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ABSTRAK 

Di Indonesia, jagung merupakan makanan pokok pengganti setelah Beras. Tetapi masih banyak petani 

yang belum bisa menghasilkan panen yang maksimal. Pengembangan teknik usahatani jagung 
dilakukan petani dengan menggunakan pemahaman yang mereka miliki saja dan biasanya dilakukan 
turun temurun. Sedangkan di Kabupaten Bangkalan daerah penghasil jagung tertinggi yaitu di 
Kecamatan Galis. Umumnya para petani yang menanam jagung tanpa mengetahui ilmu tepat guna. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara tingkat keikutsertaan wanita tani 

dalam kegiatan KWT terhadap hasil usahatani Jagung. Metode yang digunakan yaitu deskriptif dan 
analisis korelasi. Pengambilan sampel dilakukan secara sensus pada anggota kelompok wanita tani 
Taman Harapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara keikutsertaan wanita 
tani dalam kegiatan kelompok wanita tani terhadap hasil usahatani jagung. Semakin tinggi frekuensi 

kehadiran wanita dalam menghadiri kegiatan di kelompok wanita tani maka, akan semakin tinggi hasil 
usahatani jagung yang diperoleh. Semakin tinggi frekuensi kehadiran wanita tani dalam menghadiri 
kegiatan kelompok wanita tani semakin banyak pengetahuan maupun keterampilan yang bisa 

diterapkan dalam usahatani jagung sehingga dapat meningkatkan hasil usahataninya.  
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PENDAHULUAN 

Negara agraris merupakan sebutan bagi Indonesia, sehingga peran sektor pertanian sangat penting 
dalam mendukung perekonomian (Kusumaningrum, 2019). Berangkat dari hal tersebut, sektor 
pertanian harus menjadi penggerak dalam perkembangan perekonomian, utamanya sebagai penyedia 

lapangan kerja, sumber bahan baku, dan sumber pendapatan nasional. Menurut Badan Pusat Statistik 
(BPS) Republik Indonesia (2018) menyatakan bahwa jumlah produksi jagung di Indonesia sejumlah 
30,06 juta ton yang meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 28,92 juta ton. Sedangkan di Kabupaten 
Bangkalan produksi jagung tertinggi berada pada Kecamatan Galis dengan hasil produksi pada tahun 
2018 yaitu 13,08 ribu ton (Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangkalan, 2018). Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa petani di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Bangkalan harus terus berusaha 
agar tetap memenuhi kebutuhan jagung nasional. Permasalahan yang petani hadapi yaitu kurangnya 
pengetahuan akan penanaman jagung yang baik dan benar. Mereka cenderung melakukan 
penanaman sesuai dengan materi yang diajarkan secara turun temurun (Kesumawati et al., 2021). 

Materi yang diajarkan tidak sesuai dengan panduan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) jagung. 
Padahal menurut penelitian Haryati et al., (2014) menjelaskan bahwa produktivitas jagung terjadi 
peningkatan sebesar 8,59% dibandingkan sebelum diterapkan inovasi teknologi pendekatan 

Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) Jagung.  

Petani merupakan pelaku utama dalam kegiatan produksi pertanian dan menjadi bagian masyarakat 
Indonesia yang perlu ditingkatkan kesejahteraan dan kecerdasannya. Dalam peningkatan produktivitas 
jagung perlu adanya keterlibatan penyuluh pertanian pada organisasi kelompok tani (Sidabutar et al., 

2012). Upaya dalam meningkatkan produksi jagung yaitu diperlukan pemberian ilmu berbentuk 
kegiatan penyuluhan. Tujuan adanya penyuluhan yaitu diharapkan semua informasi pertanian yang 
berkembang dapat diserap dan diterima oleh petani, serta dilaksanakan secara berkelanjutan 

(Adawiyah et al., 2017).  

Peningkatan produksi usahatani perlu diiringi dengan peningkatan efisiensi tenaga kerja keluarga tani. 
Salah satu solusinya adalah melibatkan wanita tani dalam kegiatan usahatani, khususnya dalam 
kegiatan penerapan teknologi pengelolaan tanaman terpadu (PTT). Sejalan dengan penelitian Gozali 
& Isfa (2020) tentang “Kontribusi Petani Perempuan Terhadap Sosial Ekonomi Keluarga” di mana 
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wanita tani memberikan kontribusi pada sosial ekonomi keluarga. Peran tersebut terlihat pada usaha 
mereka untuk melakukan usaha untuk meningkatkan efisiensi dengan tujuan mengurangi beban kepala 
rumah tangga. Secara empiris, tidak ada kesenjangan petani antara pria dan wanita di Desa Pakaan 

Laok karena rata-rata dalam pelaksanaan usahatani mereka selalu bersama-sama. Terdapat 
perbedaan pengetahuan dan keterampilan antara wanita tani terlihat pada keaktifan mereka mengikuti 
kegiatan Kelompok Wanita Tani (KWT). Dari pernyataan tersebut menarik dilakukan penelitian dengan 
tujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat keikutsertaan wanita tani dalam kegiatan KWT 

terhadap hasil usahatani Jagung.  

MATERI DAN METODE 

Penelitian ini dilakukan di Desa Pakaan Laok Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan. Teknik 
penentuan lokasi dilakukan secara purposive sampling. Populasi pada penelitian ini adalah anggota 
Kelompok Wanita Tani Taman Harapan yang berjumlah 19 orang. Sehingga penentuan responden 
untuk penelitian dilakukan dengan metode sensus pada seluruh anggota populasi. Data yang 

digunakan dalam penelitian yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari 
responden melalui wawancara dan pembagian kuesioner. Data sekunder diperoleh dari instansi yang 

terkait dengan penelitian dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.  

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan korelasi menggunakan SPSS untuk 
mengetahui hubungan antara keikutserataan wanita tani dalam kegiatan penyuluhan dengan hasil 
usahatani jagung. Adapun hipotesis penelitian adalah sebagai berikut: H0 = tidak terdapat hubungan 
antara keikutserataan wanita tani dalam kegiatan penyuluhan dengan hasil usahatani jagung; dan H1 
= terdapat hubungan antar keikutserataan wanita tani dalam kegiatan penyuluhan dengan hasil 

usahatani jagung. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai korelasinya, apabila nilai korelasi atau r 
hitung < r tabel maka H1 ditolak; apabila nilai korelasi atau r hitung > r tabel maka H1. Sedangkan 
tingkat signifikansi ditentukan apabila nilai sig > 0,05 maka H1 ditolak; apabila nilai sig < 0,05 maka H1 

diterima.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pada karakteristik usia yaitu jumlah petani dengan rentang usia rata-rata 40 hingga 54 dan 55 
hingga 69 tahun yaitu sama dengan jumlah 8 orang pada masing-masing uraian dengan persentase 

pada masing-masing uraian yaitu 32%. Pada usia yang mulai menua, petani cenderung mempunyai 
pengalaman bertani yang lama sehingga untuk diubah pola pikirnya tentang pengetahuan bertani 
cenderung sangat susah. Sesuai dengan penelitian Arlis (2016) bahwa hubungan antara usia petani 
dengan produksi padi sawah bernilai signifikan yang menyatakan bahwa semakin muda usia petani 

maka produksinya juga akan semakin tinggi. Hasil pada tingkat pendidikan menunjukkan bahwa rata-
rata petani masih memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah, dimana sebagian besar petani tidak 
bersekolah dengan persentase sebesar 89%. Padahal menurut penelitian Susanti et al., (2016) bahwa 
tingkat pendidikan memberikan pengaruh positif terhadap hasil produksi. Semakin tinggi tingkat 
pendidikan petani, semakin besar hasil produksi. Dari segi pengalaman berusahatani jagung bahwa 

sebagian besar responden memiliki pengalaman usahatani antara 28 sampai 41 tahun dengan 
dibuktikan dari jumlah jiwa terbanyak yaitu 9 responden atau sebesar 47%. Petani cenderung susah 
untuk menerima materi baru dikarenakan mereka lebih mempercayai pemahaman terdahulu dan lebih 
susah untuk mengikuti arahan dari penyuluh. Berdasarkan penelitian Bakce (2021), pengalaman 

berusahatani memperoleh pengalaman berbagai informasi dari berbagai pihak sebagai perbaikan 
sistem pembudidayaan kelapa sawit. Dengan demikian pengalaman petani dapat memperbaiki sistem 
penggelolaan kebun kelapa sawit sehingga poduksi yang diperoleh maksimal. Pada segi keikutsertaan 
dalam kegiatan KWT wanita tani diperoleh persentase 37% dimana wanita tani sering mengikuti 
kegiatan KWT. Tetapi terdapat beberapa responden juga yang jarang bahkan tidak aktif dalam kegiatan 

KWT. Sesuai dengan hasil penelitian Astrini (2021) bahwa keikutsertaan wanita tani pada kegiatan 
KWT dapat meningkatkan hasil pendapatan petani dengan rata-rata peningkatan 1 sampai 2%. Hampir 
seluruh responden memiliki hasil produksi yang kurang setiap musimnya, dibuktikan dari jumlah 
persentase responden yaitu 89% dimana hasil produksi yang didapat hanya berkisar 1 sampai 17 

karung saja dengan berat per karung 10 kilogram. Harga untuk per kilogram jagung yaitu Rp. 4.000,00, 
sehingga dapat dihitung kira-kira pendapatan petani responden yaitu berkisar Rp. 40.000,00 sampai 
Rp. 680.000,00 saja. Berdasarkan penelitian Ayu et al., (2021) jumlah produksi berpengaruh positif dan 
signifikan terdahap pendapatan. Jumlah produksi yang dihasilkan petani dalam setiap panen akan 

mempengaruhi pendapatan yang diperoleh oleh petani. 
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Tabel 1. Karakteristik Wanita Tani di Desa Pakaan Laok 

Karakteristik Uraian Frekuensi Persentase (%) 

Usia  24-39 3 16 

40-54 8 42 

55-69 8 42 

Pendidikan  Tidak sekolah  17 89 

SD  2 11 

Pengalaman bertani  13-27 4 21 

28-41 9 47 

42-55 6 32 

Keikutsertaan dalam 
kegiatan KWT  

tidak pernah  1 5 

jarang  5 28 

sering  7 37 

selalu  6 32 

Hasil usahatani  0-17  17 89 

18-34 1 5 

35-51 1 5 

Sumber: Data Diolah, 2021 

Analisis korelasi dilakukan untuk melihat hubungan dan signifikansi antara tingkat keikutsertaan atau 
kehadiran wanita tani dalam kegiatan KWT terhadap hasil usahatani. Adapun hasil analisis korelasi 

dapat dilihat pada Tabel 2.  

Tabel 2. Hasil Analisis Korelasi 

 Partisipasi Penyuluhan Hasil Usaha tani 

Partisipasi Penyuluhan Pearson Correlation 1 ,634** 

Sig. (2-tailed)  ,004 

N 19 19 

Hasil Usaha tani Pearson Correlation ,634** 1 

Sig. (2-tailed) ,004  

N 19 19 

Sumber: Data Diolah, 2021 

Berdasarkan data olahan, dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi yang diperoleh yakni sebesar 
0,634 > nilai r tabel sebesar 0,456, maka H1 diterima. Artinya terdapat hubungan antara keikutsertaan 

wanita tani dalam kegiatan penyuluhan dengan hasil usahatani jagung. Pada data olahan juga 
diperoleh nilai sig sebesar 0,04 < 0,05, yang menyatakan H1 diterima. Artinya keikutsertaan wanita tani 
dalam kegiatan penyuluhan memiliki hubungan yang signifikan dengan hasil usahatani jagung. 
Semakin sering wanita tani berpartisipasi atau ikut serta dalam kegiatan usahatani maka hasil 

usahatani jagung yang diperoleh juga akan semakin tinggi.  

Kelompok wanita tani yang ada di Desa Pakaan Laok memiliki beberapa kegiatan. Kegiatan ditujukan 
untuk peningkatan pengetahuan dan pengembangan keterampilan para anggotanya. Salah satu 

kegiatan yang diadakan yaitu penyuluhan tentang penerapan pengelolaan tanaman terpadu jagung. 
Dengan adanya penyuluhan ini wanita tani dapat mengetahui cara menanam jagung secara efektif dan 
efisien yang sesuai dengan pedoman Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) jagung. Jika wanita tani 
memiliki intensitas yang tinggi dalam mengikuti kegiatan yang diagendakan oleh pengurus KWT maka 

ilmu pengetahuan dan keterampilannya akan lebih banyak dibandingkan dengan wanita tani yang 
jarang atau tidak pernah mengikuti kegiatan KWT. Selain itu, dengan adanya kegiatan atau pertemuan 
maka ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki wanita tani akan terus meningkat. Ketika ilmu 
pengetahuan dan keterampilan diterapkan dalam usahatani maka hasil usahatani diperkirakan akan 

meningkat pula.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Mayoritas wanita tani di Pakaan Laok berusia 40 sampai 69 tahun, tidak mengenyam pendidikan formal, 
dengan pengalaman bertani sekitar 28 sampai 41 tahun, mayoritas sering mengikuti penyuluhan, dan 
peroleh hasil usahatani berkisar antara sak 1 sampai 17 (0-170 kg). Hasil analisis menunjukkan bahwa 
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terdapat hubungan yang signifikan antara keikutsertaan wanita tani dalam kegiatan KWT dengan 

perolehan hasil usahatani jagungnya. 

Saran 

Saran yang dapat diberikan penulis adalah sebaiknya pemerintah daerah terkait mengadakan atau 

meningkatkan program penyuluhan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani 

serti memberikan pengawasan yang intensif untuk memantau penerapan materi penyuluhan.  

UCAPAN TERIMA KASIH 

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 
Universitas Trunojoyo Madura yang telah memfasilitasi penelitian ini. Ucapan terima kasih juga 
disampaikan kepada PPL Kecamatan Galis, Koordinator Penyuluh Desa Pakaan Laok, dan Ketua 

Kelompok Wanita Tani Taman Harapan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di 

Desa Pakaan Laok. 

D.AFTAR PUSTAKA 

Adawiyah, C. R., Sumardjo, & Mulyani, E. S. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran 
Komunikasi Kelompok Jagung, Dan Kedelai Di Jawa Timur. Jurnal Agro Ekonomi, 35(2), 151–
170. 

Arlis. (2016). Hubungan Karakteristik Petani Dengan Produksi Padi Sawah di Desa Rambah Tengah 
Barat Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. In Skripsi. Universitas Pasir Pengaraian. 

Astrini, D. (2021). Dampak Partisipasi Anggota Kelompok Wanita Tani Terhadap Kesejahteraan 

Keluarga: Studi Kasus Kelompok Wanita Tani Pendopo 6. Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan, 
9(2), 417–426. https://doi.org/10.37641/jimkes.v9i2.769 

Ayu, I. G., Pradnyawati, B., & Cipta, W. (2021). Pengaruh Luas Lahan , Modal dan Jumlah Produksi 
Terhadap Pendapatan Petani Sayur Di Kecamatan Baturiti. Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi, 
9(1), 93–100. 

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangkalan. (2018). Kabupaten Bangkalan Dalam Angka. 

Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia. (2018). Data Produksi dan produktivitas Jagung. 
Badan Pusat Statistik. 

Bakce, R. (2021). Analisis Pengaruh Karakteristik Petani Terhadap Produksi Kelapa Sawit Swadaya di 
Kecamatan Singingi Hilir. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(1), 7–16. 

Gozali, A., & Isfa, M. Y. (2020). Kontribusi Petani Perempuan Terhadap Sosial Ekonomi Keluarga di 
Desa Singengu Julu Kabupaten Mandailing Natal. Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan 

(JISP), 1(1), 17–28. https://doi.org/10.30596/jisp.v1i1.4373 

Haryati, Y., Permadi, K., & Nurawan, A. (2014). Peningkatan Produktivitas Jagung Hibrida Melalui 
Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) Jagung. Agro Inovasi Berbasis Sumberdaya 
Lokal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Petani, 452–459. 

Kesumawati, N., Armadi, Y., & Hayati, R. (2021). Pentingnya Menggali Kearifan Lokal Masyarakat 
Petani Dalam Rangka Memelihara Kelestarian Lahan Pertanian Sebagai Pendukung Ketahanan 
Pangan Di Kabupaten Rejang Lebong. Jurnal Agribisnis, 14(2), 1806–1815. 

Kusumaningrum, S. I. (2019). Pemanfaatan Sektor Pertanian Sebagai Penunjang Pertumbuhan 
Perekonomian Indonesia. Jurnal Transaksi, 11(1), 80–89. 

Sidabutar, P., Yusmini, & Yusri, J. (2012). Analisis Usahatani Jagung (Zea Mays) di Desa Dosroha 

Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara. Riau University. 

Susanti, D., Listiana, N. H., & Widayat, T. (2016). The Influence of the Farmer Ages , Levels of 

Education and Land Area to Blumea Yields. 9(2), 75–82. 

 


