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ABSTRAK 

Penelitian ini ditujukan untuk (1) Mengetahui berapa besar tingkat partisipasi 
anggota kelompok tani kelas kemampuan Utama dalam melaksanakan program 
kelompok (2) Mengetahui   pengaruh faktor umur, tingkat pendidikan, jumlah anggota 
keluarga, luas lahan garapan dan penerimaan usahatani berhubungan dengan partisipasi 
anggota kelompok tani kelas Utama dalam melaksanakan program. Metode analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Rank Spearman. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa (1) Partisipasi anggota kelompok tani dalam mengikuti rapat, 
konsultasi dengan penyuluh pertanian lapangan, mengikuti penyuluhan, mengikuti 
wisata tani, gotong royong dan ikut koperasi kelompok memiliki tingkat skor yang 
bervariasi. Sebagian besar  petani  responden memiliki skor partisipasi yang tinggi, untuk 
kategori skor sedang dan rendah hanya sedikit. (2) Faktor umur, pendidikan, jumlah 
anggota keluarga, luas lahan garapan dan pendapatan usaha tani berkorelasi positif 
dengan partisipasi anggota dalam kegiatan kelompok tani. Variabel yang berhubungan 
nyata adalah umur, tingkat pendidikan, luas lahan garapan dan pendapatan usaha tani 
sedangkan jumlah anggota keluarga tidak berpengaruh nyata terhadap partisipasi 
anggota kelompok tani.  

Kata kunci : Partisipasi, kelompok tani kelas kemampuan utama, Program kelompok 
tani 

ABSTRACT 

This research was aimed to(1) know how big the participation level of farmer group 
members of the main ability class in implementing group program. (2) know  the 
influence of age factor, education level, number of family member, farming area and 
farming acceptance is related to participation of members of main class farmer group in 
implementing group program. The method of analysis used in this study was the rank 
spearman. The results showed that (1) the participation of farmer group members in the 
meeting, consultation with field agriculture extension, follow the counseling, follow the 
farmer's tour, mutual cooperation and join group co-operatives have varying score level. 
Of all respondents, most farmers have high participation scores, farmer have low and 
moderate participation scores only slightly. (2) Age factor, education, number of family 
members, farming area and farm income are positively correlated with the participation 
of members in farmer group activities. The related variables are age, education level, 
farming area and farm income while the number of family members has no significant 
effect on the participation of farmer group members. 
 
Keywords: Participation, Preasant group of the main skill classes , Farmer Group 
Program 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan kelompok tani pada hakekatnya dapat dipengaruhi oleh 
partisipasi anggota kelompok tani tersebut. Hal ini disebabkan anggota merupakan 
objek vital yang dimiliki suatu kelompok, tanpa partisipasi yang diberikan oleh anggota 
maka kelompok tersebut tidak bisa menjalankan dan melaksanakan kegiatan yang telah 
direncanakan sebelumnya dan jika dilanjutkan pada keadaan seterusnya maka dapat 
dipastikan akan menjadi keadaan yang lebih buruk, dan begitu juga sebaliknya jika 
anggota kelompok tani mampu memberikan kontribusi sepenuhnya dalam kegiatan 
kelompok tani maka kemajuan dari kelompok tani akan semakin membaik. Fenomena 
yang menjadi permasalahan pada kelompok tani di wilayah penelitian yaitu, seringkali 
penetapan kelas kemampuan kelompok tidak sesuai dengan kriteria yang dimiliki 
kelompok. Sehingga diduga tingkat partisipasi dari petani tidak sesuai dengan kriteria 
pada kelas kemampuan kelompok menurut SK Menteri Pertanian No.41/Kpts/ 
OT.210/1992 adalah: Memiliki hubungan melembaga Dengan Koperasi Unit Desa (KUD), 
Perencananaan program tahunan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan, 
Program UT terpadu, Program diusahakan, Pemupukan modal. 

Partisipasi anggota kelompok tani merupakan pokok bagi kemajuan kelompok 
taninya semakin tinggi tingkat partisipasi anggota maka akan semakin maju kelompok 
tersebut. Partisipasi petani sebagai anggota kelompok pada kelompok taninya akan 
mempengaruhi beberapa faktor yang sangat penting keberadaannya dalam menentukan 
petani untuk berpartisipasi pada kelompoknya. Beberapa faktor yang mempengaruhi 
anggota untuk berpartisipasi pada kelompokya adalah umur, tingkat pendidikan, jumlah 
anggota keluarga, luas lahan garapan dan penghasilan. Lima faktor tersebut dapat dilihat 
hubungannya dalam kegiatan kelompok tani yaitu: Ikut rapat, Konsultasi dengan PPL, 
Mengikuti penyuluhan, Mengikuti wisata tani, Gotong royong dan ikut tabungan 
koperasi anggota kelompok tani. 

Berdasarkan informasi dari Penyuluh Pertanian di Kecamatan Kayu Aro,  anggota 
kelompok tani kelas utama di lokasi penelitian aktif dalam melaksanakan kegiatan 
usahatani yang menjadi program kelompok tani seperti pelatihan anggota, wisata tani, 
ikut rapat, penggunaan pestisida dan pemeliharaan lahan dan kegiatan tersebut terus 
dikembangkan oleh beberapa kelompok tani dalam proses Penanaman, perawatan dan 
penen. Namun beberapa kegiatan seperti melaksanakan penanaman padi dengan sistem 
Tanpa Olah Tanah (TOT), pembuatan pupuk kompos, pembelian saprodi yang disediakan 
kelompok, penggunaan benih unggul dan proses pembuatan benih unggul, tidak 
dilaksanakan dengan baik, hanya dikembangkan dalam kegiatan kelompok tapi tidak 
dikembangakan dalam usahatani petani itu sendiri. Sehingga program-program yang 
telah disusun pada rancana kerja kelompok tidak berkembang dengan baik.  

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan maslah yang dikemukakan maka 
tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui tingkat partisipasi anggota 
kelompok tani kelas kemampuan Utama dalam melaksanakan program kelompok di 
Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci. (2) Untuk mengetahui apakah faktor umur, 
tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, luas lahan garapan dan penerimaan 
usahatani berhubungan dengan partisipasi anggota kelompok tani kelas Utama dalam 
melaksanakan program kelompok di Kecamatan Kayu Aro Kebupaten Kerinci. Hipotesis 
yang dapat ditarik adalah diduga faktor umur, tingkat pendidikan, jumlah anggota 
keluarga, luas lahan garapan dan penerimaan usahatani, berhubungan dengan 
partisipasi anggota dalam kegiatan kelompok tani kelas Utama. 
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METODE PENELITIAN 

 Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Kayu Aro tepatnya di Desa Koto tengah 
dan Desa Sungai Bendung Air, daerah ini dipilih sebagai objek penelitian dengan 
pertimbangan di daerah ini terdapat kelompok tani kelas kemampuan utama yang 
mengusahakan tanaman Palawija dan Padi sawah dan dapat memberikan informasi 
tentang faktor yang mempengaruhi partisipasi anggota kelompok tani khususnya pada 
kelompok tani kelas kemampuan Utama. Fokus penelitian ini adalah partisipasi anggota  
Kelompok Tani Kelas Kemampuan Utama di Kecamatan Kayu Aro karena memiliki 
kelompok tani kelas kemampuan Utama paling banyak jika dibandingkan dengan 
kecamatan lain di Kabupaten Kerinci. kelompok tani kelas kemampuan Utama di lokasi 
penelitian mempunyai keinginan yang tinggi untuk mengembangkan usaha taninya dan 
kelompok tani serta mudah dalam menerima inovasi dan teknologi baru. 

Data yang dikumpulkan merupakan data primer dan data sekunder. Data primer 
adalah data yang diperoleh dari anggota kelompok tani sampel melalui wawancara 
langsung yang dituntun oleh draf pertanyaan (kuesioner) yang telah disiapkan terlebih 
dahulu. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menggunakan studi literatur 
dari dinas, instansi, lembaga yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan 
penelitian ini. 
 Kelompok tani kelas  kemampuan Utama yang ada di Kecamatan Kayu Aro 
berjumlah 4 kelompok tani, tiga kelompok tani mengusahakan jenis tanaman palawija 
sedangkan satu kelompok tani mengusahakan tanaman padi sawah. Kepentingan 
penelitian ini adalah satu kelompok tani kelas kemampuan Utama yang mengusahakan 
tanaman Padi Sawah di Desa Sungai Bendung Air dan satu kelompok tani yang 
mengusahakan tanaman Palawija di Desa Koto Tengah. Selain itu jarak dari kelompok 
tani dekat, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Kelompok tani yang akan 
menjadi objek penelitian yaitu kelompok tani Grapela sebanyak 25 orang, dan kelompok 
tani Telaga jernih sebanyak 27 orang.  Berdasarkan data tersebut sampel diambil dengan 
teknik Sensus dengan mengambil seluruh anggota kelompok tani menjadi responden, 
sehingga jumlah sampel yang akan diteliti sebanyak 52 orang. 

 Data yang diperoleh dikumpulkan terlebih dahulu, ditabulasi, diberi skore dan 
dianalisis secara deskriptif dengan membuat tabel kontingensi, Metode analisa 
digunakan untuk menganalisis ada tidaknya ordinal, dan sumber data antar variabel 
tidak harus sama. Dapat diukur dengan menggunakan rumus Spearman melalui 
langkah–langkah  yang telah ditentukan.  Uji korelasi Spearman merupakan asosiasi yang 
menuntut kedua variabel diukur sekurang-kurangnya dalam skala ordinal sehingga 
obyek-obyek atau individu-individu yang dipelajari dapat diranking dalam dua rangkaian 
berurut (Siegel, 2011). Uji korelasi ini digunakan untuk melihat keeratan hubungan 
gangguan dalam proses komunikasi terhadap adopsi inovasi teknologi dengan langkah-
langkah perhitungan Rank spearman adalah: 
1. Nilai pengamatan dari dua variabel yang diukur hubungannya diberi jenjang rata-

ratanya. 
2. Setiap pasang jenjang dihitung perbedaannya (di) 
3. Perbedaan setiap pasang jenjang tersebut dikuadratkan dan dihitung jumlahnya 
4. Menghitung koefesien korelasi Spearman dihitung dengan rumus : 

Rs = 1 - 
6 ∑ (𝑑𝑖)2

𝑛(𝑛2−1)
  ............................................................................................  (1) 

Dimana, d1 adalah beda antara 2 pengamatan berpasangan 
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N adalah total pengamatan  
rs adalah koefesien korelasi Spearman 
apabila proposal angka adalah sama besar maka digunakan rumus 

rs=ρ = 
∑ 𝑥2 + ∑ 𝑦2− ∑ 𝑑𝑖2

√∑ 𝑥2𝑦22   ..................................................................................  (2) 

5. Faktor korelasi dengan angka yang sama adalah T 

r = 
∑ 𝑡3 − 𝑡

𝑡2
  .....................................................................................................  (3) 

dimana T adalah banyaknya observasi ber angka sama pada rangking tertentu. 
6. Menentukan t hitung dengan rumus 

t = rs 
√𝑁−2

1−𝑟𝑠2  ........................................................................................................................................................... (4) 

dimana t adalah hasil perhitungan untuk mengambil keputusan 
7. Kaidah keputusan adalah : 

Apabila thit < ttabel ; db=N-2(ɑ=0,05) maka terima Ho tolak Hi 

Apabila thit > ttabel ; db=N-2(ɑ=0,05) maka tolak Ho terima Hi 
Dimana: 
Ho : r = 0 
Hi : r ≠ 0 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pastisipasi Anggota  Kelompok Tani Kelas Kemampuan Utama dalam Melaksanakan 
Program Kelompok 
 Partisipasi anggota kelompok tani yang dilakukan oleh petani dalam kegiatan-
kegiatan kelompok merupakan bentuk peran aktif petani dalam kelompok taninya. 
Partisipasi anggota kelompok tani dapat dilihat dari program kerja yang telah disepakati 
bersama, jika anggota kelompok tani aktif dalam menjalankan kegiatan tersebut ini 
menunjukkan bahwa partisipasi anggota tinggi begitupun sebaliknya jika petani kurang 
aktif dalam melaksanakan kegiatan kelompok yang telah disepakati menunjukkan 
partisipasi petani dalam kelompok taninya rendah bahkan tidak ada sama sekali. Berikut 
adalah kegiatan kelompok tani pada Tabel 1: 
Tabel 1. Rangkaian Kegiatan Kelompok Tani Kelas Kemampuan Utama 

No Kegiatan Pertemuan Jumlah 

Penanaman Perawatan Panen 

1 Ikut Rapat 12 19 9 40 
2 Konsultasi dengan PPL 3 5 1 9 
3 Mengikuti Penyuluhan 2 4 1 7 
4 Mengikuti Wisata Tani 1 1 - 2 
5 Gotong Royong 3 8 2 13 
6 Ikut Koperasi Kelompok 

Tani 
12 19 9 40 

Jumlah    111 

 Tabel 1 menunjukkan bahwa pertemuan paling banyak pada kegiatan rapat dan 
koperasi kelompok tani yaitu masing-masing kegiatan 40 kali pertemuan. Jumlah 
pertemuan paling sedikit pada kegiatan wisata tani yaitu 2 kali pertemuan. Pertemuan 
pada kegiatan rapat dan koperasi kelompok dilakukan secara bersamaan pada saat 
jadwal yasinan yang rutin dilaksanakan pada setiap minggu dimalam jum’at sehingga 
jumlah pertemuannya lebih banyak dibandingkan kegiatan lain. Rincian kegiatan dari 
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Tabel 1 terdapat enam kegiatan kelompok tani yang dilaksanakan pada saat tiga waktu 
yang berbeda yaitu penanaman, perawatan dan panen.  
1. Ikut Rapat 

Rapat bertujuan untuk mengambil keputusan secara bersama yang dipimpin oleh 
pengurus kelompok tani yang bertujuan untuk kemajuan kelompok tani. Kegiatan rapat 
dilaksanakan sebanyak 40 kali dalam satu tahun sesuai pada Tabel 7, pada 
pelaksanaannya kegiatan rapat dilaksanakan secara rutin satu kali dalam seminggu 
kecuali pada saat hari besar islam (bulan romadhan, hari raya idul fitri dan hari raya idul 
adha) namun kegiatan rapat bisa juga dilaksanakan secara dadakan sesuai dengan 
kebutuhan, kesepakatan dan kebijakan pengurus kelompok. 
2.  Konsultasi dengan Penyuluh Pertanian Lapangan 

Kegiatan kelompok dan anggotanya dibimbing oleh penyuluh pertanian, anggota dan 
pengurus kelompok tani selalu berdiskusi dengan penyuluh menyangkut dengan 
kegiatan usahatani yang dilakkukan. Petani biasanya melakukan konsultasi dengan 
penyuluh secara langsung bertatap muka namun ada sebagian petani yang berkonsultasi 
dengan penyuluh dengan menggunakan alat komunikasi. Topik yang dikonsultasikan 
oleh petani adalah kegiatan usahatani yang sedang dibudidayakan, program kelompok 
tani terbaru dan kebijakan pemerintah. 
3. Mengikuti penyuluhan 

Penyuluhan pertanian dilaksanakan sebanyak 7 kali dalam skala kelompok, namun ada 
juga yang dilaksanakan secara individu dan kelompok kecil disesuaikan dengan kondisi 
dilapangan. Jumlah pertemuan pada saat penyuluhan secara individu tidak merata 
antara setiap anggota kelompok tani, ada sebagian anggota kelompok mendapatkan 
penyuluhan secara individu namun ada juga yang tidak mendapatkan kesempatan. Topik 
yang dibahas pada saat melaksanakan kegiatan penyuluhan adalah usaha tani yang 
sedang dikembangkan, program kelompok dan kebijakan pemerintah sistem penetapan 
materi disesuaikan dengan kondisi lapangan. 
4. Mengikuti Wisata tani 

Kegiatan wisata tani dilaksanakan hanya 2 kali dalam satu tahun oleh kelompok tani, 
namun terdapat beberapa petani yang melakukan kunjungan wisata tani secara individu. 
Kegiatan wisata tani dilaksanakan pada saat program baru yang belum pernah 
dilakkukan oleh petani, oleh karena itu petani harus dibimbing terlebih dahulu dengan 
memperlihatkan contoh secara langsung di tempat lain yang telah menerapka program 
tersebut. 
5. Mengikuti kegitatan Gotong royong 

Kegiatan gotong royong dilaksanakan senyak 13 kali oleh kelompok tani seperti yang 
dijelaskan pada Tabel 7, namun ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-
masing anggota secara individu ini merupakan tugas yang telah dibagi oleh kelompok 
tani kepada setiap anggota. Jadwal kegiatan gotong royong ditetapkan terlebih dahulu 
pada saat rapat kelompok tani disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan usaha tani 
kelompok. Jika salah satu anggota kelompok tidak melaksanakan tugas dan kewajiban 
yang telah ditetapkan kepadanya maka akan dikenakan denda sebanyak Rp.50.000 
setiap pelanggaran. 
6. Ikut tabungan dan koperasi kelompok 

Tabungan dan koperasi menyangkut dengan keuangan atau saldo kas kelompok tani 
yang merupakan kegiatan yang diwajibkan kepada anggota kelompok. Keuangan 
kelompok berpengaruh pada usaha tani yang dikembangkan kelompok dan anggotanya, 
setiap anggota kelompok tani dapat memanfaatkan uang kelompok untuk modal 
usahatani dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sistem keuangan kelompok diatur 
oleh bendahara kelompok, anggota kelompok dikenakan iuran setiap minggu pada saat 
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rapat rutin anggota kelompok tani. Pengelolaan uang kas kelompok tani dilakukan dalam 
periode satu tahun, saldo kas kelompok tani akan dibagikan kepada setiap anggota 
kelompok sebelum lebaran idul fitri. 

Partisipasi anggota kelompok tani dalam melaksanakan program dan rencana 
kerja kelompok tani yang menjadi objek penelitian pada hitungan satu tahun, diambil 
pada keaktifan petani dalam kelompoknya pada tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2: 

Tabel 2. Partisipasi Anggota dalam Kegiatan Kelompok di Daerah Penelitian pada 
Tahun 2017 

No Kegiatan Kelompok Tani Rata-rata nilai Skor Partisipasi (%) 

1 Ikut Rapat 56,73 
2 Konsultasi dengan PPL 62,76 
3 Mengikuti Penyuluhan 55,93 
4 Mengikuti Wisata Tani 66,98 
5 Gotong Royong 57,17 
6 Ikut Koperasi Kelompok Tani  80,48 

Rata-Rata                 63,34 

Rincian dari Tabel 2  menunjukkan bahwa rata-rata nilai skor partisipasi anggota 
kelompok tani 63,34 % terbagi dari 6 kegiatan kelompok, tingkat partisipasi terendah 
yakni kagiatan penyuluhan 55,93%, sedangkan partisipasi anggota dalam kelompok tani 
yang menepati skor tertinggi yaitu Mengikuti koperasi kelompok tani 80,48%. Hal ini 
menunjukkan bahwa tingkat partisipasi anggota dalam kegiatan kelompok tani di daerah 
penelitian relatif tinggi dan kegiatan paling efektif yang perlu dulakukan dalam 
meningkatkan partisipasi petani yaitu kegiatan koperasi dan simpan pinjam kelompok 
tani dengan adanya koperasi kelompok petani terbantu dalam mendapatkan modal 
usaha dan penyediaan sarana saprodi. Nilai skor partisipasi yang didapat dari penelitian 
ini lebih tinggi dibandingkan dengan penelitian Megawati (2011)  menunjukkan rata-rata 
pencapaian skor adalah 689 (55,3%), ini mengaartikan bahwa tingkat dinamika 
kelompok dinamis. Unsur dinamika kelompok tani dikategorikan sudah dinamis adalah 
tujuan kelompok, struktur kelompok, fungsi tugas, suasana kelompok, ketegangan 
kelompok, dan keaktifan kelompok yang sudah jelas pembagiannya. Sedangkan unsur 
yang dikategorikan cukup dinamis adalah kekompakan kelompok. 

 Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Partisipasi Anggota Kelompok Tani Kelas 
Kemampuan Utama dalam Melaksanakan Usahatani Di Kecamatan Kayu Aro 

Ada beberapa komponen yang berhubungan dengan tingkat partisipasi petani 
terhadap kelompok taninya yang menentukan tinggi rendahnya partisipasi anggota pada 
kelompok tani yang diikuti, hubungan antara satu dengan yang lainnya saling 
mempengaruhi hal ini menyangkut dengan kontribusi dan keaktifan dari petani dalam 
kelompoknya. Namun yang dibahas dalam penelitian ini yaitu faktor umur, tingkat 
pendidikan, jumlah anggota keluarga, luas lahan garapan dan pendapatan usaha tani. 
1. Umur  

Umur akan berhubungan dengan petani dalam bekerja, khusunya kemampuan 
fisik dari petani itu sendiri. Manusia mempunyai masa-masa yang terbagi dalam 
beberapa fase, setiap fase tersebut akan mempengaruhi kemampuan yang dimiliki 
khususnya kemampuan fisik dan pemikiran. Departemen Kesehatan Republik Indonesia 
(2009) menggolongkan umur berdasarkan usia menjadi 9 kelompok diantaranya yaitu, 
17-25 tahun adalah usia remaja akhir, 26-35 tahun adalah dewasa awal, 36-45 tahun 
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adalah dewasa akhir, 46-55 tahun adalah masa langsia awal, 56-65 tahun adalah masa 
langsia akhir.  

Menurut Soeharjo dan Patong (1973) dalam Waridin (2012) usia produktif 
dalam usahatani adalah usia antara 15-50 tahun. Distribusi umur anggota kelompok tani 
tersebut dapat dilihat pada Tabel 3: 

Tabel 3. Distribusi Frekwensi Berdasarkan Umur Anggota Kelompok Tani di Daerah 
Penelitian Tahun 2017 

Golongan Umur (Tahun) Jumlah Anggota Kelompok Tani 
KK Persentase (%) 

17-25 2 3,84 
26-35 17 32,69 
36-45 14 26,92 
46-55 
56-65 

14 
5 

26,92 
9,61 

Jumlah 52 100 

 Dari Tabel 3 diatas dapat kita amati bahwa anggota kelompok tani pada 
sebagian besar berada pada umur 41-50 tahun sebanyak 16 orang (30,8%) diikuti 
kelompok umur 31-40 tahun sebanyak 15 orang (20,8%), kelompok umur 24-30 tahun 
sebanyak 11 orang (21,2%) dan kelompok umur 51-60 tahun sebanyak 10 orang (19.2%). 
Jika dilihat dari keadaan umur anggota kelompok tani, maka usia produktif berada pada 
41-50 tahun. Sedangkan tingkatan usia tidak produktif berada pada tingkatan 51-60 
tahun. Kelompok tani yang menjadi objek penelitian merupakan tingkatan umur pada 
usia produktif menengah keatas, tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, maka 
kelompok tani cenderung akan mudah untuk menerima hal-hal baru dan bisa untuk 
diterapkan langsung pada usaha tani yang dikembangkan. Hal ini sejalan dengan 
pendapat Ken suratiyah  (2011) bahwa usia yang masih produktif akan mempengaruhi 
daya tangkap, daya serap sebuah inovasi baru. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dari segi 
ketahanan fisik masih baik didalam mengelola dan melakukan usaha tani kemauan kerja 
yang tinggi dan lebih respon terhadap teknologi baru. 
2 .Tingkat pendidikan 
 Pendidikan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pendidikan formal 
dari petani yang menjadi sampel penelitian karena pendidikan formal diakui dan 
disahkan secara resmi. Adapun penyebaran anggota kelompok tani berdasarkan tingkat 
pendidikan formal dapat dilihat pada Tabel 4: 

Tabel 4. Distribusi Frekwensi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal Anggota 
Kelompok Tani Kelas Kemampuan Utama Di Daerah Penelitian Pada Tahun 
2017 

Tingakat pendidikan (grade) Jumlah Anggota Kelompok Tani 

KK Persan tase 

Tingkat SD 12 23.1 
Tingkat SMP 8 15.3 
Tingkat SMA 26 50 
Tingkat D3 1 1.9 
Tingkat S1 5 9.6 

Jumlah 52 100 
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 Tabel 4 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan anggota kelompok tani yang 
paling banyak yaitu tamat SMA sebanyak 26 orang (50%), dan tingkat pendidikan yang 
paling sedikit yaitu tamat D3 sebanyak 1 responden (1,9%). Dari keadaan diatas dapat 
ditarik kesimpulan bahwa tingkat pendidikan petani didaerah penelitian tinggi sehingga 
daya serap petani terhdap inovasi baru cenderung lebih tinggi, sehingga dengan 
pengenalan inovasi baru akan cepat ditanggap terhadap informasi karena petani 
responden tidak ada yang buta huruf. Hal ini sejalan dengan pendapat Soekartawi 
(1998) bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan petani maka semakin cepat pula 
mengadopsi inovasi. Menurut Hernanto (1993) pendidikan yang dimiliki petani akan 
mempengaruhi dalam mengadopsi teknologi dan kemampuan petani dalam mengelola 
usaha taninya. 
3. Jumlah Anggota Keluarga 
 Jumlah anggota keluarga merupakan banyaknya orang yang menjadi beban atau 
tanggung jawab keluarga. Faktor keluarga merupakan faktor yang berhubungan 
terhadap keaktifan petani karena menyangkut kebutuhan dari keluarga petani, petani 
mau lebih giat dalam menjalankan usaha tani karena akan ada beban dan tanggungan 
yang harus dicukupi demi kesejahteraan hidup dari anggota keluarganya. Jumlah 
anggota keluarga mempunyai pengaruh terhadap tenaga kerja dalam keluarga petani 
tersebut semakin banyak anggota keluarga maka semakin banyak tenaga kerja yang 
akan membantu proses produksi pada usahatani. Adapun keadaan penyebaran anggota 
kelompok tani didaerah penelitian berdasarkan jumlah anggota keluarga dapat dilihat 
dari tabel 5: 

Tabel 5. Distribusi Frekwensi Berdasarkan Jumlah Anngota Keluarga dari Anggota 
Kelompok Tani Kelas Kemampuan Utama di Daerah Penelitian pada Tahun 
2017 

Jumlah Anggota Keluarga (Jiwa) Jumlah Anggota Kelompok Tani 

KK Persentase (%) 

1-2 3 5.8 
3-4 32 61.5 
5-6 17 32.7 

Jumlah 52 100 

 Tabel 5 menunjukkan bahwa anggota yang dominan berpartisipasi dalam 
kelompok tani memiliki jumlah anggota keluarga 3-4 orang yaitu sebanyak 32 kepala 
keluarga (61.5%) ini menunjukkan bahwa masing-masing anggota kelompok tani hanya 
memiliki 1 atau 2 orang anak yang masih dalam tanggungan keluarga. Jumlah anggota 
keluarga sebanyak 1 atau 2 orang sebanyak 3 kepala keluarga (5.8%).  Berdasarkan data 
ini, maka jumlah anggota keluarga yang bisa membantu dalam kegiatan usaha tani 
tersedia dengan masing-masing anggota keluarga bisa menjadi tambahan tenaga kerja. 
Jumlah anggota keluarga juga akan berpengaruh terhadap perputaran ekonomi petani, 
artinya semakin banyak jumlah anggota keluarga maka semakin banyak kebutuhan 
keluarga yang harus dipenuhi begitu juga sebaliknya. 
4. Luas Lahan Garapan 

Lahan garapan yang dikelola oleh anggota kelompok tani yang menjadi objek 
penelitian tidak berada dalam satu hamparan lokasi dan dalam satu wilayah yang sama, 
melainkan terpisah-pisah didalam wilayah desa dan luar dari wilayah desa ada juga yang 
berada di wilayah kecamatan lain. Lahan garapan petani terbagi dari beberapa jenis 
diantaranya milik sendiri, sewa dan bagi hasil. Dengan demikian walaupun petani tidak 
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mempunyai lahan pertanian yang memadai namun masih dapat menjalankan 
usahataninya dengan cara menyewa lahan atau bagi hasil. Pada umumnya lahan 
pertanian yang dikembangkan oleh anggota kelompok tani adalah milik sendiri namun 
karena lahan tersebut belum dapat mencukupi kebutuhan petani maka petani lebih 
memilih bagi hasil dan menyewa lahan hal ini dilakukan agar lahan garapan lebih luas 
dan modal yang dikeluarkan terpenuhi dengan baik. Luas lahan garapan yang dikelola 
oleh anggota kelompok tani dapat dilihat pada tabel 6: 

Tabel 6. Distribusi Frekwensi Berdasarkan Luas Lahan Garapan dari Anggota Kelompok    
Tani Kelas Kemampuan Utama di Daerah Penelitian pada Tahun 2017 

Luas Lahan Garapan (Ha) Jumlah Anggota Kelompok Tani 

KK Persentase (%) 

1 < 38 73.1 
1 < 2 12 23.1 
2 < 3 2 3.8 

Jumlah 52 100 

 Tabel 6 menunjukkan bahwa luas lahan garapan petani di wilayah penelitian 
pada umumnya memiliki lahan garapan yang sedikit,  jumlah lahan garapan 0-1 hektar 
sebanyak 38 kepala keluarga (73.1%) ini merupakan jumlah umum atau paling dominan 
dimiliki oleh petani, sedangkan jumlah terkecil  2.1-3 hektar sebanyak 2 kepala keluarga 
(3.8%). Ini menunjukkan bahwa keadaan luas lahan anggota kelompok tani di daerah 
penelitian sedikit. Namun lahan yang digarap oleh kelompok tani palawija dan kelompok 
tani padi memiliki tingkat pengolahan yang berbeda. Jika pada tanaman padi hanya 
diolah satu kali dalam setahun, tidak dengan tanaman palawija yang diolah sebanyak 3 
atau 4 kali dalam setahun. Proses pekerjaan pada lahan tani tanaman semusim dengan 
tanaman padi juga berbeda, pada tanaman palawija semusim hampir setiap hari atau 
minimal 4 hari sekali petani harus bekerja pada lahan usaha taninya untuk merawat 
tanaman mereka. 
5. Penerimaan Usahatani  

Berdasarkan penerimaan usahatani akan berhubungan dengan anggota 
berpartisipasi dalam kegiatan kelompoknya, dimana dengan menjadi anggota kelompok 
tani akan menambah pendapatan mereka. Pendapatan usaha tani merupakan 
pendapatan keseluruhan dari hasil produksi ini belum dipotong biaya produksi, namun 
dari kelompok tani yang menjadi objek penelitian menunjukkan angka yang berbeda, 
lebih jelasnya dapat kita amati pada tabel 7:  

Tabel 7. Distribusi Frekwensi Berdasarkan Pendapatan Usaha Tani Tanaman Semusim 
dari Anggota Kelompok Tani Kelas Kemampuan Utama di Daerah Penelitian 
pada Tahun 2017 

Pendapatan (Rp) Jumlah Anggota Kelompok Tani 

KK Persentase (%) 

100.000.000 -  200.000.000 11 44 
200.000.000 - 300.000.000 2 8 
300.000.000 - 400.000.000 5 20 
400.000.000 - 500.000.000 7 28 

Jumlah 25 100 
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 Tabel 7 menunjukkan  bahwa pandapatan usaha tani dari anggota kelompok tani 
menunjukkan angka yang beragam, petani yang berpenghasilan Rp100.000.000-< Rp 
200.000.000 sebanyak 11 kepala keluarga (44%). Sebagian kecil petani mempunyai 
penghasilan Rp 200.000.000-< Rp 300.000.000 sebanyak 2 kepala keluarga (8%). 
Keadaan ini menunjukkan pandapatan usaha tani kelompok tani yang menghasilkan 
tanaman semusim  menunjukkan angka yang tinggi.  

Kelompok tani kalas kemampuan utama yang menghasilkan tanaman padi di 
daerah penelitian lebih mudah dalam proses usaha taninya, waktu pengolahan usaha 
tani hanya satu kali dalam setahun, tidak membutuhkan modal yang besar dan 
pekerjaan petanipun tidak rutin dibandingkan tanaman sayuran semusim. Namun disisi 
lain pendapatan usaha tani yang didapatkan oleh petani padi lebih kecil dibandingkan 
dengan kelompok tani yang mengusahakan tanaman sayuran semusim. Keadaan yang 
lebih jelas kelompok tani yang mengusahakan tanaman padi di daerah penelitian dapat 
dilihat secara rinci  pada Tabel 8: 

Tabel 8. Distribusi Frekwensi Berdasarkan Penerimaan Usahatani Tanaman padi dari 
Anggota Kelompok Tani Kelas Kemampuan Utama di Daerah Penelitian 
pada Tahun 2017 

Pendapatan (Rp) Jumlah Anggota Kelompok Tani 

KK Persentase (%) 

5.000.000-20.000.000 8 29.6 
20.000.000- 35.000.000 12 44.4 
35.000.000- 50.000.000 6 22.2 

                50.000.000< 1 3.7 

Jumlah 27 100 

 Tabel 8 menunujukkan bahwa sebagian besar pendapatan usaha tani dalam 
kelompok tani yang mengusahakan padi sawah berpenghasilan Rp20.000.000- 
Rp30.000.000sebanyak 12 kepala keluarga (44.4%), sebagian kecil petani berpenghasilan 
diatas Rp 50.000.000 sebanyak 1 kepala keluarga (3.7%). Pendapatan dari usaha tani 
menunjukkan angka yang sama pada luas lahan yang sama, karena hasil produksi dari 
lahan padi sawah sama pada lahan disatu hamparan. Keadaan ini menunjukkan bahwa 
kelompok tani yang mengusahakan tanaman  padi sawah di daerah penelitian 
mendapatkan pengahasilan usahatani yang lebih kecil dibandingkan  kelompok tani yang 
mengusahakan tanaman sayuran semusim. 

Setelah dilakukan uji analisis secara nonparametrik dengan uji Rank spearman 
maka didapat hasil Rs= 0,238 artinya terdapat derajat hubungan yang positif antara 
faktor umur anggota kelompok tani dengan skor partisipasi anggota dalam kegiatan 
kelompok tani kelas kemampuan Utama sebanyak 23,8%, dan kemudian didapat nialai 
dari Thit = 1,73 > Ttab = 1,67519 Keadaan tersebut menggambarkan bahwa faktor umur 
berhubungan nyata terhadap partisipasi anggota kelompok tani kelas kemampuan 
Utama di Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci. Hasil penelitian ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Joko Prianto (2010) menyimpulkan bahwa faktor umur, 
jumlah anggota keluarga, luas lahan garapan dan pendapatan berkorelasi positif dengan 
partisipasi anggota dalam kegiatan kelompok tani kelas pemula, sedangkan tingkat 
pendidikan menunjukkan korelasi yang negatif. 

Nilai Rs yang didapat pada faktor tingkat pendidikan adalah 0,4457 artinya 
terdapat derajat hubungan yang positif antara faktor pendidikan anggota kelompok tani 
dengan skor partisipasi anggota dalam kegiatan kelompok tani kelas kemampuan Utama 
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sebanyak 44,57 dan kemudian didapat nialai Thit = 3,52 < Ttab = 1,67519 Keadaan 
tersebut menggambarkan bahwa faktor pendidikan berhubungan nyata terhadap 
partisipasi anggota kelompok tani kelas kemampuan Utama di Kecamatan Kayu Aro 
Kabupaten Kerinci. Hasil yang didapat tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Joko Prianto (2010) dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi 
Anggota Kelompok Tani Kelas Pemula di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi” 
menyimpulkan bahwa faktor umur, jumlah anggota keluarga, luas lahan garapan dan 
pendapatan berkorelasi positif dengan partisipasi anggota dalam kegiatan kelompok tani 
kelas pemula, sedangkan tingkat pendidikan menunjukkan korelasi yang negatif. 

Nilai Rs yang didapat pada faktor jumlah anggota keluarga adalah 0,0439 artinya 
terdapat derajat hubungan yang positif antara faktor jumlah anggota keluarga dari 
masing-masing anggota kelompok tani dengan skor partisipasi anggota dalam kegiatan 
kelompok tani kelas kemampuan Utama sebanyak 4,39%, dan kemudian didapat nialai 
Thit = 0,31 > Ttab = 1,67519 Keadaan tersebut menggambarkan bahwa faktor jumlah 
anggota keluarga tidak berhubungan terhadap partisipasi anggota kelompok tani kelas 
kemampuan Utama di Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci. Dibandingkan dengan 
Penelitian yang dilakukan oleh Komariah (2004) menyimpulkan bahwa tingkat 
kekompakan kelompok tani di Kecamatan Pelepah Ilir Kabupaten  Bungo tinggi sebesar 
93,3% (14 kelompok tani) dan terdapat hubungan yang positif antara kepemimpinan 
kelompok tani dalam hal keterpaduan kegiatan anggota kelompok tani sebesar 100%, 
loyalitas anggota kelompok tani sebesar 66,6%, konsistensi antar keputusan dan 
implementasi dilapangan sebesar 73,3% dan interaksi dalam anggota kelompok sebesar 
93,3%.  

Nilai Rs yang didapat pada faktor luas lahan garapan adalah 0,32 artinya terdapat 
derajat hubungan yang positif antara faktor luas lahan garapan anggota kelompok tani 
dengan skor partisipasi anggota dalam kegiatan kelompok tani kelas kemampuan Utama 
sebanyak 32%, dan kemudian didapat nialai dari Thit = 2,38 > Ttab = 1,67519 Keadaan 
tersebut menggambarkan bahwa faktor Luas lahan garapan berhubungan nyata 
terhadap partisipasi anggota kelompok tani kelas kemampuan Utama di Kecamatan 
Kayu Aro Kabupaten Kerinci. Hasil yang didapat tidak sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Joko Prianto (2010) dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 
Partisipasi Anggota Kelompok Tani Kelas Pemula di Kecamatan Mestong Kabupaten 
Muaro Jambi” menyimpulkan bahwa faktor umur, jumlah anggota keluarga, luas lahan 
garapan dan pendapatan berkorelasi positif dengan partisipasi anggota dalam kegiatan 
kelompok tani kelas pemula, sedangkan tingkat pendidikan menunjukkan korelasi yang 
negatif. 

Nilai Rs yang didapat pada faktor penerimaan usaha tani adalah 0,238 artinya 
terdapat derajat hubungan yang positif antara faktor penerimaan usaha tani anggota 
kelompok tani dengan skor partisipasi anggota dalam kegiatan kelompok tani kelas 
kemampuan Utama sebanyak 23,8%, dan kemudian didapat nialai dari Thit = 1,73 > Ttab 
= 1,67519 Keadaan tersebut menggambarkan bahwa faktor pendapatan usaha tani 
berhubungan nyata terhadap partisipasi anggota kelompok tani kelas kemampuan 
Utama di Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci. Nilai ini lebih tingi dibandingkan 
denan penelitian Aip Rusdiana(2016) kesimpulan yang ditarik sebagai berikut: 1) 
Karakteristik sosial ekonomi petani peserta kegiatan SL-PTT padi sawah di Kelompok tani 
Irmas Jaya sebagian besar berada pada kategori sedang sebanyak 25 orang atau 83,33 
persen, terbesar kedua berada pada kategori tinggi sebanyak 3 orang atau 10,00 persen 
dan  yang terakhir berada pada kategori rendah sebanyak 2 orang atau 6,67 persen. 2) 
Tingkat partisipasi petani dalam kegiatan di Kelompok tani Irmas Jaya adalah berada di 
tangga Partnership atau bekerjasama level Citizen Power yaitu dapat diartikan bahwa 
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petani/masyarakat yang hadir dalam rapat/pertemuan tersebut dapat bernegosiasi dan 
terlibat dalam pengambilan keputusan. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik 
sebuah kesimpulan: 
1. Tingkat partisipasi dari anggota kelompok tani adalah  63,34%  masing-masing skor 

terbagi atas mengikuti rapat sebesar 56,73%, konsultasi dengan penyuluh pertanian 
lapangan 62,76%, mengikuti penyuluhan 55,93%, mengikuti wisata tani 66,98%, 
gotong royong 57,17% dan ikut koperasi kelompok 80,48%. Dari 52 responden 43 
(82,69%) petani memiliki skor partisipasi yang tinggi, 8 (15,38%) petani memiliki 
skor partisipasi sedang dan 1 (1,92%)  petani memiliki skor partisipasi rendah. 

2. Faktor umur, pendidikan, jumlah anggota keluarga, luas lahan garapan dan 
pendapatan usaha tani berkorelasi positif dengan partisipasi anggota dalam 
kegiatan kelompok tani kelas kemampuan utama. Setelah dilakukan uji statistik 
variabel yang berhubungan nyata adalah umur, tingkat pendidikan, luas lahan 
garapan dan pendapatan usaha tani. 
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