersebut dapat juga untuk menghitung Angka Sex Ratio 

sehingga diperoleh Angka Sex Ratio (SR) sebesar 100,5 % dengan 

perhitungan sebagai berikut : 

Sex Ratio = 100x
perempuanpendudukJumlah

lakilakipendudukJumlah -
 

= 100
499.560
438.563

x  = 100,5 % 

Angka sex ratio sebesar 100,5 % berarti bahwa setiap 100 jiwa 

penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki. 

 

3. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan 

Tingkat pendidikan penduduk sangat berpengaruh dalam 

pengembangan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya dapat 

menjadi salah satu modal untuk meningkatkan dan memperlancar jalannya 

pembangunan. 

Tabel 4.4. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan di Kabupaten Magelang 
Tahun 2002  

 
N
O 

Tingkat pendidikan Jumlah Prosentase (%) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Tidak tamat SD 
SD 
SLTP 
SLTA 
DI/DII 
Akademi/DIII 
PT/DIV 

   334.457 
   417.426 
  144.345 
  109.234 
      4.417 
      5.217 
      8.315 

     32,68 
     40,79 
     14,10 
     10,67 
      0,43 
      0,52 
      0,81 

Jumlah 1.023.411              100 
Sumber : BPS Kabupaten Magelang Tahun 2002 
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Pada Tabel 4.4. dapat diketahui mengenai gambaran tingkat 

pendidikan penduduk dari tahun 2002 di Kabupaten Magelang. Ternyata 

sebagian besar penduduk di Kabupaten Magelang masih berpendidikan 

rendah yaitu tamat SD dengan prosentase sebesar 40,79% dan prosentase 

tertinggi kedua adalah penduduk yang tidak tamat SD sebesar 32,68%. 

Dengan tingkat pendidikan yang rendah tentu saja pengetahuan dan 

wawasan petani di Indonesia umumnya dan di Kabupaten Magelang 

khususnya masih tertinggal jauh dengan petani di negara lain, sehingga 

motivasi penduduk untuk melakukan usaha tani yang lebih maju dengan 

orientasi bisnis juga masih rendah. 

  

4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

Dari data tahun 2002, sektor pertanian merupakan sektor yang 

paling banyak digeluti oleh penduduk Kabupaten Magelang. Usahatani 

padi merupakan salah satu bentuk usahatani yang paling banyak dilakukan 

di Kabupaten Magelang. Sektor pertanian di kabupaten ini didukung oleh 

agroklimat yang cocok, sehingga tidak aneh bila menjadi sumber mata 

pencaharian bagi sebagian besar penduduknya.  

Tabel 4.5. Penduduk Kabupaten Magelang Menurut Mata Pencaharian 
Tahun 2002 

  
NO Mata Pencaharian Jumlah Prosentase (%) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Petani sendiri  
Buruh tani 
Nelayan 
Perdagangan 
Pengangkutan 
Industri 

156.738 
197.277 

- 
75.062 
11.872 
42.319 

25,40 
31,95 

0 
12,16 
1,92 
6,85 
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7. 
8. 

Jasa 
Lainnya 

98.652 
35.443 

15,98 
5,74 

Jumlah 617.363 100 
Sumber : BPS Kabupaten Magelang Tahun 2000 

Jumlah penduduk dengan mata pencaharian buruh tani dan petani 

menduduki prosentase tertinggi yaitu 31,95 % dan 25,40 %. Hal ini 

menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Magelang memang 

menggantungkan hidupnya dari pertanian. Untuk daerah dataran rendah 

penduduk melaksanakan usahatani padi sedangkan untuk dataran tinggi 

seperti daerah Ngablak, Pakis, Kaliangkrik mengusahakan sayur-sayuran. 

Hasil yang dipasarkan antara lain kobis, bawang putih, bawang merah, 

kentang, wortel dan lain-lain. Hasil pertanian selain tanaman pangan 

adalah tembakau.   

C. Keadaan Pertanian 

Keadaan pertanian suatu wilayah dapat dilihat dari potensi produksi 

pertanian yang dapat diukur dengan luas panenan dan besarnya produksi per 

hektar. Luas panen dan produksi rata-rata tanaman pangan dan hortikultura di 

Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 4.6.  

Tabel 4.6. Luas panen, Rata-rata Produksi dan Total Produksi  Tanaman 
Bahan Makanan Utama di Kabupaten Magelang Tahun 2002 

 
 

No. 
 

Jenis tanaman 
Luas 
panen 
(ha) 

Rata-rata produksi perha 
 (kw/ha) 

Total 
produksi 

(ton) 
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1. 
2. 
3.    
4. 
5.    
6. 
7.  
 
 

Padi sawah 
Jagung 
Ketela pohon  
Ketela rambat 
Padi gogo 
Kacang tanah 
Kedelai 

   50.238 
14.553 
3.122 
1.547 
336 

1.208 
52 

                54,89 
42,78 
158,73 
124,00 
29,00 
14,27 
10,77 

    270.742 
62.260 
49.556 
19.117 

917 
1.724 

56 

Sumber : Dispertan Kabupaten Magelang Tahun 2002 

Dari Tabel 4.6. terlihat bahwa terdapat 7 jenis bahan makanan utama 

yang dibudidayakan petani di Kabupaten Magelang yaitu padi sawah, jagung, 

ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kedelai dan padi gogo. Padi 

merupakan produk pertanian yang utama dengan luas panen 50.283 ha, rata-

rata produksi 54,89 kw/ha dan total produksi 270,742 ton  yang ditanam 

secara intensif di sembilan belas kecamatan. Tanaman jagung dengan luas 

panen 14.553 ha, rata-rata produksi 42,78 kw/ha dan total produksi 62.260 ton 

biasa di tanam sebagai tanaman selingan pada sistem gilir tanam. Ketela 

pohon dengan luas panen 3.122 ha, rata-rata produksi 158,73 kw/ha dan total 

produksi 49.556 ton memasok bahan baku bagi industri tapioka yang ada di 

Kabupaten Magelang dan berbagai industri rumah tangga pengolah ubi kayu. 

Khusus tanaman padi, ditanam secara intensif disembilanbelas 

kecamatan, sedangkan di Kecamatan Ngablak dan Pakis merupakan dataran 

tinggi yang mempunyai sedikit lahan datar, pertanaman padi kurang 

berkembang. Varietas yang biasa ditanam adalah IR. 64, IR.36, Memberamo, 

Cisadane, Way Seputih dan Barito.   
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D. Keadaan Perekonomian 

Keadaan perekonomian di Kabupaten Magelang dapat dilihat dari 

ketersediaan sarana perekonomian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

seperti pasar, koperasi, kios dan toko. Berikut adalah data sarana-sarana 

perekonomian yang ada di Kabupaten Magelang pada tabel 4.7.  

Tabel 4.7. Sarana Perekonomian di Kabupaten Magelang Tahun 2002 
 

NO Jenis sarana perekonomian Jumlah 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Pasar umum  
Pasar ikan  
Pasar hewan 
Toko atau kios atau warung 
Koperasi 

81 
2 
11 

8.395 
283 

Sumber : BPS Kabupaten Magelang Tahun 2002 

Dari Tabel 4.7. terlihat bahwa sarana perekonomian yang terdapat di 

Kabupaten Magelang sudah cukup memadai sehingga masyarakat dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mudah. Selain keempat sarana 

perekonomian di atas, terdapat juga sarana perhubungan sebagai menunjang 

dalam kegiatan perekonomian. Sarana perhubungan sebagai penunjang dalam 

kegiatan perekonomian di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8. Jumlah Sarana Perhubungan di Kabupaten Magelang Tahun 2002 

No. Jenis sarana perhubungan Jumlah 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sepeda 
Sepeda motor 
Mobil pribadi 
Opelet (colt) 
Truk 

52.533 
29.240 
2.555 
2.142 
613 

Sumber : BPS Kabupaten Magelang Tahun 2002 

Dengan banyaknya kendaraan yang terdapat di Kabupaten Magelang 

maka masyarakat akan lebih mudah dalam melakukan mobilitas. Mobilitas 
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penduduk tidak hanya dilakukan dengan menggunakan kendaraan pribadi 

tetapi juga dengan memanfaatkan  angkutan umum yang ada. Banyaknya 

sarana angkutan umum di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 4.10 

sebagai berikut : 

Tabel 4. 9 Jumlah Sarana Angkutan Umum di Kabupaten Magelang Tahun 
2002 

 
Jumlah  

No. 
 

Jenis angkutan Pengusaha Armada Tempat duduk 
1. 
2. 

Bus/mikro bus 
Mobil penumpang 

52 
125 

516 
714 

13-50 
8-12 

Sumber : BPS Kabupaten Magelang Tahun 2002 

Adanya angkutan umum menyebabkan masyarakat yang tidak memiliki 

kendaraan pribadi dapat bepergian dengan bebas. Dengan banyaknya angkutan 

umum yang terdapat di Kabupaten Magelang, berarti masyarakat tidak 

kesulitan dalam melakukan mobilisasi untuk melakukan kegiatan ekonomi. 

Bagi para petani, ketersediaan sarana perhubungan memiliki peran yang 

sangat penting. Dalam membeli benih dan saprodi serta untuk menjual , petani 

membutuhkan sarana pengangkutan agar sampai ke tempat tujuan.  

 

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Faktor-Faktor Intern Petani  

Dalam penelitian ini terdapat 5 (lima) faktor intern petani yang diteliti, 

yaitu umur, pendidikan formal, pendapatan rumahtangga petani, partisipasi 

dalam kelompok tani dan keberanian mengambil resiko. Jumlah dan 

prosentase petani responden berdasar faktor intern petani dapat dilihat pada 

tabel 5.1. 
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Tabel 5.1 Jumlah dan Prosentase Petani Responden Berdasarkan Faktor Intern 
Petani 

 
N
o 

Faktor Intern 
Petani 

Kategori Jumlah Prosentase 
(%) 

1. Umur (3) tua : 53-65 tahun 
(2) muda : 40-52 tahun 
(1) sangat muda : 27-39 tahun 

11 
17 
12 

27,5 
42,5 
30,0 

Jumlah 40 100 
2. Pendidikan 

Formal 
(3) Tinggi  : ³ SLTA 
(2) Sedang : SLTP 
(1) Rendah :≤ SD 

12 
17 
11 

30,0 
42,5 
27,5 

Jumlah 40 100 
3. Pendapatan 

Rumah 
Tangga 

(3) Rp.5.103.000-Rp.6.700.000 
(2) Rp.3.505.000-Rp.5.102.000 
(1) Rp.1.907.000-Rp.3.504.000 

4 
14 
22 

10,0 
35,0 
55,0 

Jumlah 40 100 
4. Partisipasi 

dalam 
Kelompok 
Tani 

(3) Tinggi  : Skor 6 
(2) Sedang : Skor 5 
(1) Rendah : Skor 4 

19 
14 
7 

47,5 
35,0 
17,5 

Jumlah 40 100 
5. Keberanian 

mengambil 
resiko 

(3) Tinggi  : Skor 5 
(2) Sedang : Skor 4 
(1) Rendah : Skor 3 

22 
7 
11 

55,0 
17,5 
27,5 

Jumlah 40 100 
Sumber : Analisis Data Primer 

1. Umur 

Umur petani akan mempengaruhi kemampuan fisik dan respon 

terhadap hal-hal baru dalam menjalankan usahataninya. Menurut 

Mardikanto (2003) menyatakan bahwa semakin tua (diatas 50 tahun), 

biasanya semakin lamban terhadap inovasi dan cenderung melaksanakan 

kegiatan yang sudah biasa diterapkan. Berdasar tabel 5.1 dapat diketahui 

jumlah responden paling banyak pada umur 40 – 53 tahun atau termasuk 

dalam kategori muda sebanyak 17 responden (42,5 persen). Hal ini 

menunjukkan bahwa umur muda lebih mudah menerima inovasi yang 

55 
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ditawarkan. Kategori umur 27 – 39 (sangat muda) sebanyak 12 responden 

(30 persen) dan kelompok umur tua (43 – 65 tahun) menempati proporsi 

terkecil yaitu  11(27,5 persen) responden. Artinya untuk mengikuti Proyek 

PMI Padi tidak dipengaruhi oleh banyak dan lamanya pengalaman-

pengalaman hidup petani dilihat dari tuanya umur seseorang karena 

kadang-kadang  umur tua lebih sulit untuk menerima inovasi baru. Petani 

dngan umur tua merasa pasrah dengan nasib dan merasa cukup dengan apa 

yang sudah diperolehnya.   

b. Pendidikan Formal  

Tingkat pendidikan formal akan mempengaruhi cara berpikir yang 

diterapkan. Seseorang yang berpendidikan tinggi lebih termotivasi dan 

relatif cepat melaksanakan adopsi inovasi. Dalam penelitian ini responden 

yang mencapai jenjang pendidikan formal tinggi (³ SLTA) sebanyak 12 

responden ( 30 persen), mencapai jenjang pendidikan sedang (SLTP) 

sebanyak 17 responden (42,5 persen) dan sebanyak 11 responden (27,5 

persen) termasuk dalam kategori berpendidikan rendah (≤ SD). Hal ini 

membuktikan bahwa mayoritas petani Indonesia masih berpendidikan 

rendah. Petani dengan pendidikan rendah maka cara berpikirnya masih 

rendah. wawasan yang dimilikinya masih kurang. Sebagian responden 

termasuk dalam kategori pendidikan sedang menunjukkan bahwa 

responden yang mengikuti Proyek PMI padi mempunyai pengetahuan 

cukup tinggi, sehingga mudah untuk menerima inovasi baru yang 

ditawarkan.  
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c. Pendapatan Rumah Tangga 

Pendapatan rumah tangga petani dihitung dari keseluruhan pendapatan yang 

diterima baik dari sector pertanian maupun non pertanian dari seluruh anggota 

keluarga dalam kurun waktu satu masa tanam. Secara rinci, tingkat 

pendapatan rumah tangga petani responden tergolong dalam kategori rendah 

(Rp. 1.907.000 – Rp. 3.504.000) sebanyak 22 responden atau 55 persen. Jika 

dilihat dari angka nominal sebenarnya pendapatan responden sudah cukup 

besar. Respoden yang termasuk kategori pendapatan sedang (Rp. 3.505.000 – 

RP. 5.102.000) sebanyak 14 responden (35 persen) dan 4 responden (10 

persen) termasuk dalam kategori pendapatan tinggi (Rp. 5.103.000 – Rp. 

6.700.000), artinya sebagian besar responden mengikuti Proyek ini memang 

mempunyai tujuan utama untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. 

Rendahnya pendapatan petani disebabkan oleh beberapa hal seperti sempitnya 

lahan petani, kecilnya modal yang dimiliki dan kurangnya pemeliharaan 

tanaman dari hama penyakit yang mengakibatkan jumlah produksi yang 

diterima juga kecil sehingga pendapatan yang diperoleh juga kecil tidak 

signifikan dengan biaya dan tenaga yang dicurahkan untuk usahataninya. 

d. Partisipasi dalam Kelompok Tani 

Partisipasi dalam kelompok tani dapat mempengaruhi pengetahuan 

dan banyaknya informasi yang diterimanya serta sumbangsih anggota 

terhadap kelompok taninya. Dalam penelitian ini partisipasi dalam 

kelompok tani dinilai dari frekuensi kehadiran petani responden dalam 

pertemuan kelompok tani selama satu masa tanam dan kesediaan petani 
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responden dalam memberikan sumbangan baik material maupun non 

material dalam kegiatan kelompok taninya. 

Berdasar tabel 5.1 dapat diketahui tingkat partisipasi petani 

responden termaasuk dalam kategori tinggi sebanyak 19 responden (47,5 

persen), artinya responden mempunyai kesadaran untuk menambah 

wawasan dan interaksi dengan sesama petani. Termasuk dalam kategori 

sedang sebanyak 14 responden (35 persen) dan 7 orang responden (17,5 

persen) termasuk dalam kategori rendah. Partisipasi responden termasuk 

dalam katgori tinggi menunjukkan bahwa petani  aktif dalam mengikuti 

kegiatan kelompok tani, aktif dalam memberikan sumbangan baik 

sumbangan materi maupun gagasan, pertanyaan, kritik dan idenya. 

Responden menyadari bahwa kelompok tani merupakan  wadah untuk 

menyalurkan aspirasi, menampung dan mencari solusi permasalahan yang 

dihadapinya terkait dengan masalah usahataninya. Dalam kelompok tani 

responden dapat mengeluarkan uneg-uneg dan mengasah kreatifitas serta 

tempat menimba ilmu pengetahuan dan menambah wawasan dalam 

praktek dan manajemen usahatani. 

e. Keberanian mengambil resiko  

Sebelum seseorang melakukan tidakan tertentu, sudah pasti mereka 

akan berpikir terlebih dahulu resiko apa yang akan diterima bila 

melakukan tindakan tersebut. Tergesa-gesa dalam mengambil keputusan 

dapat berakibat buruk pada akhirnya. Dalam berusahatani sudah pasti ada 

resiko yang harus dihadapi yaitu ketidakpastian akan hasil yang akan 
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diterimanya terkait juga dengan musim dan hama yang mengganggunya. 

Dalam penelitian ini keberanian mengambil resiko dinilai dari kecepatan 

responden dalam mengambil keputusan untuk mengikuti Proyek PMI 

Padi. Pengambilan keputusan ini dipengaruhi oleh orang lain atau atas 

kemauan diri sendiri. Selain itu  besar modal yang dimanfaatkan dari 

Proyek PMI Padi (dalam rupiah) menjadi indicator keberanian dalam 

mengambil resiko dalam mengikuti Proyek PMI Padi. 

Tabel 5.1 menunjukkan 22 responden (55 persen) termasuk dalam 

kategori tinggi, artinya responden dalam mengambil keputusan mengikuti 

proyek PMI ini atas kemauan dirinya tanpa paksaan dan pengaruh orang 

lain. Modal yang dimanfaatkannya cukup besar agar dapat memenuhi 

kebutuhan untuk pengelolaan lahan sawahnya dan dengan harapan 

memperoleh pendapatan yang lebih besar lagi. Sebanyak 7 responden 

(17,5 persen) termasuk dalam kategori sedang dan 11 responden (27,5 

persen) termasuk dalam kategori rendah. Responden yang tingkat 

keberanian mengambil resiko termasuk rendah dapat disebabkan oleh 

kurangnya kesadaran untuk memajukan usaha taninya sehingga untuk 

mengikuti Proyek PMI Padi menunggu ajakan dari orang lain, melihat 

siapa yang sudah dulu mengikuti proyek dan memanfaatkan modal kecil 

karena takut gagal dan tidak dapat mengembalikan modal yang 

dipinjamnya.  
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Motivasi Petani Dalam Pemanfaatkan Proyek PMI Padi di Kabupaten 

Magelang  

Motivasi adalah suatu kondisi yang mendorong atau alas an-alasan yang 

mendasari seseorang untuk melakukan tindakan untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. Dalam mengikuti Proyek PMI Padi di Kabupaten Magelang tentu 

saja responden mempunyai alasan-alasan tertentu yang mendasari tindakan 

yang dilakukannya, sementara itu keberhasilan usaha peningkatan 

kesejahteraan masyarakat khususnya petani, yang dilaksanakan pemerintah 

dapat tercapai apabila ditunjang dengan kesadaran dan motivasi yang tinggi 

dari petani untuk memperbaiki taraf hidupnya, begitu juga dengan Proyek 

PMI Padi di Kabupaten Magelang. Untuk mengetahui tingkat motivasi petani 

dalam pemanfaatan Proyek PMI Padi di Kabupaten Magelang dapat dilihat 

pada tabel 5.2 . 

 

Tabel 5.2 Tingkat Motivasi Petani Responden Dalam Pemanfaatan Proyek 
PMI Padi di Kabupaten Magelang 

 
N
o 

Motivasi 
petani 

Kategori Jumlah Prosentase 
(%) 

1. Motivasi 
Ekonomi 

(3) Tinggi  :  Skor 18 - 20 
(2) Sedang :  Skor 15 - 17 
(1) Rendah : Skor 12 - 14    

5 
16 
19 

12,5 
40,0 
47,5 

Jumlah 40 100 
2. Motivasi 

Afiliasi 
(3) Tinggi  :  Skor 26 - 28 
(2) Sedang :  Skor 23 - 25 
(1) Rendah : Skor 20 - 22    

13 
19 
8 

32,5 
47,5 
20,0 

Jumlah 40 100 
3. Motivasi 

Prestasi 
(3) Tinggi  :  Skor 27 - 29 
(2) Sedang :  Skor 24 - 26 
(1) Rendah : Skor 21 - 23    

12 
16 
12 

30,0 
40,0 
30,0 

Jumlah 40 100 
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Sumber : Analisis Data Primer 

1. Motivasi Ekonomi 

Kebutuhan ekonomi adalah bagian dari kebutuhan manusia dimana 

setiap orang akan mencukupinya dengan melakukan kegiatan sebagai 

usaha menambah pendapatan. Motivasi ekonomi adalah kondisi yang 

mendorong petani responden dalam memanfaatkan Proyek PMI Padi 

untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Kondisi-kondisi yang dimaksud 

adalah adanya peningkatan pendapatan, pemenuhan kebutuhan sehari-

hari, pemenuhan kebutuhan sekunder, pemenuhan kebutuhan alat 

pertanian, peningkatan tabungan dan peningkatan taraf hidup menjadi lebi 

sejahtera. Sesuai dengan tujuan dari Proyek PMI Padi yaitu adanya 

peningkatan pendapatan dan taraf hidup petani dengan sasaran proyek 

adalah tanaman padi, dalam mengikuti Proyek PMI Padi responden 

berharap dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidupnya. 

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa sebanyak 5 responden (12,5 persen) 

termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sedikit 

responden yang mengikuti Proyek PMI Padi berorientasi pada 

memperoleh pendapatan yang tinggi, dapat membeli kebutuhan sekunder 

dan dapat membeli peralatan pertanian serta dapat menambah tabungan. 

Sebanyak 16 responden (40 persen) termasuk dalam kategori sedang dan 

19 responden (47,5 persen) termasuk dalam kategori rendah. Hal ini 

berarti responden mengikuti Proyek PMI Padi tidak berorientasi pada 

pemenuhan kebutuhan ekonomi semata. Mereka tidak berorientasi tinggi 
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seperti mencukupi kebutuhan sekunder, dan barang-barang mewah.  

Pendapatan yang diperoleh dari usaha tani padi apabila sudah dapat 

mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangganya maka sudah dirasa 

cukup. 

2. Motivasi Afiliasi 

Motivasi afiliasi adalah kondisi yang mendorong petani responden 

dalam memanfaatkan Proyek PMI Padi untuk memenuhi kebutuhan 

sosial. Setiap orang tidak bisa hidup sendiri. Semua orang memerlukan 

komunikasi dan interaksi dengan orang lain dalam hidup bermasyarakat. 

Begitu pula petani, mereka tidak hanya mementingkan diri mereka 

sendiri, tetapi juga petani lain, apalagi mereka tergabung dalam satu 

kelompok tani maka dituntut untuk saling berinteraksi menyebarkan 

informasi yang dibutuhkan, saling mencari solusi akan permasalahan 

yang di miliki. 

Tabel 5.2 menunjukkan 13 responden (32,5 persen) termasuk dalam 

kategori tinggi, 19 responden (47,5 persen) termasuk dalam kategori 

sedang dan 8 responden (20 persen) termasuk dalam kategori rendah. 

Artinya sebagian besar responden mempunyai motivasi afiliasi dengan 

kategori sedang. Mengikuti Proyek PMI Padi dapat meningkatkan 

interaksi petani dengan petani yang lain bahkan dengan pegawai instansi 

terkait. Dengan mengikuti Proyek PMI Padi responden mempunyai 

hubungan yang lebih dekat dengan petani lain peserta proyek. Pertemuan 

rutin yang diselenggarakan mempererat hubungan mereka tidak saja 
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hubungan kerja namun juga hubungan persahabatan, menumbuhkan 

semangat kerjasama dan rasa persaudaraan yang erat. 

Kondisi dilapang menunjukkan bahwa hubungan kekeluargaan, 

kerjasama dan kegotongroyongan masih kental, saling membantu sesama 

dalam usahatani maupun diluar usahatani. Dalam berusahatani saling 

menukar bibit yang tersisa, meminta kekurangan pestisida kepada petani 

lain adalah hal yang biasa terjadi. Penggunaan alat pertanian secara 

bergantian, gotongroyong dalam menggemburkan tanah secara bergantian 

juga masih terjadi. 

3. Motivasi Prestasi 

Dalam melaksanakan suatu kegiatan tentunya ada sebagian orang 

yang mengharapkan adanya penghargaan dari pihak lain, meskipun hanya 

sekedar pujian, maupun pengakuan bahwa ia mampu melaksanakan 

kegiatan tersebut dengan baik. Begitu juga dalam keikutsertaan dalam 

Proyek PMI Padi, ada petani yang dalam keikutsertaannya mengharapkan 

adanya pengakuan bahwa ia mampu mengikuti proyek dengan baik 

sehingga memperoleh penghargaan, ilmu pengetahuan dan perubahan 

status. 

Tabel 5.2 menunjukkan responden yang termasuk dalam kategori 

tinggi dan rendah mempunyai jumlah yang sama yaitu 12 responden (30 

persen), dan sebanyak 16 responden (40 persen) termasuk dalam kategori 

sedang. Hal ini membuktikan bahwa memang petani yang mengikuti 

Proyek PMI Padi memperoleh fasilitas yang berbeda dengan yang lain 
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yaitu adanya pinjaman modal dari proyek, adanya peningkatan 

pengetahuan karena seringnya pertemuan peserta proyek dengan pihak-

pihak dari dinas pertanian maupun PPL. Responden juga merasa dengan 

mengikuti Proyek PMI Padi menjadi lebih maju dalam berusaha tani. 

Tujuan untuk memperoleh penghargaan bukanlah tujuan utama dalam 

mengikuti Proyek PMI Padi. Pengakuan bahwa responden dapat 

mengikuti Proyek PMI dengan baik dan terjadi peningkatan pendapatan 

dari usaha taninya serta kemudahan memperoleh fasilitas modal dari 

Proyek PMI Padi memberikan rasa bangga tersendiri bagi mereka. 

Bahkan menurut beberapa pengakuan responden kedekatan dengan para 

penyuluh, pegawai Dinas pertanian dan orang-orang yang berkaitan 

dengan Proyek PMI Padi telah meberikan status yang berbeda dimata 

petani lain.  

 
 
Hubungan Faktor-Faktor Intern Petani Dengan Motivasi Petani Dalam 

Pemanfaatan Proyek PMI Padi Di Kabupaten Magelang 

Faktor-faktor yang dimaksud dalam penelitian ini adalah umur, 

pendidikan formal, pendapatan rumahtangga, partisipasi dalam kelompoktani 

dan keberanian dalam mengambil resiko. Kelima faktor intern petani tersebut 

diduga mempunyai hubungan yang signifikan dengan tingkat motivasi petani 

dalam pemanfaatan Proyek PMI Padi di Kabupaten Magelang. Motivasi yang 

diteliti adalah motivasi ekonomi, motivasi afiliasi dan motivasi prestasi. 
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Untuk mengetahui lebih jelas seberapa jauh hubungan faktor-faktor intern 

petani dengan tingkat motivasinya dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut ini. 

Tabel 5.3 Hubungan Faktor-Faktor Intern Petani Dengan Tingkat Motivasinya 
Dalam Pemanfaatan Proyek PMI Padi Di Kabupaten Magelang. 

 
Y Y1 Y2 Y3 Y Total 
X rs t hit rs t hit rs t hit rs t hit 
X1 -0,124 -0,125 -0,095 -0,558 0,212 1,337 -0,064 -0,395 
X2 0,593 4,539* 0,214 0,778 0,638 5,107* 0.543 3,986* 
X3 0,745 6,885* 0,122 0,758 0,368 2,439* 0,386 2,579* 
X4 0,264 1,687 0,764 7,299* -0,018 -0,111 0,572 4,299* 
X5 0,216 1,364 0,244 1,417 -0,118 -0,733 0,174 1,089 

Sumber : Analisis Data Primer 

Keterangan 
X1  : Umur 
X2  : Pendidikan Formal 
X3  : Pendapatan Rumahtangga 
X4  : Partisipasi Dalam Kelompok Tani 
X5  : Keberanian Mengambil Resiko 
rs   : Nilai korelasi rank Spearman 
Y1       : Motivasi Ekonomi 
Y2      : Motivasi Afiliasi 
Y3       : Motivasi Prestasi 
Y Total : Motivasi Total  
t tabel  : 2,021 
*   : Signifikan pada taraf kepercayaan 95% 
 
1. Hubungan Faktor-faktor Intern Petani (X) dengan Motivasi Ekonomi (Y1) 

dalam Pemanfaatkan Proyek PMI Padi 

Umur seseorang akan mempengaruhi kemampuan fisik dan cara 

berpikir petani dalam menjalankan usahataninya. Lionberger (Mardikanto, 

2003) menyatakan bahwa semakin tua, biasanya semakin lamban terhadap 

inovasi dan kurang termotivasi dalam mengikuti kegiatan-kegiatan baru.  

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa umur petani responden tidak 

mempunyai hubungan yang signifikan dengan motivasi ekonomi (t hitung 
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< t tabel atau -0,125 < 2,021). Nilai rs negatif (-0,124) menunjukkan 

bahwa terjadi hubungan terbalik antara umur dengan motivasi ekonomi 

petani. Artinya semakin tua umur responden maka motivasi ekonominya 

semakin rendah begitu juga kebalikannya. Responden yang umurnya tua 

(53-65) memang tidak berorientasi untuk memperoleh pendapatan yang 

tinggi, apalagi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan 

kebutuhan yang lain misal alat pertanian, menabung dan lainnya. Karena 

menurut mereka asal sudah dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari sudah 

cukup tidak perlu barang-barang yang mewah, tidak perlu memiliki 

peralatan pertanian karena alat pertanian dapat disewa murah didaerahnya. 

Responden yang umurnya masih muda bahkan sangat muda, wajar 

saja kalau motivasi ekonominya tinggi karena mereka masih berpikir 

kedepan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Mereka 

membutuhkan tabungan untuk masa depan anak-anak, membutuhkan 

barang-barang pendukung agar tidak ketinggalan dengan petani lainnya. 

Terjadi hubungan yang signifikan antara pendidikan formal dengan 

motivasi ekonomi (t hitung > t tabel atau 4,539 > 2,021). Nilai rs positif 

(0,539) menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan formal petani 

maka semakin tinggi motivasi ekonominya. Responden dengan tingkat 

pendidikan tinggi mempunyai keinginan untuk meningkatkan taraf 

hidupnya, tentu saja dengan peningkatan pendapatan, pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari yang lebih dari cukup, kepemilikan barang-barang 

sekunder dan juga tabungan untuk masa depan keluarganya. 
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Dengan kondisi ekonomi yang baik responden berharap dapat hidup 

lebih sejahtera, tidak tertinggal dengan orang lain, hidup sewajarnya 

dengan orang lain. Kondisi dilapang menunjukkan bahwa tingkat 

pendidikan responden juga menentukan status ekonominya. Responden 

dengan pendidikan tinggi dalam kehidupan ekonominya lebih baik 

daripada responden dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah.  

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

pendapatan rumahtangga petani dengan motivasi ekonomi (t hitung > t 

tabel atau 6,885 > 2,021). Nilai koefisien korelasi positif (0,745) berarti 

semakin tinggi pendapatan rumahtangga petani responden diikuti dengan 

semakin tinggi pula motivasi ekonomi. Dengan pendapatan yang tinggi 

responden dapat membeli barang-barang kebutuhan selain kebutuhan 

sehari-harinya, responden dapat pula menabung uangnya untuk hari depan, 

responden dapat pula membeli peralatan pertanian seperti traktor, mesin 

huller dan lain-lainnya. Dengan meningkatnya pendapatan responden 

maka  keinginan untuk memperoleh apa yang diinginkan yang menunjang 

usahanya dapat tercapai sehingga meningkat pula taraf hidup dan 

kesejahteraannya sesuai dengan tujuan Proyek PMI Padi. 

Tidak ada hubungan yang signifikan antara partisipasi petani 

responden dalam kelompok tani dengan motivasi ekonomi (t hitung < t 

tabel atau 1,687 < 2,021). Nilai koefisien korelasi positif (0,264) berarti 

semakin tinggi partisipasi responden dalam kelompok tani tidak diikuti 

dengan semakin tinggi motivasi ekonomi. Dalam mengikuti Proyek PMI 
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Padi, semakin tinggi keaktifan dalam kelompok tani belum tentu 

memberikan keuntungan ekonomis   dan menyebabkan responden menjadi 

lebih tinggi status ekonominya. Kehadiran dan sumbangsih responden 

dalam kelompok tani tidak menyebabkan seseorang menjadi lebih tinggi 

pendapatannya, atau lebih mudah memperoleh barang-barang yang 

diinginkannya. Hal ini tentu saja terkait dengan usaha responden dalam 

pengelolaan usahatani sawahnya. Menurut responden partisipasi dalam 

kelompok tani adalah untuk kepentingan sosial, saling berinteraksi dengan 

sesama petani dan yang lebih penting adalah untuk menambah wawasan 

dan pengetahuan terutama untuk permasalahan yang berkaitan dengan 

usahatani yang digelutinya.   

Keberanian mengambil resiko tidak berhubungan signifikan dengan 

motivasi ekonomi responden. Dari tabel 5.3 menunjukkan bahwa t hitung 

<  t tabel atau 1,364 < 2,021. Nilai koefisien korelasi positif (0,216) berarti  

semakin berani mengambil resiko tidak diikuti dengan semakin tingginya 

motivasi ekonomi. Semakin berani mengambil resiko belum tentu 

memperoleh manfaat ekonomis yang besar dari pemanfaatan Proyek PMI 

Padi. Dengan memanfaatkan modal yang besar dari proyek ternyata hasil 

yang diperoleh responden tidak sesuai dengan biaya yang telah 

dikeluarkannnya. Peningkatan pendapatan usahatani padi dengan 

memanfaatkan modal dari Proyek PMI Padi tidak sebanding dengan biaya 

dan tenaga yang dikeluarkannya,  pendapatan yang diperoleh cukup untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga responden.  
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2. Hubungan Faktor-faktor Intern Petani (X) dengan Motivasi Afiliasi (Y2) 

dalam memanfaatkan Proyek PMI Padi 

Umur bukanlah syarat untuk dapat berinteraksi dengan orang lain yang 

status sosial ekonominya berbeda. Umur muda ataupun tua bukan halangan 

untuk berinteraksi dengan sesama petani ataupun dengan pihak lain yang 

terkait dengan pelaksanaan Proyek PMI Padi.  

Tabel 5.3 bahwa umur petani responden tidak mempunyai hubungan 

yang signifikan dengan motivasi afiliasi (t hitung < t tabel atau –0,558 < 

2,021). Nilai koefisien korelasi negatif (-0,095) berarti terjadi hubungan yang 

terbalik antara umur dengan motivasi afiliasi.  Semakin tua umur responden 

maka semakin rendah motivasi afiliasinya begitu juga sebaliknya. Responden 

yang sudah berumur biasanya kondisi fisiknya berbeda dengan golongan 

muda, tentu saja dengan kondisi fisik yang melemah responden tidak lagi 

banyak berperan dalam kegiatan kelompok tani. Kegiatan yang membutuhkan 

kondisi fisik yang kuat seperti misalnya gotong royong (bahasa jawa : 

sambatan) menggemburkan sawah petani lain, mengikuti kegiatan kelompok 

tani semisal studi banding keluar daerah dan lain-lain. Kadang-kadang 

orangtua sulit untuk menerima pemikiran orang yang lebih muda, begitu juga 

sebaliknya.  

Interaksi dalam masyarakat tidak ditentukan oleh tingkat pendidikan 

seseorang. Orang dengan tingkat pendidikan rendahpun dapat bergaul, 

bekerjasama dan bersahabat dengan orang lain. Bahkan orang yang 

mempunyai pendidikan lebih tinggi dapat menjadi panutan bagi yang lain. 

Berdasar tabel 5.3 dapat diketahui bahwa t hitung < t tabel atau 0,778 

< 2,021. Artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara pendidikan formal 

dengan motivasi afiliasi. Koefisien korelasi positif (0,414) menunjukkan 

bahwa semakin tinggi pendidikan formal tidak diikuti dengan motivasi afiliasi 

yang tinggi pula. Hal ini disebabkan karena responden yang berpendidikan 

tinggi tidak bekerja disektor pertanian saja tapi juga merangkap dengan 

pekerjaan yang lain seperti pedagang, PNS dan lain-lain sehingga untuk lebih 
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sering berinteraksi dengan petani lain dan masyarakat disekitarnya terhambat 

oleh waktu yang tersita untuk pekerjaanya. Adapun kecenderungan manusia 

untuk bergaul dengan orang lain tentu saja ada hanya saja ada hal-hal yang 

membatasi untuk selalu berinteraksi dengan orang lain. Dalam kehidupan 

bermasyarakat, khususnya masyarakat pertanian responden dituntut untuk 

selalu aktif berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan usaha 

tani. Apalagi dalam satu kelompok tani, semua merasa saling membutuhkan, 

saling bersaudara dan harus saling bekerjasama demi kemajuan kelompok 

taninya. 

Membangun interaksi dalam masyarakat memang seharusnya tidak 

mensyaratkan status ekonomi seseorang. Kaya ataupun miskin tetap harus 

dapat bekerjasama, bersaudara dan menjadi mitra. Tidak ada hubungan yang 

signifikan antara pendapatan rumahtangga responden dengan motivasi afiliasi 

(t hitung < t tabel atau 0,758 < 2,021). Nilai koefisien korelasi positif (0,122) 

berarti semakin tinggi pendapatan rumahtangga responden tidak 

mempengaruhi motivasi afiliasi. Tinggi rendah pendapatan rumahtangga 

responden tidak berimbas pada interaksi dan komunikasi responden dalam 

kelompoktani. 

Tinggi atau rendah pendapatan responden, tidak menyebabkan 

responden enggan bersosialisasi dengan lainnya. Hal ini disebabkan karena 

responden menyadari bahwa dalam bermasyarakat tidak memandang tinggi 

atau rendahnya status sosial ekonomi. Setiap orang membutuhkan orang lain, 

saling melengkapi dan saling membantu. 

Kenyataan dilapang menunjukkan bahwa semangat gotongroyong 

masih sangat kental. Responden dengan pendapatan tinggi bahkan lebih 

banyak membantu responden yang masih kekurangan. Selain itu responden 

yang mempunyai pendapatan tinggi adalah responden yang hidupnya tidak 

menggantungkan dari usahatani saja. Matapencaharian pokok mereka adalah 

PNS atau pedagang.  

Tabel 5.3 menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara 

partisipasi dalam kelompok tani dengan motivasi afiliasi (t hitung > t tabel 
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atau 7,229 > 2.021). Nilai koefisien korelasi positif (0,764) berarti semakin 

tinggi partisipasi atau semakin aktif responden dalam kelompok tani maka 

semakin tinggi motivasi afiliasinya. Kehadiran responden dalam kegiatan 

kelompok tani, kesediaan memberikan sumbangan baik sumbangan material 

maupun sumbangan non material menyebabkan responden berkesempatan 

lebih besar untuk berinteraksi dengan petani sesama peserta proyek ataupun 

petani yang tidak mengikuti, PPL ataupun masyarakat sekitarnya. Keaktifan 

dalam kelompok tani menumbuhkan semangat kerjasama, saling membantu 

dan mempererat persaudaraan antar petani dan masyarakat. Dengan mengikuti 

Proyek PMI Padi responden dituntut untuk selalu berinteraksi dengan anggota 

lainnya. Dalam pengambilan keputusan responden juga berkomunikasi dengan 

keluarga dalam hal ini pasangan hidupnya (istri).    

Keberanian mengambil resiko tidak berhubungan signifikan dengan 

motivasi afiliasi (t hitung < t tabel atau 1,417 < 2,021). Nilai koefisien korelasi 

positif (0,244) menunjukkan bahwa semakin berani mengambil resiko tidak 

mempengaruhi motivasi afiliasi. Responden yang cepat menerima inovasi, 

memanfaatkan modal proyek yang besar belum tentu orang yang mudah 

berinteraksi dengan oranglain. Menurut kenyataan dilapang responden yang 

mempunyai keberanian mengambil resiko yang tinggi bahkan orang yang 

sibuk dengan pekerjaan diluar pertanian. Pengelolaan lahannya diserahkan 

kepada orang lain sehingga interaksi dengan tetangga, petani, sesama peserta 

proyekpun kurang. 

3. Hubungan Faktor-faktor Intern Petani (X) dengan Motivasi Prestasi (Y3) 

dalam memanfaatkaan Proyek PMI Padi 

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan 

antara umur dengan motivasi prestasi (t hitung < t tabel atau 1,337 < 

2,021). Nilai koefisien korelasi positif (0,212) berarti semakin tua umur  

responden tidak diikuti dengan semakin tinggi motivasi prestasinya. Hal 

ini disebabkan oleh karenakan responden yang berumur tua tidak berharap 

memperoleh penghargaan. Responden yang berusia muda tentu lebih 
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termotivasi untuk mendapatkan penghargaan atau juga fasilitas yang lebih 

karena hal tersebut akan bermanfaat untuk kehidupan dimasa yang akan 

datang. Responden yang sudah dikenal oleh banyak pihak akan lebih 

mudah untuk memperoleh kemudahan yang lain.   

Tingkat pendidikan formal mempunyai hubungan yang signifikan 

dengan motivasi prestasi (t hitung > t tabel atau 5,107 > 2.021). Koefisien 

korelasi positif (0,638) menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan 

formal responden maka semakin tinggi motivasi prestasinya. Sudah umum 

dimasyarakat pedesaan bahwa seseorang yang berpendidikan lebih tinggi 

tentunya mempunyai kedudukan yang berbeda dalam arti tingkat 

pengetahuan dan wawasannya serta koneksi  dengan pihak-pihak luar. 

Masyarakat menganggap petani yang demikian sebagai rujukan dalam 

melaksanakan usahatani, sehingga petani dengan pendidikan yang tinggi 

merasa mendapat pengakuan, penghargaan dan tentu saja lebih dihormati 

oleh petani yang lain karena dianggap pandai. 

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa t hitung > t tabel atau 2,439 > 2.021, 

artinya ada hubungan yang signifikan antara pendapatan rumahtangga 

responden dengan motivasi prestasi. Nilai koefisien korelasi positif 

(0,368) berarti semakin tinggi pendapatan rumahtangga maka semakin 

tinggi motivasi prestasi. Meningkatnya pendapatan responden dapat 

meningkatkan motivasi prestasi, karena responden dapat menunjukkan 

pada masyarakat bahwa ia berhasil dalam mengikuti Proyek PMI Padi, 

terbukti dengan adanya peningkatan pendapatan, disamping itu responden 

juga memperoleh pengakuan dari anggota lain ataupun pihak-pihak dari 

instansi terkait dalam hal ini dinas pertanian dan PPL. 

Kenyataan dilapang menunjukkan peningkatan mendapatan akan 

memperlancar pengembalian modal yang telah dimanfaatkan sehingga 

untuk memanfaatkan modal lagi menjadi sangat mudah karena responden 

sudah mendapat kepercayaan dari pengurus kelompok tani dan 

pemerintah. 
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Hubungan yang tidak signifikan antara partisipasi petani dengan 

motivasi prestasi ditunjukkan dengan t hitung < t tabel atau –0,111 < 

2.021. Nilai koefisien korelasi negatif (-0,018) berarti terdapat hubungan 

yang terbalik. Semakin aktif responden maka semakin rendah motivasi 

prestasi atau sebaliknya. Kondisi tersebut berarti keaktifan responden 

dalam kelompoktani bukan untuk mendapat penghargaan ataupun 

pengakuan dari anggota kelompok tani ataupun dari masyarakat bahwa 

dengan aktif mengikuti Proyek PMI Padi responden mempunyai 

kedudukan atau status yang lebih tinggi dari anggota lainnya. Responden 

juga tidak merasa dapat memenangkan persaingan atas petani lain. 

Keaktifannya adalah untuk kemajuan kelompok tani, bukan untuk 

kepentingan pribadi responden. 

Berdasar tabel 5.3 dapat dilihat bahwa t hitung < t tabel atau –0,174< 

2,021. Artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara keberanian 

mengambil resiko dengan motivasi prestasi. Nilai koefisien korelasi 

negatif (-0,118) menunjukkan bahwa terjadi hubungan terbalik. Semakin 

berani mengambil resiko maka semakin rendah motivasi prestasi. 

Dalam mengambil keputusan untuk mengikuti Proyek PMI Padi, 

responden tidak bermaksud mendahului yang lain, tetapi memang karena 

kesadaran sendiri dan tidak bertujuan untuk mendapat pujian ataupun 

penghargaan dari orang lain. Responden tidak bermaksud agar lebih 

dihormati, atau agar menang bersaing dengan temannya sehingga lebih 

cepat mengambil keputusan. Pemanfaatan modal yang besar bukan untuk 

pamer,ataupun agar memenangkan persaingan antar petani peserta Proyek 

PMI ataupun petani yang belum mengikutinya. 

4. Hubungan Faktor-faktor Intern Petani (X) dengan Motivasi Total (Y 

Total) dalam memanfaatkan Proyek PMI Padi 

Berdasar tabel 5.3 tidak ada hubungan yang signifikan antara umur 

dengan motivasi petani dalam memanfaatkan Proyek PMI Padi (t hitung < 

t tabel atau –0,395 < 2,021). Nilai koefisien korelasi negatif (-0,064) 
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berarti hubungan yang terjadi adalah hubungan terbalik. Semakin tua 

umur responden maka semakin rendah motivasi dalam mengikuti Proyek 

PMI Padi. Hal ini dibuktikan dengan jumlah responden yang mengikuti 

Proyek sebagian besar termasuk kategori sangat muda dan muda atau  

berumur 27 – 52 tahun. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tua umur responden yang 

ditandai dengan bertambahnya umur mereka tidak diikuti dengan 

tingginya motivasi mengikuti Proyek PMI Padi. Ini berarti untuk 

mengikuti Proyek PMI Padi tidak dipengaruhi oleh banyaknya 

pengalaman yang dimilikinya karena boleh jadi kelompok umur tua lebih 

sulit untuk menerima dan menerapkan inovasi baru yang ditawarkan 

termasuk Proyek PMI Padi. 

Pendidikan formal responden mempunyai hubungan yang signifikan 

dengan motivasi. Tabel 5.3 menunjukkan t hitung > t tabel atau 3,986 > 

2,021. Koefisien korelasi positif (0,543) berarti semakin tinggi pendidikan 

formal responden maka semakin tinggi motivasi mengikuti Proyek PMI 

Padi. Hal ini disebabkan karena dengan pendidikan yang cukup tersebut 

kesadaran untuk mengubah taraf hidup semakin baik. Responden paham 

bahwa proyek tersebut memang ditujukan untuk rakyat kecil yaitu petani 

yang selama ini taraf hidupnya rendah sehingga kesadaran untuk 

memperbaiki hidupnya ditunjukkan dengan mengikuti Proyek PMI Padi.  

Hubungan yang signifikan terjadi antara pendapatan rumahtangga 

dengan motivasi keseluruhan (t hitung > t tabel atau 2,579 > 2,021). Nilai 

koefisien korelasi positif (0,386) berarti semakin tinggi pendapatan rumah 

tangga maka semakin tinggi motivasinya mengikuti Proyek PMI Padi. Hal 

ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan mendorong responden untuk 

mengikuti Proyek PMI Padi, karena selama ini pedapatan petani rendah 

yang disebabkan karena usaha taninya kurang berhasil akibat kekurangan 

modal, perawatan yang kurang dan pengetahuan tentang usahatani yang 

tidak memadai. Dengan adanya proyek, untuk memperoleh kemudahan 
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kredit disediakan pemerintah, selain itu ada pemantauan dari pemerintah 

sehingga responden menjadi lebih termotivasi dalam berusahatani padi. 

Berdasar tabel 5.3 dapat diketahui bahwa terjadi hubungan yang 

signifikan antara partisipasi dalam kelompoktani dengan motivasi total (t 

hitung > t tabel atau 4,299 > 2,021). Nilai koefisien korelasi positif 

(0,572) berarti keaktifan responden dalam kelompoktani mempengaruhi 

motivasi dalam mengikuti Proyek PMI Padi. Semakin aktif responden 

maka semakin tinggi motivasinya. Semakin sering hadir dalam pertemuan, 

semakin banyak ide, sumbangan material yang disumbangkan, maka 

frekuensi interaksi dengan sesama peserta proyek semakin sering sehingga 

menambah wawasan dan rasa kebersamaan. Dengan banyaknya teman 

yang mengikuti, adanya tempat mencurahkan aspirasi maka responden 

semakin bersemangat untuk mengikuti Proyek PMI Padi. Dengan 

mengikuti kegiatan kelompok tani dalam hal ini Proyek PMI Padi 

kesempatan untuk memperoleh fasilitas modal dengan segala kemudahan 

dapat dicapai, ada kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan 

mencukupi kebutuhan hidupnya lebih dari cukup.  

Secara umum, keberanian mengambil resiko tidak berhubungan 

signifikan dengan motivasi total (t hitung < t tabel atau 1,089 < 2,021). 

Nilai koefisien korelasi positif (0,174) berarti semakin berani menanggung 

resiko tidak diikuti dengan semakin tinggi motivasinya dalam mengikuti 

Proyek PMI Padi. Dalam mengikuti proyek ini responden yang lebih 

dahulu mengambil keputusan dan yang memanfaatkan modal yang besar 

belum tentu lebih bersemangat daripada yang lain.  Pemanfaatan modal 

yang besar disesuaikan dengan luas lahan yang dimiliki petani responden, 

selain itu pengambilan keputusan lebih awal dimaksudkan agar menjadi 

pioneer atau contoh bagi petani lain untuk mengikuti proyek PMI Padi.  
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang  hubungan faktor-faktor 

intern petani dengan tingkat motivasinya dalam pemanfaatan Proyek PMI Padi 

Di Kabupaten Magelang, maka dapat ambil kesimpulan sebagai berikut : 

Dari 40 responden yang diteliti, sebagian besar termasuk kategori umur muda 

yaitu berumur 40 – 52 tahun (42,5 persen), tingkat pendidikan formal 

responden termasuk dalam kategori sedang setingkat SLTP (42,5 persen). 

Sebagian besar responden pendapatan rumah tangganya termasuk kategori 

rendah yaitu Rp. 1.907.000 – Rp. 3.504.000 permusim tanam (55 persen), 

tingkat partisipasi dalam kelompok tani termasuk dalam kategori tinggi 

(47,5 persen) dan dalam mengambil resiko termasuk dalam kategori tinggi 

(55 persen). 

Tingkat motivasi ekonomi petani termasuk dalam kategori rendah (47,5 

persen),sedang tingkat motivasi afiliasi termasuk dalam kategori sedang 

(47,5 persen) dan tingkat motivasi prestasi petani termasuk dalam kategori 

sedang (40 persen). 

Pada taraf kepercayaan 95 persen (α = 0,05) terdapat hubungan yang 

signifikan antara pendidikan formal, pendapatan rumahtangga petani dan  

partisipasi dalam kelompok tani dengan motivasi petani dalam 

pemanfaatan Proyek Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) Padi di 

Kabupaten Magelang. 
79 
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Pada taraf signifikansi 95% (α = 0,05) tidak ada hubungan yang signifikan 

antara  umur dan keberanian mengambil resiko dengan motivasi petani 

dalam pemanfaatan Proyek Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) Padi di 

Kabupaten Magelang. 

                                                                   

Saran 

Berdasar hasil penelitian dan observasi dilapang maka peneliti 

mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

Kepada Pemerintah dan instansi terkait 

Pendidikan formal berhubungan signifikan dengan tingkat motivasi petani 

dalam mengikuti Proyek PMI Padi maka perlu dipertimbangkan 

adanya kegiatan-kegiatan dalam upaya peningkatan pengetahuan dan 

kesadaran petani agar petani lebih termotivasi untuk mengikuti proyek-

proyek pemerintah. Kegiatan yang dilaksanakan seperti penyuluhan, 

pelatihan, dan peningkatan sosialisasi proyek yang tepat dan merata. 

Pendapatan rumahtangga petani berhubungan signifikan dengan tingkat 

motivasinya dalam mengikuti Proyek PMI Padi maka   diharapkan ada 

peningkatan kualitas kegiatan proyek terkait dengan upaya 

peningkatan pendapatan seperti penerapan Sapta Usaha Tani sehingga 

produksi meningkat sehingga terjadi peningkatan pendapatan petani. 

Partisipasi dalam kelompok tani berhubungan signifikan dengan tingkat 

motivasinya dalam mengikuti Proyek PMI Padi maka  diharapkan 

instansi terkait seperti Dinas Pertanian, KIPPK dan PPL untuk lebih 
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giat membina petani dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas  

kegiatan kelompok tani seperti penyuluhan, pelatihan dan lain-lain 

yang menuntut keaktifan petani sehingga petani terlibat secara aktif  

memberikan saran, ide/gagasan maupun pertanyaan. 

Kepada Petani  

Perlu adanya upaya dan kesadaran petani untuk menambah pengetahuan 

dan wawasan misal dengan megikuti kegiatan penyuluhan, pelatihan 

maupun kegiatan diluar pertanian seperti membaca sehingga ilmu yang 

dimiliki tidak hanya dalam bidang pertanian. 

Agar petani berusaha menerapkan petunjuk dari proyek secara tepat 

sehingga tujuan dari proyek berhasil yaitu adanya peningkatan 

produksi dan pendapatan usaha tani. 

Diharapkan petani lebih aktif mengikuti kegiatan, pertemuan kelompok 

tani dan juga aktif menyampaikan saran, ide/gagasan serta pertanyaan 

sehingga permasalahan yang ada dapat terpecahkan. 
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Lampiran 1 Tabulasi Data Primer 
 

No Nama 
Responden 

Umur Pddkan 
Formal 

Pendapatan 
RumahTangga 

Partisipasi 
dalam KT 

Keberanian 
mgbl resiko 

Motivasi 
Ekonomi

1. Zainal 
Abidin 

46 D2 Rp. 4.900.000 6 5 15 

2. Rosyid 45 SLTP Rp. 2.275.000 6 4 13 
3. Munawir 59 SLTP Rp. 2.269.000 6 5 14 
4. Harun 35 SLTP Rp. 3.800.000 5 5 15 
5. Suyitno 42 SLTP Rp. 3.063.000 5 5 15 
6. Ali Rohmat 32 SLTP Rp. 2.944.600 6 4 14 
7. Hadi 

Suyoto 
51 SD Rp. 1.966.100 4 5 14 

8. Sodikin 49 SLTP Rp. 3.561.000 6 5 16 
9. Zaenuri 38 SLTP Rp. 3.475.000 6 5 15 
10. Tamami 51 SD Rp. 2 .175.000 6 5 13 
11. Isman 60 SLTA Rp. 3.783.000 5 3 15 
12. Budiyono 43 SD Rp. 2.796.000 4 3 14 
13. Djaelani 42 SD Rp. 2.870.000 5 3 13 
14. Badri S 65 SLTA Rp. 3.686.400 5 4 15 
15. Sudarto 44 SLTP Rp. 2.746.000 4 5 13 
16. Ismail 52 SLTP Rp. 2.388.000 6 5 13 
17. Badrun 32 SLTA Rp. 4.854.000 6 5 17 
18. Sugito 38 SLTP Rp. 2.600.000 5 5 14 
19. Heksanto 36 D1 Rp. 6.700.000 5 5 18 
20. Suwarto 56 SLTA Rp. 4.193.000 6 3 17 

 
 
 

No Nama 
Responden 

Umur Pddkan 
Formal 

Pendapatan 
RumahTangga 

Partisipasi 
dalam KT 

Keberanian 
mgbl resiko 

Motivasi 
Ekonomi

21. Marjan 41 SLTP Rp. 3.652.500 5 4 16 
22. Purwadi 34 SD Rp. 3.010.000 5 3 16 
23. A. Sururi 54 SLTP Rp. 3.462.000 6 3 17 
24. Ismun 57 SD Rp. 1.908.000 4 3 13 
25. Karmudin 39 SD Rp. 2.200.000 5 5 13 
26. Pangat 60 SLTP Rp. 3.850.000 5 3 15 
27. Joyo Marto 62 SD Rp. 2.000.000 4 3 13 
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28. Sahilan 56 SD Rp. 2.601.700 6 5 14 
29. Askur 36 SLTA Rp. 3.552.000 6 5 14 
30. Murjani 47 SD Rp. 2.105.000 4 4 14 
31. Pandi 48 SLTP Rp. 5.950.000 6 5 19 
32. Mujiono 30 SLTA Rp. 4.975.000 5 5 18 
33. Pawiro 49 SLTP Rp. 2.379.000 4 4 14 
34. Bejo H 39 SLTP Rp. 3.950.000 6 5 15 
35. Slamet 48 SD Rp. 2.241.000 6 5 13 
36. Sofyan 45 SLTA Rp. 3.850.000 5 3 14 
37. Muchtar 65 SLTA Rp. 3.664.700 5 3 16 
38. Ridwan 

Amir 
35 D1 Rp. 6.425.000 6 5 20 

39. Siswanto 49 D1 Rp. 5.405.000 6 5 19 
40. Wagimun 54 SLTP Rp. 2.513.000 6 4 15 

 
 
Lampiran 2 Rekapitulasi Data Primer 
  

NO X1 X2 X3 X4 X5 Y1 Y2 Y3 YTot 
1.     2     3     2     3     3     2     2     3     2 
2.     2     2     1     3     2     1     2     2     2 
3.     3     2     1     3     3     1     3     2     2 
4.     1     2     2     2     3     2     1     1     1 
5.     2     2     1     2     3     2     2     3     2 
6.     1     2     1     3     2     1     3     2     2 
7.     2     1     1     1     3     1     1     1     1 
8.     2     2     2     3     3     2     3     2     2 
9.     1     2     1     3     3     2     3     1     2 
10.     2     1     1     3     3     1     3     1     2 
11.     3     3     2     2     1     2     2     3     2 
12.     2     1     1     1     1     1     2     1     1 
13.     2     1     1     2     1     1     2     1     1 
14.     3     3     2     2     2     2     2     3     2 
15.     2     2     1     1     3     1     1     3     1 
16.     2     2     1     3     3     1     2     2     2 
17.     1     3     2     3     3     2     3     1     2 
18.     1     2     1     2     3     1     2     2     2 
19.     1     3     3     2     3     3     2     3     3 
20.     3     3     2     3     1     2     3     2     2 
21.     2     2     2     2     2     2     2     2     2 
22.     1     1     1     2     1     2     2     2     2 
23.     3     2     1     3     1     2     2     3     3 
24.     3     1     1     1     1     1     1     2     1 
25.     1     1     1     2     3     1     2     1     1 
26.     3     2     2     2     1     2     2     2     1 
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27.     3     1     1     1     1     1     2     2     2 
28.     3     1     1     3     3     1     3     1     2 
29.     1     3     2     3     3     1     3     3     2 
30.     2     1     1     1     2     1     1     1     1 
31.     2     2     3     3     3     3     1     2     2 
32.     1     3     2     2     3     3     2     2     2 
33.     2     2     1     1     2     1     1     3     2 
34.     1     2     2     3     3     2     3     1     2 
35.     2     1     1     3     3     1     3     1     2 
36.     2     3     2     2     1     1     2     2     2 
37.     3     3     2     2     1     2     2     3     2 
38.     1     3     3     3     3     3     3     3     3 
39.     2     3     3     3     3     3     3     3     3 
40.     3     2     1     3     2     2     3     2     2 

 
 
 

DAFTAR PERTANYAAN 

 

ANALISIS HUBUNGAN FAKTOR-FAKTOR INTERN PETANI DENGAN 

TINGKAT MOTIVASINYA DALAM PEMANFAATAN PROYEK 

PENINGKATAN MUTU INTENSIFIKASI (PMI) PADI  

DI KABUPATEN MAGELANG 

 

 

Petunjuk pengisian : 

1. Pada pertanyaan dengan tanda *), coret yang tidak sesuai dengan jawaban. 

2. Pada pertanyaan dengan pilihan, pilih jawab yang sesuai. 

3. Pada pertanyaan yang belum terdapat jawaban, jawablah sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya.   

 

No responden  : 

Tanggal wawancara : 

FAKTOR INTERN PETANI  

1. Identitas responden 

a. Nama  : 
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b. Umur  : 

c. Kelompok tani : 

d. Alamat  : Rt/Rw : Dusun : 

Desa   : 

Kecamatan : 

2. Pendidikan Formal 

No Tingkat pendidikan Lama pendidikan (tahun) 
1. SD  
2. SLTP  
3. SLTA  
4. Akademi (D1, D2, D3)  
5. Perguruan tinggi (S1, S2, S3)  
 

 

3. Pendapatan rumah tangga petani 

a. Biaya usaha tani padi 

Uraian Kg/Fisik Rupiah Keterangan 

Bahan 
Benih 

-……………. 
-……………. 

Pupuk 
……………. 
……………. 

Pestisida 
-…………….. 
-…………….. 

   

91 
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Tenaga kerja 
Persiapan 

-mencangkul 
-membajak 
-persemaian 

Penanaman 
Pemeliharaan 

-menyiangi 
-memupuk 
-mengairi 
-menyemprot 

Panen 
-pemanenan 
-pengangkutan 

 

   

Lain-lain 
Pajak 
Sewa lahan 
Selamatan 
…………….. 
…………….. 

 

   
 
 
 
 
 
 

Jumlah    

 

 

 

 

 

b. Biaya usaha tani lainnya 

Uraian Biaya (Rupiah) Keterangan 

1. Sawah selain padi 
-………………….. 

2. Pekarangan 
3. Tegalan 
4. Perikanan 
5. Ternak 

a. Sapi 
b. Kambing 
c. Ayam 
d. ……………….. 
e. ………………. 
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Jumlah   

 

Jumlah biaya usahatani = jumlah biaya usahatani padi + jumlah biaya usaha tani lainnya  

= ………………………………………. 

c. Penerimaan usaha tani 

Uraian Hasil Rupiah keterangan 

1. Sawah 
a. Padi 
b. Lainnya 

2. Pekarangan 
3. Tegalan 
4. Perikanan 
5. Ternak 

a. Sapi 
b. Kambing 
c. Ayam 
d. …………….. 
e. ……………… 
 

   

Jumlah    

 

F. Pendapatan usahatani = jumlah penerimaan – jumlah biaya usahatani 

= ……………………………………. 

 

d. Pendapatan dari luar usaha tani 

Status 
dalam 

keluarga 

Jenis 
pekerjaan 

Pendapatan/bulan (rupiah) 

1. Suami      
2. Istri      
3. Anak 1      
4. …………      
5. …………                     
      
Jumlah      

 

 Pendapatan rumah tangga petani = total pendapatan usahatani + total 

pendapatan dari luar usahatani 
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           = ……………………………………………. 

4.  Partisipasi dalam kelompok tani 

1. Adakah pertemuan rutin kelompoktani selama proyek berlangsung ? 

  a. Ya, ada   b. Tidak ada 

2. Jika ada, berapakali pertemuan tersebut dilaksanakan dalam satukali 

masa tanam ? ……………………..kali. 

3. Dalam satu kali masa tanam tersebut, berapakali saudara mengikuti 

pertemuan ? ………………………..kali. 

4. Dalam pertemuan kelompok tani tersebut saudara : 

a. atas perintah pihak lain  

b. atas ajakan orang lain  

c. atas kemauan sendiri  

5.  Selama mengikuti pertemuan kelompok tani, apakah saudara pernah 

memberikan sumbangan material (konsumsi/ transportasi/uang dll) / 

a. Ya, pernah. ……………..kali  b. Tidak pernah 

Alasan …………………………………………………………….. 

6.  Jika pernah, apa bentuk sumbangan material saudara ?....... 

7. Selain sumbangan material, apakah saudara pernah memberikan 

sumbangan non material (usul/ide/gagasan/pertanyaan) ? 

a. Ya, pernah. ……….kali   b. Tidak pernah 

Alasan ……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

8. Jika pernah apa bentuk sumbangan non material saudara ? 

…………………………………………… 

9. Selain pertemuan rutin kelompok tani, apakah saudara mengikuti 

kegiatan lain yang diselengggarakan PPL ? 

a. Ya, pernah   b. Tidak pernah 

10. Jika pernah, apa jenis kegiatan tersebut ? 

……………………………………………………………………… 
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5. Keberanianian mengambil resiko 

1. Dalam mengikuti Proyek PMI Padi saudara : 

a.  sekedar coba-coba 

b.  meniru orang lain 

c.  atas perintah orang lain 

d.  atas kemauan sendiri 

2. Dalam pengambilan keputusan untuk mengikuti proyek PMI Padi, 

apakah saudara meminta saran dari anggota keluarga ? 

a. Ya     b. Tidak 

Alasan…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………. 

3. Kapan saudara mengambil keputusan untuk mengikuti Proyek PMI 

Padi ? 

a. memutuskan mengikuti Proyek PMI Padi setelah sebagian besar 

anggota kelompok tani telah mengikutinya 

b. memutuskan mengikuti Proyek PMI Padi setelah beberapa orang 

anggota kelompok tani mengikutinya 

c. memutuskan mengikuti Proyek PMI Padi sebelum anggota 

kelompok tani mengikutinya 

 

 

4. Berikan alasan saudara terkait dengan pertanyaan nomor 3 ! 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................................................. 

5. Berapa besar modal Proyek PMI Padi yang saudara manfaatkan ? 

Rp. ………………………….. 
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Alasan…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

6. Apakah saudara yakin dapat mengembalikan modal dari Proyek PMI 

Padi tersebut ? 

a. Tidak yakin 

b. Ragu-ragu 

c. Yakin 

7. Pada kenyataannya, apakah saudara sudah dapat melunasi modal 

Proyek PMI Padi pada masatanam yang lalu ? 

a. Ya, sudah     b. Belum 

Alasan…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

8. Setelah mengikuti Proyek PMI Padi pada masa tanam yang lalu, 

apakah saudara masih mengikuti Proyek untuk masa tanam berikut ?  

a. Ya, masih    b. Tidak 

Alasan…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

9. Apakah saudara yakin bahwa pada masa tanam berikutnya akan 

berhasil ? 

a. Ya,yakin  b. Ragu-ragu       c. Tidak yakin 

Alasan…………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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MOTIVASI PETANI  

Petujuk pengisian : berilah tanda (v) pada kolom yang tersedia sesuai 
dengan keyakinan saudara 

Sangat Setuju (SS) : Jika pernyataan sungguh-sungguh benar    
dan sesuai dengan keyakinan saudara  

Setuju (S)  : Jika pernyataan lebih banyak benarnya  
daripada salahnya 

Ragu-ragu (R)  : Jika pernyataan antara benar dan salah 
tidak bisa dibedakan/ saudara sulit 
mengatakan benar atau salah 

Tidak Setuju (TS)  : Jika pernyataan lebih banyak salahnya 
daripada benarnya 

Sangat Tidak Setuju (STS) : Jika pernyataan sungguh-sungguh tidak 
benar dan tidak sesuai dengan keyakinan 
saudara   

No Uraian SS S R TS STS 

A. Motivasi Ekonomi 

1. 
Dengan mengikuti Proyek PMI Padi 
dapat memperoleh pendapatan yang 
lebih tinggi 

     

2. Dengan mengikuti Proyek PMI Padi 
dapat memenuhi kebutuhan sehari-
hari 

     

3. Dengan mengikuti Proyek PMI Padi 
dapat membeli barang-barang 
sekunder 

     

4. Dengan mengikuti Proyek PMI Padi 
dapat membeli alat-alat pertanian 

     

5. Dengan mengikuti Proyek PMI Padi 
dapat meningkatkan tabungan 

     

6. Dengan mengikuti Proyek PMI Padi 
dapat hidup lebih sejahtera 
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No Uraian SS S R TS STS 

B. Motivasi Afiliasi 

1. 
Dengan mengikuti Proyek PMI Padi 
dapat meningkatkan hubungan 
dengan keluarga 

     

2. Dengan mengikuti Proyek PMI Padi 
dapat meningkatkan hubungan 
dengan tetangga dekat 

     

3. Dengan mengikuti Proyek PMI Padi 
dapat meningkatkan hubungan 
dengan petani dan masyarakat 
sekitar 

     

4. Dengan mengikuti Proyek PMI Padi 
dapat menambah teman 

     

5. Dengan mengikuti Proyek PMI Padi 
dapat meningkatkan kerjasama 
dengan orang lain 

     

6. Dengan mengikuti Proyek PMI Padi 
dapat mempererat rasa persaudaraan 

     

C. Motivasi Prestasi 

1. 
Dengan mengikuti Proyek PMI 
Padi mendapatkan nama baik      

2. Dengan mengikuti Proyek PMI 
Padi dapat meningkatkan status 
dalam masyarakat 

     

3. Dengan mengikuti Proyek PMI 
Padi merasa lebih dihormati orang 
lain 

     

4. Dengan mengikuti Proyek PMI 
Padi mendapat fasilitas lebih 

     

5. Dengan mengikuti Proyek PMI 
Padi dapat memenangkan 
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persaingan 

6. Dengan mengikuti Proyek PMI 
Padi menjadi lebih maju 

     

7.  Dengan mengikuti Proyek PMI 
Padi merasa lebih dihargai orang 
lain 

     

8.  Dengan mengikuti Proyek PMI 
Padi mendapat penghargaan dari 
instansi terkait 
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