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SAPI TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI 
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Extent evaluation of using of cow manure bokashi to growth and yield of 

elephant grass. 
 
 

Mihrani 
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ABSTRAK 

Penelitian bertujuan untuk mendapatkan dosis bokashi yang tepat untuk peningkatan 
produksi tanaman rumput gajah. Dosis tersebut dijadikan sebagai materi penyuluhan 
untuk meningkatkan produksi rumput gajah. Penelitian dilaksanakan di lahan Pusat 
Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) Ramah Lingkungan Desa Galung, 
Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dari bulan Maret  sampai Mei  2007 dengan 
menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 3 perlakuan dan 3 ulangan, yaitu 
P0 tanpa bokashi (kontrol), P1 bokashi 2 ton ha-1 dan P2 bokashi 4 ton ha-1. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa perlakuan P2 merupakan perlakuan terbaik 
dibandingkan dengan perlakuan lainnya, terhadap tinggi tanaman, jumlah anakan 
serta produksi tanaman rumput gajah, dengan jumlah produksi rata-rata 9,7 ha-1. Hasil 
evaluasi penyuluhan menunjukkan bahwa setelah penyuluhan terjadi peningkatan 
pengetahuan pada strata pendidikan SLTA dengan jumlah nilai rata-rata 80,1 atau 
67,475% dengan kriteria efektif, dan strata umur 34 – 45 tahun dengan jumlah nilai rata-
rata 76,91 atau 60,107% dengan kriteria cukup efektif. 

Kata kunci: penyuluhan, bokashi, rumput gajah 
 
 

ABSTRACT 

Research aims is to get of bokashi dosage is suitable for to increasing elephant grass yield. 
This dosage was mentioned in extention to increasing elephant grass yield. Research was 
executed at P4S Friendly Environment Desa Galung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru 
from March untill May 2007 by using randomized block design with 3 treatment and 3 
replication, i.e.: P0 without bokashi (control), P1 bokashi 2 ton ha-1 and P2 bokashi 4 ton 
ha-1. Result of research revealed that P2 treatment is the best tratment compared with other 
to high of crop, sum of pools and elephant grass yield, with mean of yield is 9,7 ha-1. 
Result of extent evaluation indicated that after extention the knowledge of SLTA education 
level was increased with average value 80,1 or 67,475% with the “effective” predicate and 
on age 34 – 45 year old level with mean average value 76,91 or 60,107% with the “enough 
effective” predicate. 

Kata kunci: Extention, bokashi, elephant grass 
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PENDAHULUAN 
 

Rumput gajah (Pennisetum purpureum) 
berasal dari Afrika, tanaman ini diper-
kenalkan di Indonesia pada tahun 1962, 
dan tumbuh alami di seluruh dataran Asia 
Tenggara. Di Indonesia sendiri, rumput 
gajah merupakan tanaman hijauan utama 
pakan ternak yang memegang peranan 
yang amat penting, karena hijauan me-
ngandung hampir semua zat yang di-
perlukan hewan (Anonim, 2005a). 

Dalam manajemen budidaya ternak, 
pakan merupakan kebutuhan tertinggi, 
yaitu 60% dari seluruh biaya produksi, 
mengingat tingginya komponen biaya 
tersebut, maka perlu adanya perhatian 
dalam penyediaan baik dari segi kualitas 
maupun kuantitas. Tidak terkecuali bagi 
ternak ruminansia dimana pakan yang 
diperlukan berupa hijauan makanan ter-
nak (HMT), kebutuhan pokok konsumsi 
hijauan makanan ternak (HMT) untuk 
setiap harinya 10% dari berat badan 
ternak (Anonim, 2006). 

Menurut data Dinas Peternakan Kab. 
Barru Tahun 2006 luas areal lahan 
potensial pengembangan hijauan pakan 
ternak (HMT) seluas 58.120 ha, dan 
padang penggembalaan seluas 4.813 ha 
dengan kapasitas tampung 134.452 ekor, 
sedangkan populasi ternak sapi bali 
35.679 ekor, sehingga Kab. Barru memi-
liki potensi untuk pengembangan ternak 
besar (sapi bali), salah satu program 
strategis adalah pengembangan kawasan 
Agropolitan (kota pertanian) dengan ke-
giatan antara lain pembangunan terminal 
agrobisnis. Untuk mewujudkan program 
tersebut, maka salah satu hal yang perlu 
diperhatikan adalah pengembangan rum-
put gajah sebagai hijauan makanan ternak 
(HMT). 

Desa Galung merupakan salah satu desa 
sentra pengembangan ternak sapi bali di 
Kabupaten Barru, dengan memiliki luas 
lahan penggembalaan 864,91 ha, yang di 

atasnya terdapat luas lahan tanaman 
rumput gajah 28,9 ha dan luas padang 
pengembalaan 20 ha, sehingga masih 
tersisa luas lahan 816,01 ha untuk pe-
ngembangan hijauan pakan ternak (HMT) 
rumput gajah, dengan populasi ternak sapi 
624 ekor. 

Pengembangan rumput gajah yang ada di 
Desa Galung, Kec. Barru, Kab. Barru 
masih diusahakan secara sampingan dan 
tidak dibarengi dengan pemupukan mau-
pun penanganan yang baik. Untuk meng-
atasi permasalahan tersebut, maka pe-
ngembangan rumput gajah harus sesuai 
dengan teknologi yang ada dan pemu-
pukan rumput yang baik, yaitu dengan 
pemanfaatan kotoran ternak sebagai pu-
puk organik yaitu bokashi. Pupuk bokashi 
masih belum dimanfaatkan dan penge-
tahuan petani tentang pupuk bokashi 
masih sangat minim. 

Pupuk organik merupakan suatu sistem 
yang mendorong kesehatan tanah dan 
tanaman melalui praktek pendaurulangan 
unsur hara dari bahan organik, rotasi 
tanaman, pengelolaan yang tepat dan 
menghindari pupuk sintesis serta pesti-
sida. Keuntungan dari pemanfaatan mik-
roorganisme dalam proses penguraian 
bahan organik adalah dapat mempercepat 
penguraian, sehingga bahan organis lim-
bah tidak menimbulkan pencemaran, 
mampu meningkatkan nilai ekonomis 
bahan organik, karena berguna menjadi 
pupuk yang bernilai ekonomis tinggi dan 
dapat meningkatkan kesuburan dan kese-
hatan tanah, karena pupuk organik dapat 
memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi 
tanah. Pupuk bokashi penguraiannya me-
lalui fermentasi, maka bokashi lebih 
banyak mengandung senyawa organik, 
asam amino, protein, gula, alkohol dan 
mikroorganisme yang bermanfaat diban-
dingkan dengan kompos. Di samping itu 
proses penguraian bahan organik pada 
pembuatan berlangsung lebih cepat, 
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sehingga waktu pembuatannya lebih cepat 
(Anonim, 2004). 

Dari permasalahan di atas, penulis me-
lakukan evaluasi penyuluhan penggunaan 
bokashi kotoran sapi terhadap pertum-
buhan dan produksi rumput gajah 
(Pennisetum purpureum) pada kelompok 
ternak sapi ramah lingkungan di Desa 
Galung, Kecamatan Barru, Kabupaten 
Barru. 

Tujuan  

Penelitian bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh bokashi kotoran sapi terhadap 
pertumbuhan dan produksi rumput gajah, 
dan untuk mengetahui peningkatan pe-
ngetahuan petani melalui penyuluhan 
pemberian dosis pupuk bokashi untuk 
meningkatkan produksi tanaman rumput 
gajah. 

 
 

BAHAN DAN METODE 
 

Percobaan lapangan dilaksanakan pada 
lahan milik Kelompok Ternak Sapi Bali 
Ramah Lingkungan di Desa Galung, Kec. 
Barru, Kab. Barru pada bulan Maret 
sampai dengan Mei 2007. Tempat ini 
dipilih karena memiliki agroekosistem 
yang cocok untuk pengembangan hijauan 
makanan ternak (HMT) dan merupakan 
lokasi Agropolitan Kab. Barru, sedangkan 
penyuluhan dilaksanakan pada Kelompok 
Ternak Ramah Lingkungan di Desa 
Galung, Kec. Barru,  Kab. Barru.  
 
Pelaksanaan  

Rancangan acak kelompok (RAK)   yang   
dilakukan   terdiri   dari   3 (tiga) perlaku-
an dan 3 (tiga) ulangan sehingga diper-
oleh 9 petak perlakuan, luas masing-
masing petak 5 x 4,5 m, jadi lahan yang 
dibutuhkan seluas  22,5 x 9 m = 202,5 m 
dengan jumlah anakan 270 biakan dengan 
jarak tanam 75 cm x 100 cm. adapun jenis 
perlakuannya : 

P0  = Tanpa pupuk bokashi 
P1  = Pupuk bokashi 2 ton ha-1                

(0,2 kg m-2) 
P2  =  Pupuk bokashi  4 ton ha-1       

(0,4 kg m-2) 

Dengan populasi tanaman rumput gajah  
5.714 ha-1  (jarak tanam 75 cm x 100 cm) 
(Anonim, 2005b) 
 
Parameter Pengamatan 

Parameter yang diamati adalah tinggi 
tanaman, jumlah anakan dan produksi. 
Pengamatan untuk tinggi tanaman dan 
jumlah anakan dilakukan 10 hari setelah 
ditanam dengan interval 10 hari sekali. 
 
Pengumpulan dan Analisis Data 

Data yang diperlukan adalah data primer 
dan data sekunder data primer diperoleh 
dari hasil kajian dan juga hasil evaluasi 
penyuluhan berupa nilai tes awal dan tes 
akhir, sedangkan data sekunder diperoleh 
dari dinas atau instansi terkait atau dari 
desa dimana kaji widya dilakukan. 
 
Metode Analisis 

Data hasil kajian dianalisis dengan anova 
dan dilanjutkan dengan uji beda nyata 
jarak berganda duncan (BNJBD). 
 
Evaluasi Penyuluhan 

Untuk mengetahui tingkat peningkatan 
pengetahuan peternak tentang peng-
gunaan bokashi kotoran sapi terhadap 
pertumbuhan dan produksi rumput gajah, 
maka diukur dengan membandingkan 
hasil tes awal dan tes akhir, dengan soal 
sebanyak 24 butir pertanyaan berbentuk 
objektif. 

Hasil tes awal dan tes akhir dianalisis 
secara deskriptif dalam bentuk tabulasi, 
perbedaan antara tes awal dan tes akhir 
menunjukkan perubahan tingkat penge-
tahuan petani. 
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Alat yang digunakan untuk mengukur 
tingkat pengetahuan, Sikap dan Ketram-
pilan petani adalah kuesioner dengan 
jumlah 24 pertanyaan, jawaban benar 
nilainya 4 dan jawaban salah nilainya 1.  

Dengan demikian diinterpretasikan seba-
gai berikut: 
 

1. Interpretasi nilai  
Nilai maksimal : 24 x 4 = 96 
Nilai minimal  : 24 x 1 = 24 

2. Klasifikasi nilai 
Kurang   32 
           Nilai tengah 48 

         Sedang  64 
                        Nilai tengah 80 
Baik        96 

3. Kriteria tingkat pengetahuan 
32 < kurang < 48 
48 < sedang < 80 
80 < baik <  96 

Evaluasi ditetapkan berdasarkan strata 
strata pendidikan dan umur, yaitu: 

a. Strata umur 
I   =  umur 22 – 33 tahun 
II  =  umur 34 – 45 tahun 
III =  umur 46 – 57 tahun 

b. Strata pendidikan 
I    =  tidak tamat SD 
II  = tidak tamat SLTP–tamat SLTP 
III = tidak tamat SLTA– tamat SLTA 

Selanjutnya hasil  pree test dan post test 
ditabulasikan untuk mengevaluasi tingkat 
pendidikan pengetahuan sasaran berdasar-
kan kategori nilai yang dicapai. Sedang-

kan untuk mengetahui peningkatan efek-
tifitas peningkatan pengetahuan meng-
gunakan kriteria prosentasi efektifitas 
yang dibagi atas tiga kriteria dengan 
rumus: 
 

 % 100 x 
PR - N4Q

PR - PS  

 

Keterangan: PS =  post test, PR =  pre 
test, N = jumlah responden, 4 = nilai 
tertinggi, Q = jumlah pertanyaan , 100 % 
= pengetahuan yang ingin dicapai, Di-
mana: PS – PR = Peningkatan penge-
tahuan, N4Q – PR = nilai kesenjangan. 

Maka kriteria prosentase efektivitas ting-
kat pengetahuan (Ginting, 1991) adalah: 

> 32 %  =  Kurang Efektif 
≥ 32 – 64 % =  Cukup Efektif 
≥ 64 %  =  Efektif. 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Kajian 

a. Tinggi tanaman  

Hasil pengukuran tinggi tanaman rumput 
gajah pada umur 10 sampai 50 hst dapat 
dilihat pada Tabel 1. Hasil uji Duncan 
(P>0,05) menunjukan bahwa pada umur 
10, 20, 30, 40, dan 50 hst perlakuan 
bokashi P2 (4 ton ha-1) memberikan hasil 
yang berbeda nyata dengan perlakuan P1 
dan  P0 (tanpa bokashi). 
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Tabel 1. Pengaruh Bokashi terhadap tinggi tanaman 
 

Umur tanaman (hst) Pelakuan 
10 20 30 40 50 

P0 
P1 
P2 

12,5 a 
16,1 b 
18,7 c 

28,4 a 
35,4 b 
40,1 c 

58,7 a 
77,0 b 
85,0 c 

105,4 a 
129,8 b 
135,9 c 

121,8 a 
151,6 b 
164,3 c 

Keterangan:  Angka pada kolom yang didampingi oleh huruf yang sama berarti 
berbeda tidak nyata pada uji duncan 

 
 
 
Di antara ketiga perlakuan pemberian 
pupuk bokashi pada tanaman rumput 
gajah yang diteliti, perlakuan P2 (4 ton   
ha-1) memberikan pertumbuhan yang lebih 
baik, hal ini disebabkan karena keter-
sediaan unsur hara yang lebih banyak 
karena P2 merupakan perlakukan tingkat 
pemupukan yang paling tinggi dibanding 
dengan yang lain, keadaan ini sejalan 
dengan pendapat Herman (1989), menya-
takan bahwa rumput gajah merupakan 
tanaman yang sangat rensponsif terhadap 
pemupukan berat, dimana bokashi cukup 
banyak dibutuhkan oleh tanaman untuk 
menambah unsur hara dalam tanah dan 
memperbaiki struktur tanah.  

Pupuk bokashi disamping dapat menam-
bah unsur didalalm tanah juga dapat 
memperbaiki struktur tanah, memperbaiki 
humus dan mendorong kehidupan jasad 
renik tanah, selanjutnya Setyamidjaya 
(1986), menyatakan bahwa kandungan N, 
P, dan K pada setiap pupuk mempunyai 
peranan dalam merangsang pertumbuhan 
vegetatif serta memacu pertumbuhan 

jaringan terutama pada tinggi tanaman, 
jumlah anakan dan daun. 

Pemupukan rumput gajah pada fase 
generatif tidak menujukan pengaruh pe-
mupukan, dimana warna daun agak pucat, 
jumlah anak sedikit dan kurang subur, 
setelah mencapai fase vegetatif tanaman 
rumput gajah dari hari ke hari laju 
pertumbuhannya cepat, hal ini disebabkan 
karena pada fase vegetatif, batang dan 
daun mudah terbentuk sehingga kegiatan 
asimilasi mudah dapat berlangsung de-
ngan sempurna dan nilai gizi serta 
produktivitas cukup tinggi dan pertum-
buhannya cepat. 
    
b. Jumlah anakan  

Pengamatan  jumlah anakan rumput gajah 
umur 10 sampai 50 hst disajikan pada 
Tabel 2. Hasil uji Duncan (P>0,05) 
menunjukan bahwa pada umur 10 hst 
semua perlakuan memberikan hasil yang 
berbeda tidak nyata. Pada 20, 30, 40, dan 
50 hst perlakuan P2 (4 ton ha-1) 
memberikan hasil yang berbeda nyata 
dengan perlakuan lainnya. 
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Tabel 2. Pengaruh bokashi terhadap jumlah anakan pada berbagai umur tanaman 
 

Umur tanaman (hst) Perlakuan 10 20 30 40 50 
P0 
P1 
P2 

2 a 
3 a 
4 a 

4 a 
5 a 
7 b 

6 a 
8 b 
12c 

 7 a 
10 b 
15 c 

8 a 
12 b 
17 c 

Keterangan: Angka pada kolom yang didampingi oleh huruf yang sama berarti tidak 
berbeda nyata pada uji Duncan  

 
 
 
Belum adanya perbedaan hasil pada 10 hst 
disebabkan karena pada tahap awal, fase 
generatif tanaman rumput gajah belum 
berjalan secara normal. Pada 20, 30, 40, 
dan 50 HST pengaruh pemupukan sudah 
mulai terlihat dengan jelas. Hal ini 
disebabkan karena kandungan unsur hara 
bokashi yang tergolong cukup untuk 
pertumbuhan tanaman. Hal ini sejalan 
dengan pendapat Foth (1988) bahwa 
berhasilnya suatu pemupukan, maka dosis 
dan keseimbangan pupuk yang diberikan 
pada tanaman harus diperhatikan karena 
pemakaian pupuk dapat mempercepat 
proses pertumbuhan tanaman.   
  

c.  Berat produksi tanaman pada saat 
panen. 

Hasil uji Duncan (P>0,05) pada Tabel 3 
menunjukan bahwa berpengaruh bokashi 
terhadap berat produksi tanaman rumput 
gajah pada saat panen umur 50 hst yang 
diberi bokashi berbeda nyata dibanding-
kan tanpa bokashi, yaitu tanaman yang 
produksinya paling baik adalah P2 (4 ton 
ha-1) yaitu 2,2 kg rumpun-1 (12,6 ton ha-1), 
P1 yaitu 1,7 kg-1 (9,7 ton ha-1) dan tanpa 
perlakuan 0,8 kg-1 (4,6 ton ha-1), 
sedangkan uji lanjut Duncan antara 
perlakuan berbeda nyata. 

 
 
Tabel 3. Pengaruh bokashi terhadap berat tanaman pada saat umur 50 hst. 
 

Perlakuan Berat tanaman pada saat panen (kg) 
P0 
P1 
P2 

0,8 a 
1,7 b 
2,2 c 

Keterangan:  Angka pada kolom yang didampingi oleh huruf yang sama berarti tidak 
berbeda nyata pada uji Duncan 

 
 
 
Hal ini disebabkan karena pupuk bokashi 
mempunyai kelebihan yaitu menambah 
unsur hara didalam tanah, memperbaiki 
struktur tanah, mempertinggi humus dan 
mendorong kehidupan jasad renik tanah. 
Hal tersebut senada dengan Lingga 
(2000), menyatakan bahwa untuk mem-

peroleh pertumbuhan dan produksi yang 
optimum maka hara dalam tanah harus 
tersedia bagi tanaman, bentuk larutan 
dalam air, dalam jumlah yang cukup dan 
berimbang sesuai dengan kebutuhan 
tanaman dalan bentuk dan dapat diserap 
oleh sistem perakaran. 
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Keadaan yang demikian disebabkan 
karena bokashi mempunyai kelebihan 
yaitu menambah unsur hara di dalam 
tanah, memperbaiki struktur tanah, 
menambah humus dan mendorong kehi-
dupan jasad renik Hal ini sejalan dengan 
Anonim (1998), bahwa salah satu faktor 
yang menentukan berhasilnya penanaman 
rumput gajah adalah dengan pemberian 
pupuk pada media tumbuhannya, kurang 
atau tidak tersedianya unsur hara dalam 
yang berlebihan juga dapat menurunkan 
produksi sebab tanaman akan tumbuh 

terlalu lebat dan tidak kuat untuk tegak 
akhirnya akan rebah.  
 
Evaluasi Penyuluhan 

Hasil pra test tingkat pengetahuan petani 
sasaran sebelum penyuluhan disajikan 
pada Tabel 4, sedangkan hasil post test 
disajikan pada Tabel 5, sedangkan 
Peningkatan pengetahuan petani respon-
den setelah penyuluhan berdasarkan hasil 
pre test dan post test disajikan pada Tabel 
6. 

 
 
 
Tabel 4. Karakteristik tingkat pengetahuan petani responden berdasarkan  pre tes 

 

Skor Kategori tingkat 
pengetahuan 

Jumlah Petani 
Responden Prosentase (%) 

32 ≤ 48 
48 ≤ 80 
80 ≤ 96 

Kurang 
Sedang 

Baik 

15 
10 
- 

60 
49 
- 

Jumlah 25 100 
 
 
 

Tabel 5. Karakteristik tingkat pengetahuan petani responsden berdasarkan Post test  
 

Skor Kategori petani 
responden 

Jumlah petani 
responden Prosentase (%) 

32 ≤ 48 
48 ≤ 80 
80 ≤ 96 

Kurang 
Sedang 

Baik 

- 
22 
3 

- 
88 
12 

Jumlah 25 100 
 
 
 
Tabel 6.  Peningkatan pengetahuan petani responden setelah penyuluhan berdasarkan 

hasil pre test dan post test  
 

Jenis test Skor maksimal Total nilai Perolehan nilai 
rata-rata 

Kategori tingkat 
penyuluhan 

Pre test 
Post test 

96 
96 

1190 
1791 

47,6 
71,64 

Kurang 
Sedang 

Beda peningkatan 601 24,04  
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Efektifitas peningkatan pengetahuan 
petani responden disajikan pada Tabel 7. 
Sedang peningkatan pengetahuan petani 
responden berdasarkan strata pendidikan 
dan peningkatan petani responden ber-
dasarkan umur. Sedangkan efektifitas 
peningkatan pengetahuan petani berdasar-

kan hasil pre test dan post test dari 
berbagai strata pendidikan di sajikan pada 
Tabel 8. Efektifitas peningkatan penge-
tahuan petani berdasarkan pre test dan 
post test berbagai strata umur disajikan 
pada Tabel 9. 

 
 
 
Tabel 7. Efektifitas peningkatan pengetahuan petani responden 

Nilai rata-rata Kategori 
Pre test 

(Pr) 
Post test 

(Ps) 

Skor 
maksimal

Peningkatan 
pengetahuan 

(Ps-Pr) 

Nilai 
kesenjangan 

(N4Q-Pr) % Efektifitas tingkat 
pengetahuan 

47,6 71,64 96 24,48 48,48 50,956 Cukup efektif 

 
 
 

 

Tabel 8.  Efektifitas peningkatan pengetahuan petani berdasarkan pre test dan post test 
berbagai strata pendidikan 

 
Nilai rata-rata Kriteria Strata 

Pendidikan Pre 
test 

Post 
test 

Skor 
maks 

Peningkatan 
pengetahuan 

(Ps-Pr) 

Nilai 
kesenjangan 

(N4Q-Pr) % ETP 

I 
II 
III 

45 
47,67 
48,9 

59 
71,67 
80,1 

96 
96 
96 

14 
25 

31,2 

51 
48,33 

48 

27,24 
49,286 
67.475 

KE 
CE  
E 

   
 
 
Tabel 9. Efektifitas peningkatan pengetahuan petani berdasarkan pre test dan post test 

berbagai strata umur 
Nilai rata-rata Kriteria Strata 

umur Pre 
test 

Post 
test 

Skor 
maks 

Peningkatan 
pengetahuan 

(Ps-Pr) 

Nilai 
kesenjangan 

(N4Q-Pr) % ETP 

I 
II 
III 

46,875 
48 

47,5 

69,75 
76,91 

66 

96 
96 
96 

22,875 
28,91 
18,5 

49,123 
49,09 
48,5 

46,652 
60,107 
37,88 

CE 
CE 
CE 

 
 
 
Berdasarkan Tabel 9 tersebut maka 
penetapan rancangan penyuluhan dengan 
menggunakan metode penyuluhan kelom-
pok, teknik komunikasi langsung, dangan 

folder dan peta singkap hasil kaji widya 
yang disuluhkan pada petani sasaran yang 
mempunyai karakteristik pendidikan dan 
umur yang bervariasi mulai dari tingkat 
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sekolah dasar sampai sekolah lanjutan 
atas. 
 
Hasil test awal dan test akhir secara 
deskriptif dalam bentuk tabulasi, per-
bedaan antara test awal dan test akhir 
menunjukan perubahan tingkat pengeta-
huan petani. Menurut Suhardiyono (1990), 
tingkat pengetahuan petani dapat dikate-
gorikan menjadi 6 (enam) yaitu:(1) 
Sekedar tahu, adalah orang tersebut 
pernah mendengar atau melihat sesuatu 
dan dia dapat menyebut kembali, tetapi 
tidak mampu menjelaskan lebih lanjut.(2) 
Mengerti, adalah orang tersebut dapat 
menerangkan  dan memberikan dengan 
kata-katanya sendiri terhadap apa yang 
pernah mereka lihat dan pernah mereka 
mendengar, (3) dapat menggunakan 
pengetahuannya, adalah orang tersebut 
dengan pengetahuan yang dimiliki dapat 
memecahkan masalah-masalah yang se-
derhana, (4) dapat menganalisa, adalah 
orang tersebut dapat menguraikan perma-
salahan yang ruwet menjadi jelas, (5) 
dapat mensintesa adalah, orang ter-sebut 
dapat menghubung-hubungkan ber-bagai 
pengetahuan sehingga membentu ide 
baru,(6) dapat mengevaluasi adalah, orang 
tersebut dapat menggunakan pengetahuan 
untuk menilai sesuatu yang tepat.  
 
 

KESIMPULAN 

1. Perlakuan dosis bokashi menunjukkan 
pengaruh nyata terhadap tinggi 
tanaman, jumlah anakan tanaman 
rumput gajah pada umur 10 sampai 
dengan 50 HST. 

2. Perlakuan dosis bokashi berpengaruh 
nyata terhadap produksi pada saat 
panen umur 50 hst. 

3. Perlakuan P1 (2 ton ha-1) merupakan 
merupakan perlakuan yang terbaik dan 
menghasilkan 1,7 kg per rumpun (9,7 
ton ha-1) dan menjadi materi penyu-
luhan karena dianggap efektif dan 

efisisen dalam menaikkan produksi 
rumput gajah 

4. Rancangan penyuluhan dengan meng-
gunakan pendekatan kelompok dan 
teknik komunikasi langsung dengan 
menggunakan media cetak ditujukan 
pada petani sasaran dari berbagai 
macam strata pendidikan dan umur 
karena sistim kekeluargaan dan keke-
rabatan sehingga cukup efektif dan 
dapat meningkatkan pengetahuan 
petani sasaran 
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