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ABSTRAK
Penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi anggota kelompok tani yang ada
terhadap kegiatan kelompok tani dan faktor yang mempengaruhi tingkat pasrtisipasi anggota kelompok tani
yang dibentuk di kelurahan Malakke, Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo. Jenis penelitian ini merupakan
penelitian kuantitatif deskriptif yang merupakan jenis penelitian yang dapat menggambarkan suatu fenomena
yang terjadi dalam masyarakat suatu wilayah. Alat analisa data digunakan adalah dengan menggunakan Skala
Likert dan regresi linier berganda dengan skala pengukuran yang terbagi atas empat jawaban yaitu Selalu (4),
Sering (3), Jarang (2), dan Tidak Pernah (1). Pengukuran variabel tingkat partisipasi anggota kelompok tani
digunakan sub variabel partisipasi dalam perencanaan program kelompok tani, pertisipasi dalam pelaksanaan
program kelompok tani, partisipasi dalam tahap evaluasi program kelompok tani, komunikasi yang intensif dan
kesempatan berpartisipasi. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan tingkat partisipasi anggota kelompok
tani yang ada di kelurahan Malakke Kecamatan Belawa masih tergolong rendah atau kurang.
Kata kunci: Tingkat partisipasi, kelompok tani, partisipasi anggota
ABSTRACT
Research conducted with the purpose of knowing the participation rate of farmers groups and factor affecting
the participation rate of farmers’ groups in Malakke in Wajo district. This type of research is a research that
describes a phenomenon that occurs in the society of a region. Data analyzer tools used are by using multiple
liner scales and regression with a measurement scale divided over four answers that are always (4), often (3),
rarely (2) and inconveniently. The measurement of the participation rate of the peasant group members was
used sub variable participation in the planning of the farm group program, participation in the implementation
of the farm group program, participation in the evaluation stage of the farm group program, intensive
communication, and participating opportunities. Research results showed that the participation rate of the
members of the farm group in the kelurahan Malakke Kecamatan Belawa is still relatively low or less.
Keywords: Participation level, farmer group, members participation
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PENDAHULUAN
Partisipasi merupakan bentuk keterlibatan
atau peran dari masyarakat dengan ikut atau
memberikan sumbangan kepada kelompok dalam
usaha mencapai suatu tujuan baik itu berupa ide,
bantuan fisik, finansial, maupun bantuan dalam
bentuk lain yang dipengaruhi oleh adanya emosi
atau perasaan di dalam situasi suatu kelompok.
Keterlibatan aktif dalam berpartisipasi, tidak hanya
dilihat dari keterlibatan jasmaniah saja, tetapi juga
dapat diartikan sebagai keterlibatan pikiran, emosi,
atau perasaan seseorang dalam situasi kelompok
yang memjadi faktor pendorong untuk memberikan
sumbangan kepada kelompok dalam usaha mecapai
tujuan.
Kelompok tani terbentuk karena adanya
kesamaan kepentingan diantara petani yang
menjadi anggota kelompok tani tersebut
kemampuan
untuk melakukan pemanfaatan
terhadap seluruh sumberdaya alam, manusia,
modal, informasi, serta sarana dan prasarana dalam
menjalankan usaha tani yang mereka miliki.
Kelompok tani yang terbentuk menjadi tumpuan
atau harapan untuk membantu peningkatan agar
petani dapat lebih sejahtera dengan melihat peran
atau partisipasi serta sumbangan mereka baik
berupa ide maupun materi anggota kelompok tani
dalam tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan
usahatani maupun program pemerintah dalam
dalam bidang pertanian. Salah satu contoh
kelompok tani yang terbentuk ialah yang yang
terdapat di Kelurahan Malakke, Kecamatan Belawa
Kabupaten Wajo.
Kecamatan Belawa merupakan daerah
yang masyarakatnya berprofesi sebagai petani
sehingga kelompok tani yang terbentuk dapat
memberikan pengaruh positif melalui peran
anggotanya. Maka dari itu, Pengukuran tingkat
partisipasi anggota kelompok tani dapat dilihat
dengan Partisipasi dalam tahap perencanaan,
pelaksanaan usahatani dan tahap evaluasi program
kelompk tani yang dilaksanakan.
METODE PENELITIAN
Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan
Malakke Kecamatan Belawa Kabupaten wajo,
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Penelitian dilakukan selama 2 bulan yakni bulan
Juni - Juli 2019.
Penentuan Populasi dan Sampel
Pengambilan sampel dalam penelitian ini
menggunakan metode purposive sampling/ atau
dengan kesengajaan dengan memilih satu
kelompok tani. Jumlah populasi dalam penelitian
ini 25 orang yang tergabung dalam satu kelompok
tani
Metode Analisis Data
Penelitian ini akan disusun beberapa
pertanyaan yang diberikan kepada 25 responden
yang menjadi anggota kelompok tani dengan cara
wawancara atau dengan menggunakan kuisioner.
Jawaban dari kuisioner akan dihubungkan atau
dinyatakan dengan menggunakan kategori kata kata sebagai berikut :
a. Selalu
(SL) = 4
b. Sering
(SR) = 3
c. Jarang
(JR)
=2
d. Tidak Pernah
(TP) = 1
Indikator Penelitian
Adapun indikator penelitian adalah sebagai
berikut:
1. Partisipasi dalam tahap Perencanaan
Tahap perencanaan adalah menentukan halhal yang ingin dicapai di masa yang akan
datang.
2. Partisipasi dalam tahap Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan adalah tahap dimana halhal yang akan atau yang telah direncanakan
untuk mencapai suatu tujuan mulai
dilakukan.
3. Partisipasi dalam tahap Pengawasan
Sistem yang digunakan sebagi standar
pelaksanaan kegiatan/program
Peringkat keaktifan partisipasi dilakuakan
dengan cara perhitungan skor masing-masing
pertanyaan.
Untuk menjawab rumusan masalah kedua
digunakan alat analisis data
yaitu dengan
menggunakan regresi linier berganda untuk
menguji faktor-faktor yang mempengaruhi
partisipasi anggota kelompok tani.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Tingkat Partisipasi Anggota Kelompok Tani Di
Kelurahan Malakke Kecamatan Belawa
Nilai secara keseluruhan dari semua
variabel yang ditentukan dengan menjumlahkan

setiap total skor dari setiap skor keseluruhan
variable maka, dapat ditentukan klasifikasi tingkat
partisipasi anggota kelompok tani. Adapun tingkat
partisipasi anggota kelompok tani yang ada di
kelurahan Malakke, Kec.Belawa dapat dilihat pada
tabel 1 .

Tabel 1. Hasil analisis data keseluruhan variabel tingkat partisipasi anggota kelompok tani (Massumpuloloe)
di Kelurahan Malakke Kec. Belawa
Variabel

Tingkat Partisipsi
Anggota Kelopok
Tani

Sub variable

Nilai

Tahap perencanaan program
kelompok tani

168

Tahap Pelaksanaan Program
Kelompok tani.

Keterangan
Jarang

176

Tahap Evaluasi Program
Kelompok Tani
Komunikasi yang intensif
Kesempatan Berpartisipasi

Jarang
Tidak Pernah

123
190
161
818

Jumlah

Sering
Jarang
Jarang

Interpretasi Nilai
0

375 – 656

Tidak Pernah

657 – 938

Jarang

Hasil analisis data secara keseluruhan
diperoleh dengan menjumlahkan total bobot nilai
dari keseluruhan variabel. Adapun nilai
keseluruhan dari ketiga variabel adalah 818 dan
berada pada rentang atau interval nilai (657 - 938)
dengan demikian dapat ditentukan bahwa tingkat
partisipasi anggota kelompok tani Massumpuloloe
di kelurahan Malakkke Kec. Belawa masuk dalam
kategori Jarang. Dengan demikian dapat diartikan
bahwa tingkat partisipasi anggota kelompok tani
yang ada di kelurahan Malakke khususnya
kelompok tani Massumpuloloe yang dijadikan
sebagai kelompok yang mewakili kelompok lain
yang ada masih rendah atau belum sesuai dengan
apa yang diharapkan hal tersebut disebabkan oleh
faktor kurangnya informasi yang didapat melalui
kegiatan musyawarah yang tidak terjadwal dengan
baik, kesibukan para anggota kelompok tani itu
sendiri diluar masalah yang berkaitan dengan

939 – 1220

1221 - 1502

Sering

Selalu

kelompok tani serta rendahnya pemahaman
anggota kelompok tani akan pentingnya suatu
kelompok tani untuk mendorong kemajuan usaha
tani yang mereka lakukan. Sehingga diperlukan
langkah bagaimana agar masyarakat dapat lebih
mengerti akan perannya dalam memajukan
pertanian maupun eksistensi kelompoknya dan
apakah dengan adanya kelompok tani tersebut
memang dapat memberikan dampak nyata bagi
para petani yang berada di dalamya.
Hasil penelitian tingkat partisipasi anggota
kelompok tani di kelurahan Malakke sejalan atau
hampir serupa dengan penelitian yang dilakukan
oleh peneliti terdahulu yang mengangkat variabel
serupa seperti perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi meskipun dengan hasil atau tingkat
partisipasi yang berbeda. penelitian yang dilakukan
Edwin Maleba (2015) dengan judul Partisipasi
Anggota Dalam Pengembangan Kelompok Tani di
38
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Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat, yang
menyatakan bahwa tingkat partisipasi anggota
kelompok tani Melati Jaya tergolong kurang aktif
pada lima aspek karena masih minimnya informasi
serta kurangnya inisiatif dari anggota kelompok
tani,kelima aspek tersebut adalah,1) Kehadiran
dalam penyusunan program,2) Keaktifan memberi
masukan atau pendapat dalam penyusunan
program,3) keaktifan dalam pelaksanaan kegiatan
kelompok,4) Keaktifan evaluasi program dalam
kelompok dan ke 5) Keaktifan dalam memberi
masukan atau pendapat dalam evaluasi.

Faktor - faktor yang Mempengaruhi Partisipasi
Anggota Kelompok Tani
Koefisien regresi merupakan suatu alat
ukur yang juga dapat digunakan untuk mengukur
dan meramalkan perubahan nilai variabel terikat
apabila terjadi perubahan nilai variabel bebas
dalam hal ini variabel usia, tingkat pendidikan,
tingkat pendapatan, komunikasi yang intensif dan
kesempatan berpartisipasi terhadap variabel terikat
yaitu tingkat partisipasi anggota kelompok tani,
dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil koefisien regresi
Variabel
Usia (X1)
Pendapatan (X2)
Pendidikan (X3)
Komunikasi Intensif (X4)
Kesempatan Berpartisipasi (X5)

Koefisien Regresi
-0.012
-1,122,000
1,749
1,604
1,022

Tabel 2 menunjukkan jika usia (X1)
bertambah maka diprediksi tingkat partisipasi
anggota kelompok tani menurun sebesar -0.012,
jika pendapatan, (X2) bertambah maka tingkat
partisipasi anggota kelompok tani menurun sebesar
-1,122,000, jika tingkat pendidikan (X3) meningkat
maka tingkat partisipasi anggota kelompok tani
meningkat sebesar 1,749. jika komunikasi yang
intensif (X4) meningkat maka tingkat partisipasi
anggota kelompok tani meningkat sebesar 1,604
dan jika kesempatan berpartisipasi (X5) meningkat
maka tingkat partisipasi anggota kelompok tani
meningkat sebesar 1,022.
Tabel diatas menunjukkan bahwa variabel
usia (X1) dan pendapatan (X2) memiliki nilai
koefisien regresi yang minus, hal tersebut
mengindikasikan bahwa peningkatan usia dan
pendapatan petani tidak akan berdampak positif
pada peningkatan partisipasi anggota kelompok
tani dengan nilai signifikansi diatas taraf kesalahan
5. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Isyaturriyadhah, Asnawati dan Effy
Yudiawati (2017) yang berjudul Faktor-faktor yang
Mempengaruhi Partisipasi Anggota Kelompok
Gabungan Kelompok Tani Tanjung Sehati Dalam

Signifikansi

Taraf Kesalahan

0.892
0.668
0.266
0.017
0.221

0,05 (5%)

Kegiatan Kelompok Di Kabupaten Merangin yang
menunjukkan hasil bahwa variabel usia tidak
memberikan pengaruh yang nyata terhadap tingkat
partisipasi gabungan anggota kelompok tani.
Kemudian untuk variabel pendidikan (X3)
menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 1,749
yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi
tingkat pendidikan petani maka hal tersebut mampu
meningkatkan partisipasi anggota kelompok tani.
Hal tersebut terjadi karena dengan memiliki tingkat
pendidikan yang tinggi maka petani merasa pantas
untuk
ikut
berpartisipasi
dalam
proses
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program
kelompok tani.
Hasil penelitian ini didukung oleh Muh.
Sahwi, Rudianto dan Ulfa Rafi (2016) dalam hasil
penelitian mengemukakan bahwa semakin tinggi
pendidikan seseorang maka semakin kuat pula
keinginannya untuk ikut dalam partisipasi
penyusunan rencana program pengembangan desa.
Hal tersebut terjadi karena adanya kepercayaan diri
yang timbul dalam proses partisipasi jika memiliki
tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
Variabel selanjutnya yaitu komunikasi
yang intensif (X4) menunjukkan nilai koefisien
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regresi sebesar 1,604 yang mengindikasikan bahwa
semakin sering dilakukan komunikasi yang intensif
antara para anggota kelompok tani maka hal
tersebut mampu meningkatkan tingkat partisipasi
anggota kelompok tani. Hal tersebut terjadi karena
dengan dilakukannya komunikasi yang intensif
antar para anggota kelompok tani maka pertukaran
informasi semakin cepat terjadi sehingga para
anggota kelompok tani memiliki refrensi informasi
yang cukup untuk ikut dalam partisipasi
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Hasil
penelitian tersebut dipertegas dalam penelitian
yang dilakukan oleh Zulkarnain dan Aswin Hamid
(2014) yang mengemukakan temuan bahwa
interaksi yang terjadi antara para kelompok tani
menyebabkan bertambahnya jumlah anggota
kelompok tani yang ikut dalam partisipasi
penyusunan program pertanian. Interaksi yang
terjadi tersebut termasuk didalamnya komunikasi
antara para petani.
Kemudian untuk variabel kesempatan
berpartisipasi (X5) menunjukkan nilai koefisien
regresi sebesar 0,221 yang mengindikasikan bahwa
semakin besar kesempatan berpartisipasi yang
diberikan kepada petani maka dapat meningkatkan
tingkat partisipasi anggota kelompok tani.
Kesempatan berpartisipasi diwujudkan dengan
memberikan ruang yang luas kepda seluruh
anggota kelompok tani untuk turut aktif dan
mengambil inisiatif yang didasari oleh pendapatn
dan refrensi informasi masing-masing anggota.
Penelitian ini dikuatkan dengan hasil
penelitian dalam jurnal Agro Ekonomi oleh
Rochmat Subagja (2016) yang menyatakan bahwa
tingkat partisipasi anggota kelompok tani dalam
penyusunan program desa dalam ditingkatkan
dengan pemberian kesempatan yang terbuka secara
luas kepada seluruh anggota kelompok tani.
Pemberian kesempatan dapat dilakukan melakukan
sosialisasi dan undangan secara terbuka kepada
seluruh anggota kelompok tani dan gabungan
kelompok tani.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan
dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat
partisipasi anggota kelompok tani di kelurahan
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Malakke,Kecamatan Belawa masih tergolong
rendah.
2. Variabel yang paling berpengaruh positif
terhadap tingkat partisipasi anggota kelompok
tani yaitu Pendidikan ( x3 ), Komunikasi yang
intensif ( x4 ) dan Kesempatan berpartisipasi (
x5 )
Saran
1. Sebaiknya Kelompok tani yang ada dibuatkan
struktur yang jelas guna mempermudah dalam
menentukan dan mengembangkan kelompok
serta dilakukan pendataan terhadap kelompok
tani yang memang terus aktif dengan kelompok
tani yang tidak berfungsi.
2. Sebaiknya lebih dilakukan pendekatan kepada
masyarakat guna menumbuhkan kesadaran
akan fungsi dan perlunya kelompok tani agar
termotivasi untuk berperan di dalamnya.
3. Saran untuk peneliti agar dalam pengambilan
data dan pengolahan data dilakukan dengan
efisien dan tidak menunda-nunda agar cepat
selesai dan dapat melengkapi data yang
diperlukan dengan waktu yang tersedia.
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