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ABSTRAK 

Wanita tani memiliki karakteristik sebagai faktor internal yang mempengaruhinya untuk berperan dalam 
usahatani jagung. Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui Karakteristik wanita tani di Desa Duko 
Tambin 2) Mengetahui pengaruh karateristik terhadap peran wanita tani dalam aktivitas usahatani 
jagung di Desa Duko Tambin. Penentuan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan 
lokasi tersebut pernah menjadi pilot project pengembangan salah satu benih lokal unggul. Data yang 
digunakan adalah data primer dan sekunder. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif untuk 
menjawab tujuan pertama dan menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menjawab 
pertanyaan kedua. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas wanita tani berada pada rentang usia 27-
42 tahun, tingkat pendidikan SD, pekerjaan petani, dan pengalaman bertani berkisar antara 3-18 tahun. 
Karakterisitik wanita tani meliputi usia, pendidikan, pekerjaan utama, dan pengalaman bertani tidak 
berpengaruh secara simultan terhadap peran wanita tani dalam aktivitas usahatani jagung. Variabel 
pekerjaan utama dan pengalaman bertani berpengaruh secara parsial terhadap peran wanita tani 
dalam aktivitas usahatani jagung, sedangkan variabel usia dan pendidikan tidak berpengaruh secara 
parsial terhadap peran wanita tani dalam aktivitas usahatani jagung. 

Keywords: Wanita tani, Karakteristik, Regresi, Usaha tani jagung 

PENDAHULLUAN 

Jagung merupakan komoditas pangan yang paling banyak dibutuhkan kedua di Indonesia setelah padi 
(Syamsia et al., (2019); Fadhillah et al., (2021); Nurdin et al., (2021)). Meskipun merupakan komoditas 
pangan, namun pemanfaatan jagung tidak hanya sebagai bahan makanan pokok saja. Jagung banyak 
dimanfaatkan untuk pakan ternak, bahan baku industri, dan bahan makanan pokok itu sendiri. Madura 
adalah wilayah yang terkenal dengan lahan kering yang cocok untuk ditanami jagung (Prasetyo & 
Fauziyah, 2020). Kabupaten di Madura yang dapat mempertahankan kedudukannya sebagai penghasil 
jagung terbesar kedua meskipun besar produksinya berfluktuasi adalah Kabupaten Bangkalan (Badan 
Pusat Statistik, 2017). Salah satu wilayah yang pernah menjadi lokasi pilot project pengembangan 
jagung adalah Desa Duko Tambin, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, dimana jagung yang 
dikembangkan adalah jenis lokal unggul (Alizah & Rum, 2020).  

Pelaksanaan project pengembangan jagung tersebut melibatkan tenaga kerja pria maupun wanita. 
Saat ini, peranan wanita dalam proses usahatani tani sangat tinggi mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan, hingga pemasaran (Syarif et al., 2017). Meskipun proses yang ada dalam usahatani 
identik dengan pekerjaan berat yang dikerjakan laki-laki, namun tetap tidak terlepas dari peran wanita 
tani sebagai tenaga kerja penunjang yang sangat penting (Hernanda et al., 2015). Pada beberapa 
wilayah, hampir seluruh tahapan kegiatan usahatani jagung dikerjakan oleh wanita (Unu et al., 2018). 
Wanita tani juga seperti masyarakat pada umumnya yang memiliki karakteristik tersendiri yang berasal 
dari dalam dirinya atau bisa dikatakan sebagai faktor internal. Karakteristik ini dapat mempengaruhi 
wanita tani dalam melakukan apapun termasuk berpartisipasi dalam aktivitas usahatani (Wahyuningsih 
& Hasan, 2019). Karakteristik yang diduga dapat mempengaruhi peran wanita tani dalam aktivitas 
usahatani jagung adalah usia, pendidikan, pekerjaan utama, dan pengalamaan bertani (Insusanty & 
Suwarno, 2021). Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah 1) 
Mengetahui Karakteristik wanita tani di Desa Duko Tambin 2) Mengetahui pengaruh karateristik 
terhadap peran wanita tani dalam aktivitas usahatani jagung di Desa Duko Tambin. 



Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Pertanian, Perikanan dan Kelautan 2021 
Hotel Dafam Pacific Caesar Surabaya 8-9 Desember 2021 

287 
 

MATERI DAN METODE 

Penelitian dilakukan di Desa Duko Tambin, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan. Penentuan 
lokasi dilakukan menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 
sebanyak 30 dengan pertimbangan lokasi tersebut pernah menjadi pilot project pengembangan salah 
satu benih lokal unggul. Pengambilan sampel untuk penelitian dilakukan dengan teknik sensus pada 
seluruh anggota populasi. Data yang digunakan untuk penelitian adalah data primer yang diperoleh 
dari responden penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait serta artikel ilmiah 
yang berkaitan dengan penelitian.  

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. 
Analisis deskriptif digunakan untuk menjawab tujuan penelitian yang pertama yaitu mendeskripsikan 
karakteristik wanita tani di Desa Duko Tambin. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk 
menjawab tujuan penelitian yang kedua yaitu pengaruh karateristik terhadap peran wanita tani dalam 
aktivitas usahatani jagung di Desa Duko Tambin. Variabel karakteristik yang digunakan dalam 
penelitian ini meliputi usia, pendidikan, pekerjaan utama, dan pengalaman bertani. Pada analisis 
regresi linier berganda dilakukan uji F untuk mengetahui pengaruh variabel usia, pendidikan, pekerjaan 
utama, dan pengalaman bertani secara simultan terhadap peran wanita tani dalam aktivitas usahatani 
jagung di Desa Duko Tambin. Selain uji F juga dilakukan uji t untuk pengaruh variabel usia, pendidikan, 
pekerjaan utama, dan pengalaman bertani secara parsial terhadap peran wanita tani dalam aktivitas 
usahatani jagung di Desa Duko Tambin. 

Hipotesis dari Uji F pada penelitian ini adalah: H0 = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara 
simultan antara variabel independen (usia, pendidikan, pekerjaan utama, dan pengalaman bertani) 
terhadap peran aktivitas wanita tani dalam usahatani jagung; H1 = Terdapat pengaruh yang signifikan 
secara simultan antara variabel independen (usia, pendidikan, pekerjaan utama, dan pengalaman 
bertani) terhadap peran aktivitas wanita tani dalam usahatani jagung.  

Hipotesis dari uji t pada penelitian ini adalah H0 = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara 
parsial antara variabel independen (usia, pendidikan, pekerjaan utama, dan pengalaman bertani) 
terhadap peran aktivitas wanita tani dalam usahatani jagung; H1 = Terdapat pengaruh yang signifikan 
secara parsial antara variabel independen (usia, pendidikan, pekerjaan utama, dan pengalaman 
bertani) terhadap peran aktivitas wanita tani dalam usahatani jagung.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Karakteristik Wanita Tani di Desa Duko Tambin  

Karakteristik wanita tani di Desa Duko Tambin, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan yang 
dibahas dalam penelitian ini meliputi usia, pendidikan, pekerjaan utama, dan pengalaman bertani. 
Penyajian data karakteristik wanita tani di Desa Duko Tambin dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Karakteristik Wanita Tani di Desa Duko Tambin 

Karakteristik Uraian Frekuensi Persentase 

Usia 27-42 12 40 
 43-58 9 30 
 59-74 9 30 

Pendidikan Tidak sekolah formal 10 33 
 SD 17 57 
 SMP 2 7 
 SMA 1 3 

Pekerjaan Utama Ibu rumah tangga 11 37 
 Petani 18 60 
 Perangkat desa 1 3 

Pengalaman Bertani 3-18 13 43 
 19-34 12 40 
 35-50 5 17 

Sumber: data diolah, 2021. 

Dilihat dari hasil penelitian, diketahui bahwa usia wanita tani di Desa Duko Tambin berkisar antara 28 
sampai 74 tahun. Pada rentang usia tersebut terdapat usia produktif dan usia tidak produktif. Artinya 
seluruh wanita tani yang terlibat dalam usahatani jagung di Desa Duko Tambin tidak memperdulikan 
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usia produktif dan tidak produktif. Rentang usia wanita tani di Desa Duko Tambin dibagi menjadi tiga 
kategori yaitu 28 sampai 42 tahun, 43 sampai 58 tahun, dan 59 sampai 74 tahun. Mayoritas usia wanita 
tani berkisar antara 28-42 tahun sebanyak 40 persen dari total keseluruhan responden penelitian. Usia 
ini masih tergolong dalam usia produktif, dimana individu yang masih dalam usia produktif cenderung 
memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Semakin tinggi produktivitasnya maka akan semakin banyak 
dan cepat dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau suatu masalah dalam pekerjaannya. Umumnya 
yang terjadi adalah semakin muda usia seseorang akan semakin tinggi produktivitasnya, tetapi usia 
yang lebih muda juga cenderung memiliki pengalaman yang lebih sedikit dalam menyelesaikan 
permasalahan pekerjaan. Faktanya kelebihan sesorang yang berusia muda adalah produktivitas yang 
tinggi dengan kemampuan menyelesaikan pekerjaan lebih cepat meskipun tidak memiliki banyak 
pengalaman. Seseorang yang berusia tua akan semakin berkurang produktivitasnya sehingga tidak 
dapat mengerjakan pekerjaan dengan cepat tetapi memiliki pengalaman yang lebih banyak, dimana 
pengalaman yang sedemikian ini memungkinkan seseorang dengan usia tua menentukan strategi 
penyelesaian pekerjaan atau masalah lebih tepat bahkan bisa lebih cepat pula.  

Dilihat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat wanita tani di Desa Duko Tambin yang tidak 
menempuh pendidikan formal, ada juga yang hanya lulusan SD, SMP, dan SMA. Mayoritas wanita tani 
di Desa Duko Tambin pernah menempuh dan menyelesaikan pendidikan sekolah dasar yaitu sebesar 
57 persen dari keseluruhan responden penelitian. Pendidikan dianggap penting karena menyangkut 
pengetahuan dan keterampilan dari wanita tani. Sebagai salah satu pelaku dalam usahatani, wanita 
tani saat ini sudah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti penyuluhan pertanian seperti halnya 
petani laki-laki. Materi penyuluhan disampaikan oleh penyuluh baik secara lisan maupun tulisan. Oleh 
karena itu pendidikan mendukung penerimaan materi yang disampaikan oleh penyuluh. Capaian 
seseorang yang pernah menempuh pendidikan formal adalah bisa membaca dan menulis. Ketika 
penyuluh menyampaikan materi menggunakan tulisan dan wanita tani tidak dapat atau kesusahan 
membaca maka penerimaan materi yang disampaikan menjadi tidak maksimal. Begitupun dengan 
materi yang disampaikan secara langsung. Biasanya para penyuluh menggunakan bahasa nasional 
dalam penyampaian materi. Penggunaan bahasa nasional biasanya diterapkan dalam forum 
pendidikan formal, jadi seseorang yang tidak menempuh pendidikan formal lebih sulit untuk memahami 
atau mengucapkan bahasa nasional, mereka lebih fasih menggunakan bahasa daerah. Hal tersebut 
bisa menjadi penghambat atau penyebab tidak maksimalnya penerimaan materi dari penyuluh kepada 
wanita tani. Jadi semakin tinggi pendidikan formal yang ditempuh memungkinkan orang tersebut lebih 
mudah berkomunikasi serta lebih banyak memiliki pengetahuan dan keterampilan.  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan utama wanita tani di Desa Duko Tambin 
adalah bertani, ada yang sebagai ibu rumah tangga namun masih meluangkan waktu untuk berperan 
dalam aktivitas usahatani, dan ada pula yang pekerjaan utamanya adalah perangkat desa. Mayoritas 
pekerjaan utama wanita tani di Desa Duko Tambin adalah petani sebesar 60 persen dari keseluruhan 
responden penelitian. Pekerjaan utama ini lebih fokus dalam melakukan aktivitas pada usahatani 
jagung. Wanita tani yang pekerjaan utamanya petani adalah mereka yang berusia lebih tua, pendidikan 
rendah, sudah tidak ada lagi anak yang harus dirawat, tidak ada tanggungan sekolah anak, anaknya 
bekerja di luar kota, atau mereka yang hanya memiliki keterampilan bertani. Selain itu pilihan pekerjaan 
di pedesaan tidak begitu variatif, karena di desa masih banyak terdapat lahan untuk pertanian dan jauh 
dari lokasi industri maka pilihan pekerjaan yang tersedia adalah petani. Hal tersebut tidak jadi 
penghalang ketika seseorang memiliki pendidikan tinggi sehingga banyak keterampilan yang dikuasai, 
jika didukung dengan usia yang masih muda maka akan lebih mudah mencari peluang pekerjaan di 
luar pedesaan. Wanita tani yang pekerjaan utamanya sebagai perangkat desa masih memilih berperan 
dalam aktivitas usahatani dikarenakan memiliki lahan yang cukup luas dan perannya dalam aktivitas 
usahatani lebih pada aktivitas non teknis seperti perencanaan dan pemasaran. Sehingga status 
kepemilikan lahan pertanian juga ikut memberi pengaruh terhadap pekerjaan utama wanita tani, karena 
masyarakat tidak akan membiarkan lahan yang mereka miliki terlebih lahan tersebut peninggalan dari 
orang tuanya tidak dimanfaatkan sama sekali.  

Data hasil penelitian dapat diketahui bahwa lama pengalaman bertani wanita tani di Desa Duko Tambin 
berkisar antara 3 sampai 50 tahun. Mayoritas wanita tani di Desa Duko Tambin memiliki pengalaman 
dalam bertani selama 3 sampai 18 tahun yaitu sebanyak 43 persen. Lama pengalaman bertani 
seseorang adalah waktu yang telah dihabiskan seseorang untuk terlibat dalam aktivitas usahatani. 
Semakin lama pengalaman bertani seseorang maka akan semakin mudah dalam menyelesaikan 
pekerjaan maupun permasalahan dalam usahatani. Keputusan wanita tani untuk terlibat atau tidak dan 
lama tidaknya dipengaruhi oleh beberapa kondisi. Ada wanita yang memang terlahir dari keluarga 
petani, sedari kecil diajarkan untuk membantu orang tuanya melakukan aktivitas usahatani, sehingga 
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dari kecil pula ia terlibat dalam aktivitas usahatani. Ada wanita tani yang baru terlibat dalam aktivitas 
usahatani ketika orang tuanya meninggal dunia, dimana orang tuanya adalah seorang petani dan ketika 
orang tuanya meninggal tidak ada yang mengerjakan lahan milik orang tuanya sehingga dia harus 
menggantikan orang tuanya untuk mengerjakan lahan peninggalan orang tuanya supaya lahan tersebut 
tetap produktif dan menambah penghasilan keluarga. Ada pula wanita yang terlahir dari keluarga bukan 
petani tetapi menikah dengan laki-laki seorang petani, sehingga setelah menikah dia harus terlibat 
dalam aktivitas usahatani untuk membantu suaminya.  

Analisis Regresi Linier Berganda  

Data hasil analisis regresi dapat diketahui pengaruh karakteristik wanita tani yang meliputi usia, 
pendidikan, pekerjaan utama, dan pengalaman bertani sebagai variabel independen terhadap peran 
wanita tani dalam aktivitas usahatani jagung sebagai variabel dependen baik secara simultan 
menggunakan uji F maupun secara parsial menggunakan uji t. Hasil uji F dan uji t dapat dilihat pada 
tabel 2 dan tabel 3.  

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel 
dependen. Variabel independen secara bersama-sama dapat dikatakan berpengaruh terhadap variabel 
dependen apabila nilai F hitung lebih besar dari F tabel dengan nilai signifikansi pada penelitian ini 
pada α sebesar 5%.  

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Secara Simultan  

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 380,640 4 95,160 ,547 ,703b 

Residual 4346,727 25 173,869   

Total 4727,367 29    

Sumber: data diolah, 2021.  

Dari hasil analisis yang dilakukan diperoleh nilai F hitung sebesar 0,547 lebih kecil dari nilai F tabel 
sebesar 2,092 sehingga menolak H1. Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan 
antara variabel independen (usia, pendidikan, pekerjaan utama, dan pengalaman bertani) terhadap 
peran aktivitas wanita tani dalam usahatani jagung. Uji t dilakukan untuk melihat pengaruh variabel 
independen secara individu terhadap variabel dependen.  

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Secara Parsial  

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 22,897 23,943  ,956 ,348 

Usia -,197 ,311 -,207 -,633 ,533 

Pendidikan ,927 7,886 ,039 ,117 ,907 

Pekerjaan_Utama 2,997 4,569 ,328 1,756 ,518 

Pengalaman_Bertani -,558 -,633 ,591 -1,740 ,293 

Sumber: data diolah, 2021.  

Dari hasil analisis yang dilakukan diperoleh nilai t hitung variabel usia sebesar 0,633 lebih kecil dari 
nilai t tabel sebesar 1,699 sehingga menolak H1. Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara 
simultan antara variabel usia terhadap peran aktivitas wanita tani dalam usahatani jagung. Secara teori 
semakin tua usia wanita tani maka akan semakin tinggi perannya dalam aktivitas usahatani jagung, 
karena wanita tani yang saat ini berusia tua relatif tidak menempuh pendidikan formal dan tanggungan 
terhadap keluarganya semakin kecil karena anak-anaknya tidak memerlukan perawatan yang intensif 
lagi sehingga waktu luang wanita tani berusia tua lebih banyak dan digunakan untuk berperan dalam 
aktivitas usahatani jagung karena wanita tani memiliki lahan dan hanya bisa betani. Namun hasil 
analisis tidak sesuai dengan teori. Dugaan tidak berpengaruhnya usia wanita tani terhadap perannya 
dalam aktivitas usahatani dikarenakan wanita tani yang paling banyak berpartisipasi dalam usahatani 
jagung di Desa Duko Tambin adalah wanita tani berusia paling muda dari kategori usia pada penelitian 
ini.  

Dari hasil analisis yang dilakukan diperoleh nilai t hitung variabel pendidikan sebesar 0,117 lebih kecil 
dari nilai t tabel sebesar 1,699 sehingga menerima H0. Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan 
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secara simultan antara variabel pendidikan terhadap peran aktivitas wanita tani dalam usahatani 
jagung. Asumsinya, semakin rendah pendidikan wanita tani maka akan semakin banyak perannya 
dalam aktivitas usahatani jagung. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pengetahuan dan keterampilan 
wanita tani yang berpendidikan lebih rendah lebih terbatas jika dibandingkan wanita tani yang 
berpendidikan lebih tinggi. Dugaan tidak berpengaruhnya pendidikan wanita tani terhadap perannya 
dalam aktivitas usahatani dikarenakan mayoritas wanita tani tidak menggunakan ilmu pendidikan 
formal secara dominan dalam usahatani, terlebih lagi mereka yang tetap mengikuti ajaran nenek 
moyang terdahulu dalam melakukan pekerjaan pertanian. Sehingga hasil penelitian menunjukkan tinggi 
rendahnya pendidikan wanita tani tidak memberikan pengaruh terhadap peningkatan maupun 
penurunan peran wanita tani dalam aktivitas usahatani.  

Dari hasil analisis yang dilakukan diperoleh nilai t hitung variabel pekerjaan utama sebesar 1,756 lebih 
besar dari nilai t tabel sebesar 1,699 sehingga menerima H1. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan 
secara simultan antara variabel pekerjaan utama terhadap peran aktivitas wanita tani dalam usahatani 
jagung. Wanita tani yang memiliki pekerjaan utama sebagai petani akan lebih banyak mencurahkan 
waktunya untuk berperan dalam aktivitas usahatani jagung. Hal ini sejalan dengan kondisi di lapang 
bahwa dari keseluruhan responden mayoritas wanita tani memiliki pekerjaan utama sebagai petani. 
Wanita yang menjadi petani memiliki peran dalam aktivitas usahatani lebih banyak karena waktu yang 
mereka curahkan lebih banyak pula.  

Dari hasil analisis yang dilakukan diperoleh nilai t hitung variabel pengalaman bertani sebesar -1,740 
lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,699 sehingga menerima H1. Artinya terdapat pengaruh yang 
signifikan secara simultan antara variabel pengalaman bertani terhadap peran aktivitas wanita tani 
dalam usahatani jagung. Mayoritas pengalaman bertani berada di kategori terkecil pada penelitian ini, 
namun pada kategori tersebut semakin besar peran wanita tani dalam usahatani jagung. Dugaan hasil 
analisis ini dikarenakan wanita tani yang memiliki pengalaman bertani yang lama adalah wanita yang 
memiliki usia cukup tua. Wanita tani yang pengalaman bertaninya kecil maka usianya semakin muda, 
pada usia yang masih muda maka produktivitasnya masih tinggi. Sehingga hal tersebut memungkinkan 
pengalaman bertani yang relatif kecil akan memberikan peran dalam aktivitas usahatani jagung yang 
relatif besar karena adanya keterlibatan tingkat produktivitas dari usia.  

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukkan mayoritas wanita tani berada pada rentang usia 27-42 tahun, tingkat 
pendidikan SD, pekerjaan petani, dan pengalaman bertani berkisar antara 3-18 tahun. Karakterisitik 
wanita tani meliputi usia, pendidikan, pekerjaan utama, dan pengalaman bertani tidak berpengaruh 
secara simultan terhadap peran wanita tani dalam aktivitas usahatani jagung. Variabel pekerjaan utama 
dan pengalaman bertani berpengaruh secara parsial terhadap peran wanita tani dalam aktivitas 
usahatani jagung, sedangkan variabel usia dan pendidikan tidak berpengaruh secara parsial terhadap 
peran wanita tani dalam aktivitas usahatani jagung. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran bahwa perlu adanya penelitian terkait faktor 
eksternal yang mempengaruhi peran wanita tani dalam usahatani jagung, karena dari hasil penelitian 
diperoleh bahwa karakteristik yang menjadi faktor internal dari wanita tani tersebut yaitu tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan secara bersama. Sehingga ketika diketahui faktor yang mempengaruhi peran 
wanita tani dalam aktivitas usahatani, maka pihak terkait dapat meningkatkan produktivitas wanita tani 
dengan mengembangkan atau memperbaiki faktor tersebut.  
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