
 

 

V.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Identitas Responden 

 

Identitas responden merupakan gambaran umum dari individu petani yang menjadi 

responden dalam penelitian ini.  Identitas responden meliputi nama, umur, pendidikan, 

jumlah tanggungan keluarga, serta lama berusaha tani.  Petani yang menjadi responden 

dalam penelitian ini adalah petani yang menanam tanaman jarak pagar yang berasal dari 

Desa Babatan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.  Jumlah populasi petani 

yang menjadi responden dalam penelitian ini sebanyak 150 orang yang tersebar di 

beberapa kelompok tani yang tergabung dalam 1 gapoktan.  

 

Adapun responden dalam penelitian ini diambil dari masing-masing kelompok dengan 

menggunakan rumus Sturges.  Sehingga didapat jumlah responden sebanyak 60 orang 

yang tersebar di 8 kelompok tani yang ada di Desa Babatan  

 

1.  Umur Responden 

Umur responden adalah usia responden dari awal kelahiran sampai pada saat 

penelitian ini dilakukan.  Umur juga akan berhubungan dengan kemampuan dan 

aktivitas seseorang dalam melakukan kegiatan.  Umur responden dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga kelas, yaitu muda, setengah baya, dan tua.  Adapun 

sebaran identitas responden berdasarkan umur dapat dilihat pada Tabel 12. 

 

Tabel 12.  Sebaran identitas responden berdasarkan umur responden. 

Umur Klasifikasi Jumlah Persentase 



(Tahun) Responden 

(orang) 

(%) 

22 – 40 

41 – 59 

60 – 78 

Muda 

Setengah baya 

Tua 

19 

27 

14 

31,67 

45,00 

23,33 

Jumlah                                                             60                     100,00 

Rata-rata         48,31 tahun  (Separuh baya) 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa umur responden 

berkisar antara 22 – 76 tahun, dengan mayoritas (45%) masuk dalam klasifikasi 

setengah baya (41 – 59 tahun).  Umur responden yang mayoritas relatif masih 

produktif memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan produksi 

usahataninya.  Hal tersebut juga ditunjang oleh kondisi fisik yang masih baik 

sehingga memungkinkan responden untuk melakukan kegiatan usahataninya secara 

optimal. 

 

2.  Jumlah Tanggungan Keluarga 

 

Jumlah tanggungan keluarga adalah jumlah anggota keluarga mulai dari istri dan anak 

yang masih tinggal satu rumah dan menjadi tanggungan bagi responden.  Identitas 

responden berdasarkan jumlah tanggungan keluarga dapat di klasifikasikan menjadi 

tiga kelas yaitu sedikit, sedang, dan banyak.  Sebaran identitas responden berdasarkan 

jumlah tanggungan keluarga dapat dilihat pada Tabel 13. 

 

Tabel 13.  Sebaran identitas responden berdasarkan jumlah tanggungan keluarga. 

 

Anggota keluarga 

(orang) 
Klasifikasi 

Jumlah Responden 

(orang) 

Persentase 

(%) 

1 – 3 

4 – 6 

7 – 9 

Sedikit 

Sedang 

Banyak 

20 

28 

12 

33,33 

46,67 

20,00 

Jumlah                                                                 60                      100,00 

Rata-rata               4       (Sedang) 

 



Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa jumlah tanggungan 

keluarga responden berkisar antara 1-8 orang, dengan mayoritas (46,67 %) masuk 

dalam klasifikasi sedang.  Jumlah tanggungan keluarga dapat mempengaruhi 

responden untuk melakukan kegiatan dalam usahatani, sekaligus mendorong petani 

untuk memiliki penghasilan yang lebih banyak agar bisa mencukupi kebutuhan hidup 

sehari-hari. 

 

3. Pendidikan 

 

Pendidikan merupakan lamanya petani dalam menempuh jenjang pendidikan formal.  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pendidikan petani berkisar antara SD, 

SMP, SMU dan PT.  Secara rinci sebaran jumlah responden berdasarkan tingkat 

pendidikan dapat dilihat pada Tabel 14. 

 

Tabel 14.  Sebaran identitas responden berdasarkan pendidikan. 

 

Pendidikan 

(tahun) 

Jumlah Responden 

(orang) 

Persentase 

(%) 

SD 

SMP 

SMA 

S1 

34 

13 

12 

1 

56,66 

21,67 

20,00 

 1,67 

Jumlah                                            60                               100,00 

Modus                 SD   

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa jumlah pendidikan 

responden berkisar antara SD-PT, dengan mayoritas SD  (56,66 %).  Pendidikan 

umumnya akan mempengaruhi cara berfikir petani, terutama dalam hal mengadopsi 

suatu inovasi baru.  Pendidikan responden yang mayoritas rendah mengakibatkan 

adopsi inovasi jarak pagar menjadi relative sulit atau kurang optimal.  

 

4. Lama Berusahatani 

 



Lama berusahatani adalah lamanya responden berusahatani dari awal berusahatani 

sampai pada saat penelitian ini dilakukan.  Lama berusahatani erat kaitannya dengan 

pengalaman yang dimiliki oleh petani.  Pengalaman tersebut sangat  membantu petani 

dalam menjalankan kegiatan usahatani.  Identitas responden berdasarkan lama 

berusahatani diklasifikasikan menjadi tiga kelas yaitu baru, sedang dan lama.  Sebaran 

identitas responden berdasarkan lama berusahatani dapat dilihat pada Tabel 15. 

 

Tabel 15.  Sebaran identitas responden berdasarkan lama berusahatani. 

 

Selang 

(tahun) 
Klasifikasi 

Jumlah Responden 

 (orang) 

Persentase 

(%) 

1 – 22 

23 – 44 

45 – 66 

Baru 

Sedang 

Lama 

34 

25 

1 

56,66 

41,67 

1,67 

Jumlah                                                           60                       100,00 

Rata-rata      20,78   tahun  (Baru) 

 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa lama berusahatani 

responden berkisar antara 1 - 66 tahun, dengan mayoritas   (56,66 %) masuk dalam 

klasifikasi baru.  Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman berusahatani sebagian 

besar responden di Desa Babatan masih baru sehingga belum mampu untuk menerima 

dan menerapkan teknologi-teknologi yang baru untuk meningkatkan hasil produksi 

usahataninya. 

 

B.  Deskripsi Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Adopsi Inovasi Budidaya 

Jarak Pagar (Variabel X) 

 

 

1.   Sifat Inovasi (X1) 

Sifat inovasi merupakan karakteristik suatu ide, gagasan, tindakan atau barang yang 

dianggap baru bagi petani.  Sifat inovasi terdiri dari 5 indikator yaitu keuntungan 

relatif, kompatibilitas, kompleksitas, triabilitas, dan observabilitas.  Skor tertinggi 

untuk sifat inovasi adalah 15 dan skor terendah adalah 5. Secara rinci rekapitulasi 



hasil penelitian sifat inovasi budidaya jarak pagar menurut responden dapat dilihat 

pada Tabel 16. 

 

Tabel 16.  Rekapitulasi hasil penelitian sifat inovasi budidaya jarak pagar menurut 

responden 

 

No. Sifat Inovasi Modus Klasifikasi 

1. Keuntungan Relatif 2,10 Kurang baik 

2. Kompatibilitas 2,67 Cukup baik 

3. Kompleksitas 2,64 Cukup baik 

4. Triabilitas 2,64 Cukup baik 

 5 Observabilitas 2,66 Cukup baik 

 Rata-rata 2,54 Cukup baik 

 

Tabel 16 menunjukan bahwa rekapitulasi hasil penelitian sifat inovasi dari 

keuntungan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, triabilitas, dan observabilitas rata-

rata masuk dalam klasifikasi cukup baik dengan nilai modus 2,54.  Secara rinci sifat 

inovasi budidaya jarak pagar menurut responden dapat dilihat pada Tabel 17. 

Tabel 17.  Sifat inovasi budidaya jarak pagar menurut responden. 

 

Interval 

(skor) 
Klasifikasi 

Jumlah 

Responden 

(0rang) 

Persentase 

(%) 

5,00 – 8,33 

8,34 – 11,66 

11,67 – 15,00 

Kurang mendukung 

 Cukup mendukung 

Mendukung 

0 

6 

54 

0,00 

10,00 

90,00 

Jumlah  60 100,00 

Modus                 13,24 (mendukung) 

 

 

Tabel 17 menunjukan bahwa mayoritas responden (90,00 %) masuk dalam klasifikasi 

mendukung dalam hal menerima sifat inovasi, dengan nilai modus sebesar 13,24.  Hal 

tersebut dikarenakan kelima indikator dari sifat inovasi tersebut telah berjalan dan 

dapat diterima dengan baik oleh responden didaerah setempat. Secara keseluruhan 

berikut adalah rincian skor sifat inovasi berdasarkan masing-masing indikator.  

 

1.1. Keuntungan relatif  



Keuntungan relatif merupakan kemungkinan petani mencapai tujuannya dengan 

lebih baik, atau dengan biaya yang lebih rendah daripada yang telah dilakukan 

sebelumnya.  Keuntungan relatif diukur berdasarkan tingkat keuntungan yang 

didapat oleh petani dari  penerapkan sistem budidaya jarak pagar dengan satuan 

rupiah (Rp).  Skor tertinggi untuk keuntungan relatif adalah 3 dan skor terendah 

adalah 1.  Secara rinci keuntungan relatif inovasi budidaya jarak pagar menurut 

responden dapat dilihat pada Tabel 18. 

 

 

Tabel 18. Keuntungan relatif inovasi budidaya jarak pagar menurut responden. 

 

Interval 

 (skor) 
Klasifikasi 

Jumlah 

Responden 

(orang) 

Persentase 

(%) 

1,00 – 1,66 

1,67 – 2,33 

2,34 – 3,00 

Kurang menguntungkan 

Cukup Menguntungkan 

Untung 

0 

41 

19 

0,00 

68,33 

31,67 

Jumlah                                                                 60                100,00 

Modus              2,10  (Cukup Menguntungkan) 

 

 

Tabel 18 menunjukan bahwa mayoritas responden (68,33 %) berpendapat bahwa 

berusahatani jarak pagar cukup menguntungkan.  Hal ini berarti bahwa responden 

menganggap inovasi budidaya jarak pagar memiliki prospek yang baik di daerah 

mereka.  Hal terebut juga di dukung oleh pemberian bantuan oleh instansi terkait 

berupa benih dan peralatan pengolahan pasca panen berupa kompor dan alat 

penggilingan biji.  Menurut Van Den Ban dan Hawkins (1999), pemberian 

insentif seperti diatas bisa memotivasi petani untuk mencoba suatu inovasi.   

 

1.2. Kompatibilitas 

Kompatibilitas merupakan tingkat kesesuaian teknologi dengan lingkungan dan 

kebiasaan masyarakat setempat.  Skor tertinggi untuk kompatibilitas adalah 3 dan 



skor terendah adalah 1.  Secara rinci kompatibilitas inovasi budidaya jarak pagar 

menurut responden dapat dilihat pada Tabel 19. 

 

 

 

Tabel 19.  Kompatibilitas inovasi budidaya jarak pagar menurut responden . 

 

Interval 

(skor) 
Klasifikasi 

Jumlah 

Responden 

(orang) 

Persentase 

(%) 

1,00 – 1,66 

1,67 – 2,33 

2,34 – 3,00 

Kurang Sesuai 

Cukup Sesuai 

Sesuai 

7 

6 

47 

11,67 

10,00 

78,33 

Jumlah                                                             60                  100,00 

Modus                2,67 (Sesuai) 

 

 

Tabel 19 menunjukan bahwa mayoritas responden (78,33 %) masuk dalam 

klasifikasi sesuai.  Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden menganggap 

inovasi budidaya jarak pagar sesuai dengan lingkungan sekitar.  Hal ini 

dikarenakan cara atau metode penerapan budidaya jarak pagar mulai dari 

persiapan benih, persiapan lahan, penanaman benih, pemeliharaan hingga panen 

sudah sesuai dengan kondisi lahan dan lingkungan setempat, sehingga tidak 

diperlukan lagi penyesuaian-penyesuaian antara teknologi budidaya jarak pagar 

dengan kondisi lahan dan lingkungan tempat tinggal mereka.  Kesesuaian tersebut 

menyebabkan proses adopsi budidaya jarak pagar dapat diterima oleh petani 

setempat 

 

1.3. Kompleksitas   

 

Kompleksitas merupakan tingkat kerumitan dalam menerapkan suatu inovasi.  

Skor tertinggi untuk kompleksitas adalah 3 dan skor terendah adalah 1.  Secara 

rinci kompleksitas inovasi budidaya jarak pagar menurut responden dapat dilihat 

pada Tabel 20. 



 

Tabel 20.  Kompleksitas inovasi budidaya jarak pagar menurut responden. 

 

Interval 

(skor) 
Klasifikasi 

Jumlah 

Responden 

(orang) 

Persentase 

(%) 

1,00 – 1,66 

1,67 – 2,33 

2,34 – 3,00 

Rumit 

Cukup mudah 

Mudah 

0 

8 

52 

0,00 

13,33 

86,67 

Jumlah                                                          60                     100,00 

Modus                 2,64 (Mudah) 

 

 

Tabel 20 menunjukan bahwa mayoritas responden (86,67 %) masuk dalam 

klasifikasi mudah.  Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden menganggap 

metode inovasi budidaya tanaman jarak pagar mulai dari persiapan benih, 

persiapan lahan, penanaman benih, pemeliharaan hingga panen mudah untuk 

dipahami atau diterima oleh responden.  Setiap inovasi sangat mudah dimengerti 

dan disampaikan manakala cukup sederhana, tidak rumit, baik dalam arti 

mudahnya bagi komunikator maupun mudah dipahami dan dipergunakan oleh 

komunikannya. 

 

1.4. Triabilitas 

 

Triabilitas merupakan tingkat kemudahan dalam menerapkan suatu inovasi.  Skor 

tertinggi untuk triabilitas adalah 3 dan skor terendah adalah 1.   Secara rinci 

triabilitas inovasi budidaya jarak pagar menurut responden dapat dilihat pada 

Tabel 21. 

 

 

 

 

Tabel 21.  Triabilitas inovasi budidaya jarak pagar menurut responden. 

 

Interval 

(skor) 
Klasifikasi 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 



(orang) 

1,00 – 1,66 

1,67 – 2,33 

2,34 – 3,00 

Sulit  

Cukup mudah 

Mudah  

0 

8 

52 

0,00 

13,33 

86,67 

Jumlah                                                              60                 100,00 

Modus           2,64  (Mudah) 

 

 

Tabel 21 menunjukan bahwa mayoritas responden (86,67 %) masuk dalam 

klasifikasi mudah.  Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden menganggap 

metode inovasi budidaya tanaman jarak pagar mulai dari persiapan benih, 

persiapan lahan, penanaman benih, pemeliharaan hingga panen tanaman jarak 

pagar memiliki resiko kegagalan tumbuh relativ kecil, karena dalam hal 

membudidayakan tanaman jarak pagar mudah untuk dicoba dan diterapkan.  

Petani cenderung untuk mengadopsi inovasi jika telah dicoba dalam skala kecil 

dilahannya sendiri terbukti lebih baik daripada mengadopsi inovasi dengan cepat 

dalam skala besar.  Kemudahan untuk dicoba ada hubungannya dengan 

kemudahan memilah. Oleh karena itu, suatu inovasi yang mudah untuk dicoba 

akan lebih cepat diterima oleh petani. 

 

1.5. Observabilitas.   

 

Observabilitas merupakan tingkat kemudahan suatu inovasi yang dilihat dari hasil 

maupun caranya oleh petani.  Skor tertinggi untuk observabilitas adalah 3 dan 

skor terendah adalah 1.  Secara rinci observabilitas inovasi budidaya jarak pagar 

menurut responden dapat dilihat pada Tabel 22. 

 

Tabel 22.  Observabilitas inovasi budidaya jarak pagar menurut responden. 

 

Interval 

(skor) 
Klasifikasi 

Jumlah 

Responden 

(orang) 

Persentase 

(%) 

1,00 – 1,66 Sulit 0 0,00 



1,67 – 2,33 

2,34 – 3,00 

Cukup mudah 

Mudah  

4 

56 

6,67 

93,33 

Jumlah                                                              60                100,00 

Modus           2,66  (Mudah) 

 

 

Tabel 22 menunjukan bahwa mayoritas responden (93,33 %) masuk dalam 

klasifikasi mudah.  Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden menganggap 

metode inovasi budidaya tanaman jarak pagar mudah untuk diamati hasilnya dan 

cepat dilihat atau diamati pengaruhnya.  Suatu inovasi akan lebih cepat di adopsi 

manakala pengaruhnya atau hasilnya mudah atau cepat dilihat atau diamati oleh 

komunikannya. 

 

2.  Keberanian mengambil resiko (X2) 

 

Keberanian mengambil resiko adalah kesanggupan dan keberanian responden dalam 

menerima atau menghadapi segala kemungkinan yang terjadi secara rinci.  Sebaran 

jumlah responden berdasarkan indikator keberanian untuk mengambil resiko dalam 

bubidaya jarak pagar dapat dilihat pada tabel 23. 

 

Tabel 23.  Sebaran jumlah responden berdasarkan keberanian mengambil resiko 

dalam bubidaya jarak pagar. 

 

Interval  

(skor) 
Klasifikasi 

Jumlah 

Responden 

(orang) 

Persentase 

(%) 

2,00 – 3,33 

3,34 – 4,67 

4,68 – 6,00 

Kurang berani 

Cukup berani 

Berani  

3 

29 

28 

5,00 

48,33 

46,67 

Jumlah                                                             60                   100,00 

Modus              4,63  (Cukup berani) 

 

 

Tabel 23 menunjukan bahwa mayoritas responden (48,33 %) masuk dalam klasifikasi 

cukup berani untuk mengambil resiko.  Keberanian mengambil resiko tersebut 

dikarenakan sebagian besar responden menganggap inovasi budidaya jarak pagar 



akan menguntungkan secara ekonomis.  Selain itu, keberanian petani untuk 

mengambil resiko juga timbul karena adanya insentif dan bantuan dari instansi terkait. 

Individu yang memiliki keberanian menghadapi resiko biasanya lebih inovatif. 

 

 

3.   Pendapatan rumah tangga (X3) 

  

 

 Pendapatan rumah tangga adalah jumlah pendapatan seluruh anggota rumah tangga 

yang bekerja selama satu tahun dihitung dalam satuan rupiah.  Pendapatan rumah 

tangga akan memberi kesejahteraan apabila mampu secara teratur memenuhi pola 

belanja kehidupan rumah tangganya tersebut.  Sebaran skor pendapatan rumah tangga 

berdasarkan usahatani  dapat dilihat pada Tabel 24. 

 

 

 Tabel 24.  Sebaran jumlah responden berdasarkan pendapatan rumah    tangga 

usahatani. 

 

Interval  

(Rupiah) 
Klasifikasi 

Jumlah 

responden 

(orang) 

Persentase 

(%) 

1.750.000 – 6.666.666 

6.666.667 – 11.583.333 

11.583.334 – 16.500.000 

Rendah 

Sedang  

Tinggi  

54 

3 

3 

90,00 

5,00 

5,00 

Jumlah                                                                   60                     100 

Rata-rata               4.803.333.3   (Rendah) 

  

 Tabel 24 menunjukan bahwa mayoritas responden (90,00%) yang memiliki 

pendapatan  dari usahatani masuk dalam klasifikasi rendah.  Sebaran skor pendapatan 

rumah berdasarkan non usahatani  dapat dilihat pada Tabel 25. 

 

Tabel 25.  Sebaran jumlah responden berdasarkan pendapatan rumah    tangga non 

usahatani. 

 

Interval  

(Rupiah) 
Klasifikasi 

Jumlah 

responden 

Persentase 

(%) 



(orang) 

0 – 5.000.000 

5.000.001 – 10.000.000 

10.000.001 – 15.000.000 

Rendah 

Sedang  

Tinggi  

41 

18 

1 

68,33 

30,00 

1,67 

Jumlah                                                                   60                     100 

Rata-rata          4.900.877.19  (Rendah) 

  

Tabel 25 menunjukan bahwa mayoritas responden  (68,33%) yang memiliki 

pendapatan  dari non usahatani masuk dalam klasifikasi rendah.   Sebaran skor 

pendapatan rumah tangga dari usahatani dan non usahatani dapat dilihat pada Tabel 

26. 

 

 

 Tabel 26.  Sebaran jumlah responden berdasarkan pendapatan rumah    tangga dari 

usahatani dan non usahatani. 

 

Interval  

(Rupiah) 
Klasifikasi 

Jumlah 

Responden 

(orang) 

Persentase 

(%) 

5.800.000 – 11.933.000 

11.934.000 – 18.066.000 

18.067.000 – 24.200.000 

Rendah 

Sedang  

Tinggi  

52 

6 

2 

86,67 

10,00 

3,33 

Jumlah                                                                     60               100,00 

Rata-rata                           9.459.166.67  (Rendah) 

 

Tabel 26 menunjukan bahwa mayoritas responden (86,67%) masuk dalam klasifikasi 

rendah.  Petani dengan tingkat pendapatan tinggi biasanya akan semakin cepat 

mengadopsi inovasi.  Akan tetapi fakta di lokasi penelitian berbeda dengan pendapat 

Lionberger tersebut.  Meskipun mayoritas responden berpendapatan rendah, namun 

mereka relatif cepat mengadopsi inovasi budidaya jarak pagar.  Hal tersebut erat 

kaitannya dengan tingkat keberanian mengambil resiko yang didasarkan pada adanya 

insetif dan bantuan dari instansi terkait.  

 



4.   Sumber informasi (X4) 

 

Sumber informasi merupakan banyaknya informasi yang dapat dimanfaatkan oleh 

petani untuk mempermudah proses adopsi inovasi. Sumber informasi biasanya berasal 

dari: petani maju, lembaga pendidikan atau perguruan tinggi, lembaga penelitian, 

dinas-dinas terkait, media massa, tokoh-tokoh masyarakat (petani) setempat maupun 

dari luar, lembaga-lembaga komersial (pedagang) dalam satu tahun tanam terakhir 

sebelum penelitian.  Secara rinci sumber informasi bubidaya jarak pagar menurut 

responden dapat dilihat pada Tabel 27. 

 

Tabel 27.  Banyaknya sumber informasi bubidaya jarak pagar menurut responden. 

 

Interval  

(skor) 
Klasifikasi 

Jumlah 

Responden 

(orang) 

Persentase 

(%) 

2,00 – 3,33 

3,34 – 4,67 

4,68 – 6,00 

Sedikit 

Sedang  

Banyak 

40 

14 

6 

66,67 

23,33 

10,00 

Jumlah                                                                60                   100,00 

Modus                    2,75  (Sedikit) 

  

 

Tabel 27 menunjukan bahwa mayoritas responden (66,67 %) masuk dalam klasifikasi 

sedikit dalam hal inisiatif untuk mencari informasi.  Sumber informasi belum 

dimanfaatkan dengan baik oleh petani didaerah penelitian. Sumber informasi di 

daerah setempat hanya berasal dari petugas penyuluh.  Menurut Mardikanto (1992), 

kecepatan adopsi inovasi dipengaruhi oleh ragam sumber informasi.  Akan tetapi 

fakta di lokasi penelitian berbeda dengan pendapat Lion berger tersebut.  Meskipun 

mayoritas responden memiliki sumber informasi minim, namun mereka relatif cepat 

mengadopsi inovasi budidaya jarak pagar.  Hal tersebut erat kaitannya dengan tingkat 

keberanian mengambil resiko yang didasarkan pada adanya insetif dan bantuan dari 

instansi terkait.  



 

5. Aktivitas mencari informasi dan Ide-ide baru (X5) 

 

Aktivitas mencari informasi dan ide-ide baru  berguna untuk mempermudah proses 

adopsi inovasi budidaya jarak pagar yang akan  dilakukan oleh petani.  Sebaran skor 

aktivitas mencari informasi dan     ide-ide baru dapat dilihat pada Tabel 28. 

 

 Tabel 28.  Sebaran jumlah responden berdasarkan aktivitas mencari informasi dan 

ide-ide baru dalam budidaya jarak pagar. 

 

Interval  

(skor) 
Klasifikasi 

Jumlah 

Responden 

(orang) 

Persentase 

(%) 

2,00 – 3,33 

3,34 – 4,67 

4,68 – 6,00 

Kurang aktif  

Cukup aktif 

Aktif 

41 

12 

7 

68,33 

20,00 

11,67 

Jumlah                                                            60                    100,00 

Modus              2,72  (kurang aktif) 

 

   

Tabel 28 menunjukan bahwa mayoritas responden (68,33 %) masuk dalam klasifikasi 

kurang aktif dalam hal mencari aktivitas dan ide-ide baru.  Responden di daerah 

penelitian kurang memiliki inisaitif untuk mencari informasi dan ide-ide baru.  

Menurut mardikanto (1993), golongan masyarakat yang aktif mencari informasi dan 

ide-ide baru biasanya lebih inovatif dibanding orang-orang yang pasif apalagi yang 

selalu keptis (tidak percaya) terhadap sesuatu yang baru.  Akan tetapi fakta di lokasi 

penelitian berbeda dengan pendapat Mardikanto tersebut.  Meskipun mayoritas 

responden tidak aktif mencari informasi dan ide-ide baru, namun mereka relatif cepat 

mengadopsi inovasi budidaya jarak pagar.  Hal tersebut tidak lepas dari adanya 

dukungan dan insentif dari instansi terkait, sehingga petani bersedia mengambil resiko 

untuk menerapkan inovasi budidaya jarak pagar dilahan pertanian mereka.    

 

 

 

C.  Deskripsi Tingkat Adopsi Inovasi Budidaya Tanaman Jarak Pagar (Variabel Y) 



 

 

Indikator dalam kegiatan budidaya tanaman jarak pagar meliputi pengolahan lahan, 

penggunaan benih, pembibitan tanaman, penanaman tanaman, pemeliharaan tanaman, 

panen dan pascapanen. Secara rinci keseluruhan rekapitulasi hasil penelitian adopsi 

inovasi budidaya tanaman jarak pagar dapat dilihat pada Tabel 29. 

 

Tabel 29.  Rekapitulasi hasil penelitian variabel tingkat adopsi inovasi budidaya  tanaman 

jarak pagar di Desa Babatan. 

 

No. Teknologi Anjuran Skor Rata-Rata Klasifikasi 

1. Pengolahan lahan 5,58 Kurang baik 

2. Penggunaan benih 7,84 Sesuai 

3. Pembibitan tanaman 13,84 Cukup baik 

4. Penanaman tanaman 10,59 Sesuai 

 5 Pemeliharaan tanaman 13,31 Cukup baik 

6. Panen dan pasca panen 10,56 Baik 

 Jumlah total 59,39 Cukup baik 

 

Tabel  29 menunjukan bahwa rekapitulasi hasil tingkat adopsi inovasi budidaya tanaman 

jarak pagar masuk dalam klasifikasi cukup baik.  Secara rinci sebaran responden 

berdasarkan skor tingkat adopsi inovasi budidaya tanaman jarak pagar dapat dilihat pada 

Tabel 30. 

 

Tabel 30.  Sebaran responden berdasarkan skor tingkat adopsi inovasi budidaya tanaman 

jarak pagar (Variabel Y). 

 

Interval 

(skor) 

Klasifikasi Jumlah 

Responden 

(orang) 

Persentase 

(%) 

29,00 – 48,33 Rendah 0 0,00 

48,34 – 67,67 Sedang 48 80,00 

67,68 – 87,00 Tinggi 12 20,00 

Jumlah                                                                      60                  100,00 

Modus                        59,39  (Sedang) 

Tabel 30 menunjukan bahwa mayoritas responden (80,00 %) masuk dalam klasifikasi 

sedang pada tingkat adopsi inovasi budidaya jarak pagar.  Hal ini berarti bahwa tingkat 

adopsi responden terhadap inovasi budidaya tanaman jarak pagar mulai dari pengolahan 



lahan, penggunaan benih, pembibitan tanaman, penanaman tanaman, pemeliharaan 

tanaman, panen dan pascapanen sudah hampir sesuai dengan anjuran yang ada.  Secara 

rinci indikator adopsi teknologi budidaya tanaman jarak pagar adalah sebagai berikut: 

 

1. Pengolahan lahan  

Pengolahan lahan diukur dengan skor berdasarkan  kegiatan petani dalam 

menjalankan usahatani jarak pagar.  Kegiatan pengolahan lahan meliputi persiapan 

lahan dengan membersihan sisa tanaman, pembuatan lubang tanam, pengaturan 

kadalaman lubang tanam, jarak tanam dan pemberian ajir pada waktu pengolahan 

lahan, serta pemberian pupuk kompos dalam lahan.  Skor untuk pengolahan lahan 

pada budidaya tanaman jarak pagar bekisar antara 4 – 12.  Secara rinci klasifikasi 

pengolahan lahan oleh responden dalam budidaya jarak pagar dapat dilihat pada Tabel 

31. 

 

Tabel 31.  Klasifikasi pengolahan lahan oleh responden dalam budidaya jarak pagar. 

 

Interval 

(skor) 
Klasifikasi 

Jumlah 

Responden 

(orang) 

Persentase 

(%) 

4,00 – 6,66 

6,67 – 9,33 

9,34 – 12,00 

Kurang baik 

Cukup baik 

Baik 

38 

16 

6 

63,33  

26,67 

10,00 

Jumlah                                                               60                    100,00 

Modus                    5,58  (Kurang baik) 

 

 

Tabel 31 menunjukan bahwa mayoritas responden (63,33 %) masuk dalam klasifikasi 

kurang baik pada pengolahan lahan.  Hal tersebut dikarenakan dalam kegiatan 

pengolahan lahan hampir sebagian besar responden melakukan pengolahan lahan 

kurang sesuai dengan yang dianjurkan.  Dari segi hal pembuatan lubang yang 

dianjurkan adalah sebelum lubang tanam dibuat maka terlebih dahulu ditempatkan ajir 

agar barisan tanaman dan jarak  tanam teratur, namun mayoritas responden di wilayah 



penelitian ternyata tidak menempatkan ajir sebelum lubang tanam di buat.  Setelah 

lubang tanam dibuat idealnya lubang tanam dibiarkan selama 3-6 hari lalu kemudian 

diberi pupuk dan di beri pupuk dan didiamkan lagi selama 5-7 hari, namun mayoritas 

responden ternyata membiarkan lubang tanam tersebut selama lebih dari 7 hari 

masing-masing sejak lubang tanam dibuat dan setelah diberi pupuk. Hal ini karena 

menurut mereka bila pupuk diinkubasi kurang dari 7 hari, maka tanah yang diberi 

pupuk tadi masih panas yang akan mengakibatkan  benih yang ditanam tumbuh tidak 

optimal.  Selain itu, responden di wilayah penelitian juga hanya menyediakan satu 

sumur untuk  kepentingan menyiram tanaman tersebut, sehingga rasio antara jumlah 

sumur dan luas lahan tidak sesuai. Untuk penyiraman tanaman, petani hanya 

mengandalkan air dari hujan saja.  

 

2. Penggunaan benih 

 

Penggunaan benih diukur dengan skor berdasarkan asal benih yang didapat, pemilihan 

benih dari pohon dan pemilihan bibit jarak.  Skor untuk penggunaan benih pada 

budidaya tanaman jarak pagar bekisar antara 3 – 9.  Secara rinci klasifikasi 

penggunaan benih oleh responden dalam budidaya jarak pagar dapat dilihat pada 

Tabel 32. 

 

Tabel 32.  Klasifikasi penggunaan benih oleh responden dalam budidaya jarak pagar. 

 

Interval 

(skor) 
Klasifikasi 

Jumlah 

Responden 

(orang) 

Persentase 

(%) 

3,00 – 5,00 

5,01 – 7,00 

7,01 – 9,00 

Kurang sesuai 

Cukup sesuai 

Sesuai  

1 

14 

45 

1,67 

23,33 

75,00 

Jumlah                                                              60                     100,00 

Modus                    7,84  (Sesuai) 

 

 

Tabel 32 menunjukan bahwa mayoritas responden (75,00 %) masuk dalam klasifikasi 



sesuai untuk indikator penggunaan benih.  Benih yang di gunakan responden 

seluruhnya berasal dari dinas instansi  terkait (dinas pertanian, perkebunan, dan 

kehutanan) para petani di desa Babatan mendapat bantuan benih gratis dari dinas 

tersebut, sehingga responden hanya tinggal menanam saja.   Sebelum benih jarak 

dibibitkan hampir seluruh responden memilih biji jarak pagar yang besar-besar, 

bernas, sehat dan sudah sesuai dengan yang dianjurkan.  

 

Khusus bagi petani yang memperoleh benih tanaman jarak milik sendiri, mereka 

memilih biji dari buah jarak yang sudah berwarna hitam dan umur pohon jaraknya 

pun sudah lebih dari 3 tahun.  Menurut hambali (2006), pada saat ini di Indosesia 

belum ada varietas unggul jarak pagar sehingga sumber benih masih mengandalkan 

pengumpulan dari petani. 

 

 

3. Pembibitan tanaman  

 

Pembibitan tanaman diukur dengan skor berdasarkan membuat pembibitan biji jarak, 

pengolahan tanah pada saat pembibitan, memberikan naungan, melakukan 

penyiraman dan pemupukan di atas bibit tanaman, penyiangan dan penyemprotan 

untuk memberantas hama penyakit, umur bibit saat di pindahkan, serta pemilihan 

bibit saat dipindahkan ke areal tanam.  Skor untuk pembibitan tanaman pada budidaya 

tanaman jarak pagar bekisar antara 7 – 21.  Secara rinci klasifikasi pembibitan 

tanaman oleh responden dalam budidaya jarak pagar dapat dilihat pada Tabel 33. 

 

Tabel 33.  Klasifikasi pembibitan tanaman oleh responden dalam budidaya jarak 

pagar. 

 

Interval 

(skor) 
Klasifikasi 

Jumlah  

Responden 

(orang) 

Persentase 

(%) 



7,00 – 11,66 

11,67 – 16,33 

16,34 – 21,00 

Kurang baik 

Cukup baik 

Baik  

2 

50 

8 

3,33 

83,33 

13,33 

Jumlah                                                              60                     100,00 

Modus                    13,84  (Cukup baik) 

 

 

Tabel 33 menunjukan bahwa mayoritas responden (83,33 %) masuk dalam klasifikasi 

cukup baik pada indikator pembibitan tanaman hal ini dikarenakan mereka telah 

melakukan beberapa sistem pembibitan tanaman jarak yang dianjurkan, namun ada 

pula beberapa tahapan pembibitan yang mereka lakukan yang tidak sesuai dengan 

anjuran.  Sebelum benih jarak ditanam sebagian besar responden terlebih dahulu 

merendam biji jarak di dalam air selama setengah hari, kemudian mereka  melakukan 

pengolahan tanah untuk pembibitan biji jarak tersebut dan memberikan campuran 

pupuk kompos diatas tanahnya. Setelah biji jarak ditanam, kemudian bibit di 

pindahkan keareal tanam setelah 2 bulan.  Adapun bibit jarak yang dipindahkan 

keareal tanaman rata-rata tanaman dipilih yang pertumbuhannya baik, daunnya 

minimal 3 lembar, dan bebas dari hama penyakit   Namun ada beberapa tahapan 

pembibitan yang dilakukan responden yang kurang sesuai dengan anjuran yang ada, 

tidak memberikan naungan untuk semua bibit yang ditanam.  Selain itu sebagian 

besar responden juga tidak melakukan penyiraman dan pemupupukan untuk bibit 

yang ditanam. Dalam hal penanganan gulma dan hama penyakit, sebagian besar 

responden juga tidak melakukan penyiangan gulma dan penyemprotan untuk 

menanggulangi hama dan penyakit yang ada pada bibit tanaman jarak.  Berdasarkan 

pemaparan diatas dapat diketahui bahwa adopsi pembibitan tanaman jarak pagar 

sebagian telah diserap oleh responden di wilayah setempat. 

 

4. Penanaman tanaman 

 

Penanaman tanaman diukur dengan skor berdasarkan.penanaman bibit,  sistem 



pertanaman bibit, pembersihan lubang tanam,. waktu penanaman bibit. Skor untuk 

penanaman tanaman pada budidaya tanaman jarak pagar bekisar antara 4 – 12.  Secara 

rinci klasifikasi penanaman tanaman oleh responden dalam budidaya jarak pagar 

dapat dilihat pada Tabel 34. 

 

 

 

Tabel 34.  Klasifikasi penanaman tanaman oleh responden dalam budidaya jarak 

pagar. 

 

Interval 

(skor) 
Klasifikasi 

Jumlah  

Responden 

(orang) 

Persentase 

(%) 

4,00 – 6,66 

6,67 – 9,33 

9,34 – 12,00 

Kurang sesuai 

Cukup sesuai 

Sesuai 

1 

7 

52 

1,67 

11,66 

86,67 

Jumlah                                                           60                      100,00 

Modus                 10,59  (Sesuai) 

Tabel 34 menunjukan bahwa mayoritas responden (83,33 %) masuk dalam klasifikasi 

sesuai pada penanaman tanaman.  Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden 

telah melakukan tehnik penanaman tanaman jarak yang sesuai dengan anjuran dari 

pihak terkait.  Seluruh responden melakukan penanaman benih pada  saat menjelang 

musim hujan setelah itu bibit tanaman  jarak pagar ditanam di lubang tanam, 

kemudian tanah diatas lubang tanam dipadatkan dan dibuat gundukan, lalu kemudian 

disiram air.  Pada saat menanam bibit jarak pagar keareal tanam, sebagian besar 

responden terlebih dahulu membersihkan semua lubang dari rumput-rumput yang 

tumbuh di sekitar lubang tanam tersebut.  Kemudian bibit jarak pagar ditanam pada 

waktu penanaman pada saat pagi hari.  

 

5. Pemeliharaan tanaman 



Pemeliharaan tanaman diukur dengan skor berdasarkan pemeliharaan pertumbuhan 

tanaman, penyiangan, pemupukan, pemberantasan hama penyakit tanaman, 

pemangkasan, pembumbunan tanah dan penyulaman.  Skor untuk pemeliharaan 

tanaman pada budidaya tanaman jarak pagar bekisar antara 7 – 21.  Secara rinci 

klasifikasi pemeliharaan tanaman oleh responden dalam budidaya jarak pagar dapat 

dilihat pada Tabel 35. 

Tabel 35.  Klasifikasi pemeliharaan tanaman oleh responden dalam budidaya jarak 

pagar. 

 

Interval 

(skor) 
Klasifikasi 

Jumlah  

Responden 

(orang) 

Persentase 

(%) 

7,00 – 11,66 

11,67 – 16,33 

16,34 – 21,00 

Kurang baik 

Cukup baik 

Baik  

19 

37 

4 

31,66 

61,67 

6,67 

Jumlah                                                             60                     100,00 

Modus                       13,31 (Cukup baik) 

 

Tabel 35 menunjukan bahwa mayoritas responden (61,67 %) masuk dalam klasifikasi 

cukup baik  pada pemeliharaan tanamanan.  Hal ini dikarenakan mereka telah 

melakukan beberapa sistem pemeliharaan tanamanan  yang dianjurkan, namun ada 

pula beberapa tahapan pemeliharaan tanamanan yang mereka lakukan yang tidak 

sesuai dengan anjuran.  Sebagian besar responden melakukan penyiangan rumput-

rumput yang tumbuh disekitar tanaman, selain dari pada itu sebagian responden juga  

melakukan pemupukan pada saat tanam, menjelang pembungaan dan setelah panen.  

Pada saat pemangkasan hampir seluruh responden melakukan pemangkasan pada 

semua tanaman jarak pagar yang ditanam (pada saat tanaman jarak pagar telah 

beradaptasi setelah dipindahkan keareal tanam).  Begitu pun pada saat  pembumbunan 

tanah sebagian dari responden melakukan pembumbunan tanah pada hampir semua 

tanaman jarak pagar yang ditanam.  Namun ada beberapa tahapan yang dilakukan 



responden yang kurang sesuai dengan anjuran yang ada, responden jarang melakukan 

penyiraman tanaman jarak pagar, selain itu, seluruh responden tidak pernah 

melakukan pemberantasan hama penyakit pada tanaman jarak pagar hal ini 

dikarenakan menurut petani tanaman jarak pagar tidak pernah ditemukan hama dan 

penyakit dan  tidak melakukan penyulaman pada tanaman jarak pagar yang ditanam, 

jika dijumpai ada tanaman jarak pagar yang mati atau buruk pertumbuhannya.  

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa adopsi pemeliharaan tanaman 

jarak pagar sebagian telah diserap oleh responden di wilayah setempat. 

 

6. Panen dan pasca panen 

Panen dan pasca panen diukur dengan skor berdasarkan waktu panen, cara panen, cara 

pengeringan dan penyimpanan.  Skor untuk panen dan pasca panen pada budidaya 

tanaman jarak pagar bekisar antara 4 - 12.  Secara rinci klasifikasi panen dan pasca 

panen oleh responden lalam budidaya jarak pagar dapat dilihat pada Tabel 36. 

Tabel 36.  Klasifikasi panen dan pasca panen oleh responden lalam budidaya jarak 

pagar. 

 

Interval 

(skor) 
Klasifikasi 

Jumlah 

Responden  

(orang) 

Persentase 

(%) 

4,00 – 6,66 

6,67 – 9,33 

9,34 – 12,00 

Kurang baik 

Cukup baik 

Baik  

0 

4 

56 

0,00 

6,67 

93,33 

Jumlah                                                              60                     100,00 

Modus                    10,56  (Baik) 

 

 

 

Tabel 36 menunjukan bahwa mayoritas responden (93,33 %) masuk dalam klasifikasi 

baik pada panen dan pasca panen.  Hal ini berarti bahwa hampir sebagian besar 

responden telah melakukan pemanenan dan pasca panen dengan baik dan sudah 

sesuai dengan anjuran.  Pemanenan dilakukan pada saat buah jarak pagar sebagian 



besar berwarna kuning kecoklatan.  Begitu pula dari segi cara pemanenan, panen 

dilakukan dengan cara memetik buah jarak yang telah berwarna kuning kecoklatan 

atau hitam.  Pada saat penjemuran buah hasil panen, sebagian besar responden 

menjemur hasil panennya langsung dibawah terik matahari sampai kulit buah terbuka 

kemudian biji jarak pagar yang telah kering  dimasukkan kedalam karung dan 

disimpan ditempat yang tidak terkena langsung matahari dan tidak bersentuhan 

langsung dengan lantai tanah. 

 

D.  Pengujian Hipotesis 

 

Pengujian data tentang adopsi inovasi budidaya tanaman jarak pagar sebagai bahan bakar 

alternatif pada penelitian ini dilakukan dengan analisis antar variabel.  Analisis tersebut 

adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi inovasi budidaya tanaman jarak 

pagar (variabel X) yaitu sifat inovasi, keberanian mengambil resiko, pendapatan rumah 

tangga, banyaknya sumber informasi yang di gunakan, aktivitas mencari informasi dan 

ide-ide baru dengan tingkat adopsi inovasi budidaya tanaman jarak pagar (variabel Y) 

meliputi  pengolahan lahan, penggunaan benih, pembibitan tanaman, penanaman 

tanaman,  pemeliharaan tanaman, panen dan pascapanen.  

Analisis yang disarankan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan 

adopsi inovasi budidaya tanaman jarak pagar yaitu menggunakan uji statistik non 

parametrik korelasi Rank Spearman yang dilanjutkan dengan  

uji t.  Hasil pengujian secara statistik mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan 

adopsi inovasi budidaya tanaman jarak pagar dapat dilihat pada Tabel 37. 

 

Tabel 37. Hasil analisis hubungan antara variabel X dan Y 

Variabel 

X 

Variabel 

Y 

rs t-hitung t-tabel 
α=0.05   α=0.01 



Sifat Inovasi  (X1) Tingkat 

adopsi inovasi 

budidaya 

tanaman jarak 

pagar 

0.261 2.059* 1.672 2.393 

Keberanian Mengambil 

Resiko  (X2) 

0.279 2.213* 1.672 2.393 

Pendapatan Rumah Tangga 

(X3) 

0.155 1.290
tn

 1.672 2.393 

Jumlah Sumber Informasi 

yang di gunakan (X4)  

0.201 1.563
tn

 1.672 2.393 

Aktivitas Mencari 

Informasi dan Ide - ide 

Baru (X5) 

0.211 1.644
tn

 1.672 2.393 

  

Keterangan:  

Rs  : Rank Spearman 

*    :  Signifikan pada taraf kepercayaan 95 %  

tn   : Tidak signifikan pada taraf  kepercayaan 95 % 

 

Berdasarkan Tabel 37, dapat diketahui bahwa sifat inovasi (X1) dan keberanian 

mengambil resiko (X2) memiliki hubungan yang nyata dengan tingkat adopsi inovasi 

budidaya tanaman jarak pagar, sedangkan pendapatan rumah tangga (X3), jumlah sumber 

informasi yang di gunakan (X4), dan aktivitas mencari informasi dan ide-ide baru (X5) 

tidak memiliki hubungan yang nyata dengan tingkat adopsi inovasi budidaya tanaman 

jarak pagar.  Berikut ini adalah uraian secara rinci mengenai hasil analisis hubungan 

antara variabel X dan Y. 

 

 

1. Hubungan antara sifat inovasi dengan tingkat adopsi inovasi budidaya tanaman 

jarak pagar 

 

 

Berdasarkan hasil analisis statistik hubungan antara sifat inovasi dengan tingkat adopsi 

inovasi budidaya tanaman jarak pagar, diperoleh hasil korelasi 0.261 dengan nilai t hitung 

sebesar 2.059.  Nilai t hitung tersebut lebih besar dibandingkan nilai  t tabel pada tingkat 

kepercayaan 95 % yaitu sebesar 1.672, artinya terima H1 dan tolak  Ho pada α  0,05.  Hal 

tersebut menunjukan bahwa terdapat hubungan yang nyata antara sifat inovasi dengan 

tingkat adopsi inovasi budidaya tanaman jarak pagar.  Hal ini berarti semakin baik sifat 



inovasi  maka responden akan semakin baik pula dalam mengadopsi inovasi budidaya 

tanaman jarak pagar.  

 

Hasil penelitian dilapangan menunjukan bahwa sebagian besar sifat inovasi masuk dalam 

klasifikasi tinggi.  Sifat inovasi tersebut terdiri dari lima inidikator yaitu keuntungan 

relatif, kompatibilitas, kompleksitas, triabilitas, observabilitas.  Dilihat dari segi 

keuntungan relatif,  sebagian besar responden berpendapat bahwa adopsi inovasi 

budidaya jarak pagar akan menguntungkan. Hal ini juga didukung oleh adanya pemberian 

intensentif dan bantuan oleh instansi terkait sehingga responden  terpacu motivasinya 

untuk berusahatani jarak pagar .  

 

Dilihat dari indikator kompatibilitas, sebagian besar responden berpendapat bahwa 

inovasi budidaya jarak pagar sudah sesuai dengan kondisi lahan atau lingkungan setempat 

serta kebiasaan masyarakatnya.  Dari segi kompleksitas atau tingkat kerumitan, sebagian 

besar responden berpendapat bahwa teknologi budidaya jarak pagar tidak rumit dan 

mudah untuk diterapkan.   

 

Dilihat dari segi triabilitas atau tingkat kemudahan, menurut pendapat sebagian besar 

responden inovasi budidaya jarak pagar mudah untuk  diujicobakan.  Dan dari segi 

observabilitas, sebagian besar responden berpendapat bahwa inovasi budidaya jarak pagar 

mudah untuk diamati hasilnya.  Berdasarkan uraian dari kelima indikator tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa sifat inovasi memiliki hubungan yang sinergis dengan tingkat adopsi 

penerapan budidaya jarak pagar.   

 

2. Hubungan antara keberanian mengambil resiko dengan tingkat adopsi inovasi 

budidaya tanaman jarak pagar 

 

 



Berdasarkan Hasil analisis statistik hubungan antara keberanian mengambil resiko dengan 

tingkat adopsi inovasi budidaya tanaman jarak pagar, diperoleh hasil korelasi 0.279 

dengan nilai t hitung sebesar 2.213.  Nilai t hitung tersebut lebih besar dibandingkan t tabel pada 

tingkat kepercayaan 95 % yaitu sebesar 1.672, artinya  terima H1 dan tolak  Ho pada α  

0,05. Hal tersebut menunjukan bahwa terdapat hubungan yang nyata antara keberanian 

mengambil resiko dengan tingkat adopsi inovasi budidaya tanaman jarak pagar.  

 

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, rata-rata responden ternyata cukup berani untuk 

mengambil resiko dalam hal mengadopsi inovasi budidaya jarak pagar.  Hal tersebut 

dikarenakan sebagian besar responden menganggap inovasi budidaya jarak pagar akan 

menguntungkan secara ekonomis.   

Keberanian mengambil resiko yang ditunjukkan oleh responden ternyata berbanding lurus 

dengan keberhasilan tingkat adopsi inovasi budidaya jarak pagar di wilayah mereka. Hal 

ini membuktikan bahwa semakin berani seseorang mengambil resiko maka, seseorang 

tersebut biasanya lebih inovatif. 

 

3. Hubungan antara pendapatan rumah tangga dengan tingkat adopsi inovasi 

budidaya tanaman jarak pagar. 

 

 

Berdasarkan hasil analisis statistik hubungan antara pendapatan rumah tangga dengan 

tingkat adopsi inovasi budidaya tanaman jarak pagar, diperoleh hasil korelasi 

0.167dengan nilai t hitung sebesar 1.290.  Nilai t- hitung tersebut lebih kecil dibandingkan dari 

nilai t tabel pada tingkat kepercayaan 95 % yaitu sebesar 1.672, artinya tolak  H1 dan 

terima Ho pada α  0,05. Hal tersebut menunjukan bahwa tidak terdapat hubungan nyata 

antara pendapatan rumah tangga dengan tingkat adopsi inovasi budidaya tanaman jarak 

pagar. 

 



Untuk mengetahui hubungan lebih lanjut antara pendapatan rumah tangga dengan tingkat 

adopsi inovasi budidaya tanaman jarak pagar dilakukan tabulasi silang.  Tabulasi silang 

antara pendapatan rumah tangga dengan tingkat adopsi inovasi budidaya tanaman jarak 

pagar dapat dilihat pada  

Tabel 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 38.  Hubungan antara pendapatan rumah tangga dengan Tingkat adopsi inovasi 

budidaya tanaman jarak pagar. 

 

Pendapatan 

rumah tangga 

Tingkat Adopsi Inovasi Budidaya Tanaman 

Jarak Pagar. Jumlah 

Rendah Sedang Tinggi 

Rendah 0 (0 %) 43 (71,67 %) 9 (15,00 %) 52 (86,67 %) 

Sedang 0 (0 %) 5 (8,33 %) 1 (1,67 %) 6 (10,00 %) 

Tinggi 0 (0 %)  0 (0 %) 2 (3,33 %) 2 (3,33 %) 

Jumlah 0 (0 %) 48 (80,00 %) 12 (20,00 %) 60 (100 %) 

 

Tabel 38 menunjukan bahwa data tidak menyebar merata dan menumpuk pada klasifikasi 

pendapatan rumah tangga rendah dan tingkat adopsi inovasi budidaya tanaman jarak 

pagar sedang, data yang tidak bervariasi dan menumpuk pada selang tertentu secara 

statistik menyebabkan hubungan antara pendapatan rumah tangga dengan tingkat adopsi 

inovasi budidaya tanaman jarak pagar menjadi tidak memiliki hubungan. 

 

Berdasarkan keadaan di lapangan,  dapat di ketahui bahwa rata-rata responden 

berpenghasilan rendah.  Namun hal tersebut tidak menghambat tingkat adopsi inovasi 

budidaya tanaman jarak pagar di wilayah setempat.  Hal ini menunjukan bahwa tidak 



terdapat korelasi yang erat antara pendapatan rumah tangga dengan tingkat adopsi inovasi 

budidaya tanaman jarak pagar.  Hal tersebut dapat terjadi karena meskipun sebagian besar 

responden berpendapatan rendah namun mereka berpendapat bahwa berusahatani jarak 

pagar akan menguntungkan, sehingga mereka berani untuk mengasopsi inovasi budidaya 

jarak pagar. 

 

4. Hubungan banyaknya sumber informasi yang digunakan dengan tingkat adopsi 

inovasi budidaya tanaman jarak pagar. 

 

Berdasarkan hasil analisis statistik hubungan antara banyaknya sumber informasi yang 

digunakan dengan tingkat adopsi inovasi budidaya tanaman jarak pagar, diperoleh hasil 

korelasi 0.201 dengan nilai t hitung sebesar 1.563.  Nilai thitung  tersebut lebih kecil 

dibandingkan ttabel pada tingkat kepercayaan 95 % yaitu sebesar 1.672, artinya  tolak  H1 

dan terima Ho pada α  0,05.  Hal tersebut menunjukan bahwa tidak terdapat hubungan 

nyata antara banyaknya sumber informasi yang digunakan dengan tingkat adopsi inovasi 

budidaya tanaman jarak pagar. 

Untuk mengetahui hubungan lebih lanjut antara banyaknya sumber informasi yang 

digunakan dengan tingkat adopsi inovasi budidaya tanaman jarak pagar dilakukan 

tabulasi silang.  Tabulasi silang antara banyaknya sumber informasi yang digunakan 

dengan tingkat adopsi inovasi budidaya tanaman jarak pagar dapat dilihat pada Tabel 39. 

Tabel 39.  Hubungan antara banyaknya sumber informasi yang digunakan dengan tingkat 

adopsi inovasi budidaya tanaman jarak pagar. 

 

Sumber Informasi 

yang digunakan 

Tingkat Adopsi Inovasi Budidaya  

Tanaman Jarak Pagar. Jumlah 

Rendah Sedang Tinggi 

Sedikit 0 (0 %) 35 ( 58,33 %) 5 (8,33 %) 40 (66,67 %) 

Sedang  0 (0 %) 11 (18,33 %) 3 (5,00 %) 14 (23,33 %) 

Banyak 0 (0 %) 2 ( 3,33 %) 4 (6,67 %) 6 (10,00 %) 



Jumlah 0 (0 %) 48 (80,00%) 12 (20,00 %) 60 (100 %) 

Tabel 39 menunjukan bahwa data tidak menyebar merata dan menumpuk pada klasifikasi 

sumber informasi yang digunakan sedikit dan tingkat adopsi inovasi budidaya tanaman 

jarak pagar sedang, data yang tidak bervariasi dan menumpuk pada selang tertentu secara 

statistik menyebabkan hubungan antara banyaknya sumber informasi yang digunakan 

dengan tingkat adopsi inovasi budidaya tanaman jarak pagar menjadi tidak memiliki 

hubungan. 

Berdasarkan keadaan di lapangan,  dapat di ketahui bahwa rata-rata responden memiliki 

sumber informasi yang minim mengenai inovasi bubidaya jarak agar, sehingga sumber 

informasi yang ada belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.  Hal ini menunjukan 

bahwa tidak terdapat hubungan yang erat antara banyaknya sumber informasi yang 

digunakan dengan tingkat adopsi inovasi budidaya tanaman jarak pagar. 

 

5. Hubungan aktivitas mencari informasi dan ide-ide baru dengan Tingkat adopsi 

inovasi budidaya tanaman jarak pagar. 

 

 

Berdasarkan hasil analisis statistik hubungan antara aktivitas mencari informasi dan ide-

ide baru dengan tingkat adopsi inovasi budidaya tanaman jarak pagar, diperoleh hasil 

korelasi 0.211 dengan nilai t hitung sebesar 1.644. Nilai t hitung tersebut lebih kecil 

dibandingkan ttabel pada tingkat kepercayaan 95 % yaitu sebesar 1.672, artinya tolak  H1 

dan terima Ho pada α  0,05.  Hal tersebut menunjukan bahwa tidak terdapat hubungan 

nyata antara aktivitas mencari informasi dan ide-ide baru dengan tingkat adopsi inovasi 

budidaya tanaman jarak pagar. 

 

Untuk mengetahui hubungan lebih lanjut antara aktivitas mencari informasi dan ide-ide 

baru dengan tingkat adopsi inovasi penerapan budidaya tanaman jarak pagar dilakukan 



tabulasi silang.  Tabulasi silang antara aktivitas mencari informasi dan ide-ide baru 

dengan tingkat adopsi inovasi budidaya tanaman jarak pagar dapat dilihat pada Tabel 40. 

 

Tabel 40.  Hubungan aktivitas mencari informasi dan ide-ide baru dengan tingkat adopsi 

inovasi budidaya tanaman jarak pagar. 

 

aktivitas mencari 

informasi dan ide-

ide baru 

Tingkat Adopsi Inovasi Budidaya 

Tanaman Jarak Pagar Jumlah 

Rendah Sedang Tinggi 

Kurang aktif  0 (0 %) 36 (60,00 %) 5 (8,33 %) 41 (68,33 %) 

Cukup aktif 0 (0 %) 8 (13,33 %) 4 (6,67 %) 12 (20,00 %) 

Aktif 0 (0 %) 4 (6,67 %) 3 (5,00 %) 7 (11,67 %) 

Jumlah 0 (0 %) 48 (80,00 %) 12 (20,00%) 60 (100 %) 

 

 

Tabel 40 menunjukan bahwa data tidak menyebar merata dan menumpuk pada klasifikasi 

aktivitas mencari informasi dan ide-ide baru tidak aktif dan tingkat adopsi inovasi 

budidaya tanaman jarak pagar sedang, data yang tidak bervariasi dan menumpuk pada 

selang tertentu secara statistik menyebabkan hubungan antara aktivitas mencari informasi 

dan ide-ide baru dengan tingkat adopsi inovasi budidaya tanaman jarak pagar menjadi 

tidak memiliki hubungan. 

 

Berdasarkan keadaan di lapangan,  dapat di ketahui bahwa rata-rata responden memiliki 

tingkat inisiatif yang rendah dalam hal mencari informasi dan ide-ide baru.  Namun hal 

tersebut ternyata tidak menghambat proses adopsi inovasi bubidaya jarak pagar secara 

signifikan.  Hal tersebut manunjukan bahwa tidak terdapat hubungan yang erat antara 

aktivitas mencari informasi dan ide-ide baru dengan tingkat adopsi inovasi budidaya 

tanaman jarak pagar. 

 


