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Abstract
This study aims to determine the effect of Experience and Education on Farmer
Productivity in the Fertile Farmers Group. This research was conducted in Lubuk
Bayas Village, Perbaungan District with a sample of 98 respondents. Data collection
techniques through questionnaires (Questionnaire) measurements using a Likert
scale and processed statistically using the Multiple Regression Analysis method and
processed with the SPSS 24.00 for windows program. The results of this study
indicate that the Experience (X1) and Education (X2) variables simultaneously have a
significant effect on Productivity (Y). While partially the experience has an influence
on Productivity and Education has an effect on Productivity.
Keywords: Experience (X1), Education (X2), and Productivity (Y
PENDAHULUAN
Indonesia merupakan Negara agraris
yang sebagian besar penduduknya
tinggal di pedesaan dan bermata
pencarian sebagai petani. Damanik
(2014),
mengemukakan
bahwa
pertanian merupakan sektor terbesar
dalam setiap ekonomi di Negara
berkembang. Salah satu kelembagaan
yang
dikembangkan
dalam
meningkatkan hasil pertanian adalah
kelompok tani.
Berdasarkan
Peraturan
Menteri
Pertanian No.82 Tahun 2013,
Kelompok tani yang selanjutnya
disebut poktan adalah kumpulan
petani/peternak/pekebun
yang
dibentuk atas dasar kesamaan
kepentingan,
kesamaan
kondisi
lingkungan sosial, ekonomi, dan
sumberdaya, kesamaan komoditas,

dan keakraban untuk meningkatkan
dan mengembangkan usaha anggota.
Menurut Saptana dan Ashari, (2007)
pertanian padi dilakukan dengan 2
jenis yaitu organik dan non organik.
Pertanian padi non organik dalam
jangka panjang memberikan dampak
buruk terhadap lingkungan pertanian.
Bahkan, banyak penggunaan input
usahatani non organik yang tidak
memperhatikan
keseimbangan
ekosistem. Sedangkan pertanian
organik merupakan pertanian yang
kegiatan
pertanianya
tidak
menggunakan bahan kimia melainkan
mengandalkan bahan-bahan alami.
Sektor pertanian padi organik menjadi
basis kegiatan ekonomi kelompok tani
subur di lubuk bayas kecamatan
perbaungan.
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Berdasarkan
observasi
pada
penelitian ini dapat dilihat hasil

Tahun
2015
2016
2017
2018
2019

produksi
terakhir.

padi

organik

5

tahun

Tabel 1. Produktivitas Padi Organik Kelompok Tani Subur
Hasil
Hasil produksi
Luas Lahan Luas Lahan Luas Lahan
Produksi
padi non
Keseluruhan
Organik
Non Organik
Organik
organik
228 Ton
10 Ha
58 Ton
48 Ha
38 Ha
252 Ton
6 Ha
36,4 Ton
48 Ha
42 Ha
240 Ton
8 Ha
47,3 Ton
48 Ha
40 Ha
246 Ton
7 Ha
43 Ton
48 Ha
41 Ha
258 Ton
5 Ha
34 Ton
48 Ha
43 Ha

(Sumber : Kantor Kepala Desa Lubuk Bayas, 2020)

Berdasarkan tabel tersebut dapat
dijelaskan bahwa terjadi fluktuasi
penurunan hasil produksi padi organik
dalam 5 tahun terakhir. Berdasarkan
wawancara yang dilakukan kepada
ketua kelompok tani subur hal
tersebut terjadi karena kurangnya
pengalaman dan pengetahuan petani
dalam mengelola pertanian padi
organik. Petani memiliki pengalaman
yang berbeda-beda, yang dapat
dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2. Rata-Rata Pengalaman
Petani Padi Organik
Rata-Rata Tahun
1-2 Tahun
3-4 Tahun
5-6 Tahun
7-8 Tahun
9-10 Tahun

Jumlah petani
36
4
13
18
27

Sumber: Ketua kelompok tani subur,
2020)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat
bahwa masih ada petani yang masih
memiliki pengalaman rendah yaitu 1-2
tahun,
hal
ini mengakibatkan

kurangnya
pengalaman
dalam
melakukan pertanian padi organik.
Sedangkan
petani
dengan
pengalaman yang paling lama adalah
9-10 tahun dengan jumlah petani 27
orang, dengan pengalaman yang
tinggi
keberhasilan
melakukan
pertanian padi organik akan semakin
besar. Fakta yang terjadi dilapangan
didukung oleh (Damihartini, 2005)
yang menyatakan pengalaman bertani
yang semakin lama mengakibatkan
keterampilan petani semakin baik
untuk mengolah peternakan maupun
pertanian. Menurut hasil penelitian
Fazrur dkk (2016) semakin lama
pengalaman petani dalam usaha tani
padi maka akan semakin besar
produktivitas padi yang dihasilkan.
Hasil penelitian ini didukung dengan
penelitian Ni Komang dkk (2018) dan
Syaiful (2015) yang menyakan bahwa
pengalaman berpengaruh signifikan
terhadap produktivitas petani.
Faktor lain yang mempengaruhi
produktivitas petani di lubuk bayas
adalah pendidikan, pendidikan di
lubuk bayas masih minim, yang dapat
kita lihat pada tabel berikut
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Tabel 3. Rata-Rata pendidikan Petani
Padi Organik
No
Pendidikan
Jumlah
Petani
1
SD
28
2
3

SMP
SMA SEDERAJAT

52
13

4

DIPLOMA

1

5

SARJANA

4

Sumber ketua kelompok tani subur, 2020

Berdasarkan tabel tersebut rata-rata
pendidikan petani padi organik
kelompok tani subur Desa Lubuk
Bayas adalah Sekolah Menengah
Pertama
(SMP),
sehingga
pengetahuan
mereka
terhadap
pertanian organik masih minim.
Minimnya Pendidikan mengakibatkan
kurangnya
produktivitas
petani
karena kurang memiliki keterampilan,
kepercayaan diri, kurang menerima
ide-ide baru dalam melakukan
pertanian, sehingga mereka masih
banyak
bertahan
melakukan
pertanian dengan cara lama dan
menekuni pertanian non organik.
Menurut
(Yulianti,
2015)
mengemukakan bahwa pendidikan
seseorang pada umumnya akan
mempengaruhi cara berpikirnya.
Berdasarkan hasil penelitian Umela
(2015)
peningkatan
pendidikan
memiliki
pengaruh
terhadap
produktivitas seseorang. Hal ini
disebabkan oleh hubungan antara
bidang pendidikan dengan bidang
usahanya sesuai. Penelitian ini
didukung oleh Ananta dkk (2015)
yang menyatakan Produktivitas usaha
secara positif dipengaruhi oleh
pendidikan formal.

TINJAUAN PUSTAKA
Pengalaman
Menurut Sagir (dalam Yasrizal dkk,
2016)
Pengalaman
adalah
pencerminan dari segala bentuk
ketrampilan, kejadian yang dihadapi
dan dicapai dalam melaksanakan
suatu kegiatan secara kurun waktu
yang
dilewati
berdasarkan
pengalaman
petani
mempunyai
kemampuan
untuk menghindari
resiko kegagalan dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya bahkan mampu
meraih produksi yang lebih tinggi.
Handoko (2009:54) mengemukakan
bahwa orang yang berpengalaman
akan selalu lebih pandai dari mereka
yang belum mempunyai pengalaman
sama sekali.
Mankuprawira (2009:42) mengartikan
“pengalaman
adalah
tingkat
penguasaan
pengertahuan
dan
keterampilan yang dimiliki dalam
bekerja yang dapat diukur dari masa
kerja dan jenis pekerjaan yang pernah
dikerjakan.
Ditambahkan
oleh
(Siagian,
2008:60)
pengalaman
merupakan
pengetahuan
yang
diperoleh selama bekerja, semakin
lama pengalaman kerja yang dimiliki
maka semakin banyak pengetahuan
yang diperoleh. Dengan pengalaman
yang ada, hasil pekerjaan yang
dilakukan akan semakin baik dan
pekerjaan yang besar dan sulit akan
lebih mudah di kerjakan jika sudah
memiliki
pengalaman.
Dalam
kenyataannya suatu pengalaman
kerja ditanggapi dengan cara yang
berbeda sesuai dengan cara pandang
seseorang.
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Pendidikan
Pengertian pendidikan (UU SIDIKNAS
NO,20 tahun 2003), adalah usaha
sadar
dan
terencana
untuk
mewujudkan suasana belajar dan
proses pembelajaran agar peserta
didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan
spiritual
keagamaan,
pengendalian
diri,
kepribadian,
kecerdasan, ahlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya
dan masyarakat. Menurut Kadir
(2012:59) pendidikan dalam arti luas
adalah hidup.
Pendidikan adalah segala pengalaman
belajar yang berlangsung dalam
segala lingkungan dan sepanjang
hidup. Dalam arti sempit pendidikan
adalah
sekolah.
Pendidikan
pengajaran yang diselenggarakan
disekolah sebagai lembaga pendidikan
formal. Pendidikan juga merupakan
segala pengaruh yang diupayakan
oleh sekolah terhadap anak yang
bersekolah
agar
mempunyai
kemampuan yang sempurna dan
kesadaran penuh terhadap hubunganhubungan dan tugas-tugas sosial
mereka.
Ihsan (2011:1)
mengemukakan
pendidikan adalah usaha manusia
untuk
menumbuhkan
dan
mengembangkan
potensi-potensi
pembawaan baik jasmani maupun
rohani sesuai dengan nilai-nilai yang
ada
dalam
masyarakat
dan
kebudayaan. Tirtarahardja (2008:163)
bahwa pendidikan merupakan proses
pewarisan , penerusan dan sosialisasi
perilaku individual dan sosial untuk
menjadi
panutan
masyarakat.

Pendidikan juga merupakan upaya
yang
dilakukan
untuk
mengembangkan potendi dasar yang
dimiliki anak didik sesuai denngan
tuntutan kebutuhan mereka.
Menurut
Brodjonegoro
(dalam
Purwanto 2014:20) mengartikan
pendidikan sebagai tuntutan kepada
pertumbuhan manusia mulai lahir
sampai tercapainya kedewasaan
secara jasmani dan rohani agar dapat
melakukan
tugas
hidupnya.
Pengertian tersebut di dukung oleh
Andrew
(dalam
Mangkunegara
2003:50) pendidikan adalah suatu
proses
jangka
panjang
yang
mempergunakan prosedur sistematis
dan terorganisir.
Produktivitas
Menurut
Hani
(2003:47)
“Produktivitas dapat didefinisikan
sebagai hubungan masukan-masukan
dan keluaran-keluaran suatu sistem
produksi”.
Menurut
Kusnendi
(2003:16) Produktivitas adalah sikap
mental yang mempunyai pandangan
bahwa kehidupan hari ini harus lebih
baik dari hari kemarin, dan hari esok
harus lebih baik dari hari ini.
Menurut
Hasibuan
(2013:30)
Produktivitas berarti perbandingan
antara hasil yang dicapai (output)
dengan keseluruhan sumber daya
yang digunakan (input). Sedarmayanti
(dalam
Muliani
dkk
2015)
menambahkan, produktivitas adalah
bagaimana
menghasilkan
atau
meningkatkan hasil barang dan jasa
setinggi
mungkin
dengan
memanfaatkan sumber daya secara
efisien. Produktivitas sering diartikan
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sebagai rasio antara keluar dan
masuknya dalam waktu tertentu.
Dalam ilmu ekonomi produktivitas
merupakan perbandingan antara hasil
yang diharapkan akan diterima pada
waktu panen (penerimaan) dengan
biaya (pengorbanan) yang harus
dikeluarkan (Simamora, 2006:42).
Hasil yang diperoleh petani pada saat
panen disebut produksi, dan biaya
yang dikeluarkan disebut biaya
produksi. Usahatani yang bagus
merupakan usahatani yang produktif
atau efisien. Usahatani yang produktif
berarti usahatani yang memiliki
produktivitas yang tinggi.
Pengertian
produktivitas
ini
merupakan penggabungan antara
konsepsi efisiensi usaha (fisik) dengan
kapasitas tanah. Menurut Daniel
(2004, 70) Pada bidang pertanian,
produktivitas adalah kemampuan
suatu faktor produksi (seperti luas
lahan) untuk memperoleh hasil
produksi per satuan luas lahan.
Produksi dan produktivitas ditentukan
oleh banyak faktor, seperti kesuburan
tanah, varietas bibit yang ditanam,
penggunaan pupuk yang memadai
(baik jenis maupun dosis), tersedianya
air dalam jumlah yang cukup, teknik
bercocoktanam
yang
tepat,
penggunaan alat-alat pertanian yang
memadai, dan tersedianya tenaga
kerja.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilalakukan di Desa
Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan
Kabupaten Serdang Bedagai. Waktu
penelitian dilaksanakan mulai bulan
April sampai Juni 2020. Populasi pada

penelitian ini adalah seluruh petani
yang menerapkan pertanian padi
organik kelompok tani subur di Desa
Lubuk Bayas yang berjumlah 98
orang.
Pengambilan
responden
ditentukan dengan metode total
sampling. Total Sampling adalah
teknik pengambilan sampel dimana
jumlah sampel sama dengan populasi
(Sugiyono,2007).
Alasan total sampling adalah karena
menurut Arikunto (2006:95) jumlah
populasi yang kurang dari 100 seluruh
populasi dijadikan sampel penelitian
semuanya. Sampel yang diambil dari
penelitian ini adalah 98 orang. Untuk
mendapatkan data yang dibutuhkan
untuk menjadi bahan analisis maka
penulis menggunakan teknik survei
langsung ke masyarakat melalui:
Observasi, Penelitian Kepustakaan,
Kuesioner dan Wawancara.
Skala pengukuran yang digunakan
dalam penelitian ini adalah skala
likert, untuk mengukur setiap
pernyataan dalam penelitian ini
menggunakan uji validitas dan uji
reabilitas.
HASIL
DAN
PENELITIAN

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengalaman terhadap
Produktivitas
Hasil uji hipotesis membuktikan
bahwa pengalaman berpengaruh
secara
signifikan
terhadap
produktivitas. Hal ini ditunjukkan
dengan perolehan hasil uji t yaitu
dengan nilai t hitung sebesar 21,00
dimana nilai signifikansinya adalah
0,000 pada taraf signifikansi 5%
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dimana
nilai
0,000
<
0,05.
Berdasarkan pengamatan di lapangan
pengalaman petani padi organik
berbeda-beda, ada petani yang sudah
memiliki pengalaman yang lama
dalam mengelola pertanian ini dan
bahkan ada petani yang masih baru
melakukan pertanian ini. Pengalaman
petani yang paling lama adalah 9-10
tahun, dengan pengalaman yang
sudah matang dalam mengelola
pertanian ini tingkat keberhasilanya
akan semakin tinggi, karena petani
yang sudah memiliki pengalaman
yang lama akan mengetahui cara-cara
untuk meningkatkan hasil produksi
dan menjaga kualitas padi. Dengan
pengalaman yang lama petani juga
bisa belajar dari masa tanam
sebelumnya, sehingga petani mampu
memahami bulan berapa pembibitan
padi, penanaman padi, jarak tanam,
pemupukan,
penyemprotan
pembasmi hama, pengeringan air,
masa panen, pengeringan padi sampai
ke penggilingan padi. Sedangkan
petani dengan pengalaman yang
paling rendah adalah 1-2 tahun,
petani dengan pengalaman yang
masih minim biasanya tingkat
kegagalan panennya lebih tinggi,
karena mereka belum menguasai
cara-cara
mengelola
pertanian
organik,
mulai dari pembibitan
sampai pada masa panen.
Oleh
karena itu hasil uji diatas sesuai
dengan fakta yang ada dilapangan,
Pengalaman berpengaruh positif dan
signifikan terhadap produktivitas
petani padi organik.
Hal ini sesuai dengan penelitian
sebelumnya yang dilakukan oleh
Damihartini (2005) yang menyatakan

bahwa pengelaman berpengaruh
positif dan signifikan terhadap
produktivitas. Menurut Fazrur et al
(2016), bahwa pengalaman seseorang
akan ikut mematangkan yang
bersangkutan untuk menghadapi
tugas-tugas yang diembannya. .
Pengalaman menurut Syaiful (2015),
menyatakan bahwa pengalaman
seseorang menunjukan jenis-jenis
pekerjaan yang pernah dilakukan
seseorang dan memberikan peluang
yang besar bagi seseorang untuk
melakukan pekerjaan yang lebih baik.
Sejalan
dengan
teori
yang
dikemukakan oleh Bill Foster (2003 :
54) bahwa pengalaman merupakan
suatu ukuran tentang lama waktu
atau masa kerjanya yang telah
ditempuh
seseorang
dalam
memahami
tugas-tugas
suatu
pekerjaan dan telah melaksanakannya
dengan baik. Hal ini tentu saja
menunjukkan bahwa penelitian ini
sejalan dengan teori yang ada dimana
artinya pengalaman seorang petani
memiliki nilai yang sangat berharga di
masa yang akan datang.
Pengaruh
Pendidikan
terhadap
Produktivitas
Hasil uji hipotesis membuktikan
bahwa
pendidikan
berpengaruh
secara
signifikan
terhadap
produktivitas
yang
ditunjukkan
dengan perolehan hasil uji t yaitu nilai
t hitung sebesar 5,758 dengan
signifikansi
0,000
pada
taraf
signifikansi 5% dimana 0,042 < 0,05.
Berdasarkan Observasi dilapangan
Pendidikan petani padi organik ratarata adalah SMP, dengan pendidikan
yang masih minim petani lebih
banyak mengikuti pertanian turun-
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temurun yaitu pertanian non organik,
petani masih sulit menerapkan
pertanian
organik,
dengan
pengetahuan yang terbatas petani
kurang menerima ide-ide penerapan
pertanian organik, petani juga maasih
kurang
memahami
penggunaan
teknologi dalam pertanian. Dengan
demikian jika tingkat pendidikan
petani masih rendah akan sejalan
dengan tingkat produktivitasnya.
Hal ini sesuai dengan penelitian
sebelumnya yang dilakukan oleh
Yulianti (2015) yang menyatakan
bahwa
pendidikan
berpengaruh
positif dan signifikan terhadap
produktivitas. Menurut sedarmayanti
(2014 :86) bahwa salah satu yang
mempengaruhi produktivitas adalah
pendidikan.
Dimana
Pendidikan
sendiri
berhubungan
dengan
peningkatan
pengetahuan
dan
pemahaman dalam upaya menguasai
serta
melatih
keterampilan,
pengetahuan, dan sikap. Dengan
begitu, setiap petani yang memiliki
pendidikan lebih tinggi tentu memiliki
pengetahuan dan sikap yang lebih
baik dalam menunjang aktivitas kerja.
Pengaruh
Pengalaman
dan
Pendidikan terhadap Produktivitas
Hasil uji hipotesis membuktikan
bahwa Pengalaman dan pendidikan
berpengaruh
secara
signifikan
terhadap
produktivitas
yang
ditunjukkan dengan perolehan hasil
uji f yaitu sebesar 623,965 dengan f
tabel 3,9 yang artinya Fhitung>Ftabel
dengan level ofsignificance (α) 0,000 <
0,05 yang berarti bahwa variabel
Pengalaman dan Pendidikan secara
bersama-sama
(simultan)

berpengaruh terhadap Produktivitas
petani padi organi kelompok tani
subur, artinya hipotesis diterima.
Berdasarkan data produksi padi
organik, bahwa dengan luas lahan 5
Hektar hasil produksi padi yaitu
sebesar 34 Ton pada tahun 2019, hasil
produksi tersebut lebih rendah dari
tahun 2018 yakni sebesar 43 Ton, hal
tersebut terjadai karena rendahnya
produktivitas petani dalam mengelola
pertanian organik. Petani yang ikut
dalam mengelola padi tahun 2019
banyak yang masih melakukan
percobaan sehingga hasil produksinya
belum maksimal, petani juga rata-rata
pendidikannya masih minim sehingga
mereka lambat dalam menerima
perubahan pertanian organik ini,
petani juga kurang menerima ide-ide
untuk mengembangkan pertanian ini.
Sesuai dengan fakta tersebut dapat
disimpulkan
pengalaman
dan
pendidikan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap produktivitas
petani padi organik.
Hasil penelitian ini sesuai dengan
Penelitian yang dilakukan Ananta et
al
(2015),
yang
menyatakan
produktivitas petani dipengaruhi oleh
pengalaman dan pendidikan, semakin
lama pengalaman yang dimiliki petani
maka produktivitasnya akan semakin
tinggi, demikian dengan pendidikan,
semakin tinggi pendidikan maka
pengetahuannya akan semakin luas.
Fazrur et al (2016) semakin lama
pengalaman petani dalam usaha tani
padi maka akan semakin besar
produktivitas padi yang dihasilkan.
KESIMPULAN
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Pengalaman
dan
pendidikan
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap produktivitas petani baik
secara parsial dan simultan, hasil
penelitian ini menjelaskan bahwa
semakin lama pengalaman petani
dalam mengelola pertanian organik
maka produktivitasnya akan semakin
tinggi, dan semakin tinggi pendidikan
petani maka pengetahuannya akan
semakin tinggi sehingga dapat
meningkatkan produktivitasnya.
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