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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui tingkat partisipasi anggota 
kelompok tani pada program SL-PTT (Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman 
Terpadu); (2) Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi partisipasi 
anggota kelompok tani dalam program SL-PTT (Sekolah Lapangan Pengelolaan 
Tanaman Terpadu). 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan tehnik 
pengumpulan data dilakukan dengan teknik survai. Unit analisis adalah petani yang 
terlibat dalam Program Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman terpadu (SL-PTT) 
di Kecamatan Gunungsari. Penelitian ini dilaksanakan di tiga desa yaitu (1) Desa 
Kekait; (2) Desa Bukittinggi; (3) Desa Mekar Sari; Kecamatan Gunungsari 
Kabupaten Lombok Barat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada ketiga tahap partisipasi, petani 
responden berada pada kategori tinggi dan faktor-faktor yang mempengaruhi 
partisipasi petani adalah faktor umur petani responden dan faktor pengalaman 
bertani petani responden. 
Kata Kunci : Partisipasi, SL-PTT, Petani. 

ABSTRACT 
The purpose of this study is (1) To know the level of participation of farmer 

group members in the program SL-PTT (Integreted Field Plant Management 
School); (2) To determine the factors that influence the participation of farmer group 
members in the program SL-PTT (Integreted Field Plant Management School). 

This research uses descriptive research method and data collection 
technique done with survey technique. The unit of analysis is the farmer involved in 
Program SL-PTT (Integreted Field Plant Management School) in the subdistrict 
Gunungsari. This research was conducted in three villages there is (1) Kakait 
Villages; (2) Bukittinggi Villages; (3) Mekarsari Villages; in the subdistrict Gunungsari 
West Lombok. 

Research result show that at all three stages of participation,farmers of of 
respondents are in high category, and the factors that influence farmer’s participation 
are age factors of farmer responder and farmer experience farmer experience 
factors. 
Key Word : Participation, SL-PTT, Farmer. 

 

 



1. PENDAHULUAN 

Dalam upaya memantapkan swasembada beras, menuju ketahanan 
pangan dan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, pemerintah 
tengah melaksanakan sebuah program peningkatan produktivitas padi 
melalui Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) padi. 
Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) adalah suatu pendekatan inovatif 
dalam upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani melalui 
perbaikan sistem dalam perakitan paket teknologi yang sinergi antar 
komponen, dilakukan secara partisipatif, spesifik lokasi, terpadu dan dinamis. 

Kegiatan yang termasuk dalam program SL-PTT yang langsung 
melibatkan petani adalah peningkatan produktivitas. Peningkatan 
produktivitas dilakukan melalui kegiatan Bantuan Langsung Benih Unggul 
(BLBU). Bantuan Langsung Benih Unggung (BLBU) adalah sejumlah tertentu 
benih varietas unggul bermutu padi non hibrida dan padi hibrida, yang 
disalurkan oleh pemerintah secara gratis kepada petani (kelompok tani) yang 
ditetapkan.  Dalam kegiatan Bantuan Langsung Benih Unggung (BLBU) ini 
memerlukan keterlibatan langsung petani dalam berbagai tahap kegiatan baik 
pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan sampai tahap evaluasi. 

Perumusan Masalah: 
1. Bagaimana tingkat partisipasi anggota kelompok tani pada 

program SL-PTT di kecamatan Gunungsari. 
2. Apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi partisipasi anggota 

kelompok tani dalam program SL-PTT di kecamatan Gunungsari 
Tujuan Penelitian: 

1.  Untuk mengetahui tingkat partisipasi anggota kelompok tani 
pada program SL-PTT (Sekolah Lapangan Pengelolaan 
Tanaman Terpadu). 

2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi partisipasi 
anggota kelompok tani dalam program SL-PTT (Sekolah 
Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu). 

 
2. KERANGKA PENDEKATAN MASALAH 

Peningkatan produktivitas komoditi usaha tani dalam program SL-PTT 
dilakukan melalui kegiatan Bantuan Langsung Benih Unggung (BLBU). 
Kegiatan BLBU ini merupakan sejumlah tertentu benih varietas unggul 
bermutu padi non hibrida dan hibrida, yang disalurkan oleh pemerintah 
secara gratis kepada petani (kelompok tani) yang ditetapkan. Kegiatan SL-
PTT ini khususnya pada kegiatan BLBU ini sangat membutuhkan keterlibatan 
langsung petani sebagai peserta program. Karena dengan adanya 
keterlibatan petani dalam program tersebut dapat menentukan tujuan akhir 
dari program SL-PTT yaitu keberhasilan dari program. Partisipasi petani pada 



kegiatan BLBU ini dapat dikaji melalui aspek kegiatan program atas dasar 
keterlibatan petani pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 
program. 

Dalam kegiatan BLBU ada beberapa komponen kegiatan yang 
dilaksanakan meliputi : (1) pertemuan persiapan BLBU yaitu pertemuan yang 
dilakukan tokoh formal maupun informal beserta calon petani peserta SL-PTT 
untuk membahas analisis tujuan. (2) penyusunan RUK (Rencana Usaha 
Kelompok) yaitu membuat rencana kerja oleh anggota kelompok tani untuk 
satu periode musim tanam yang disusun melalui musyawarah dan 
kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani. (3) penyusunan materi 
pertemuan yaitu membuat dan menetapkan mater-materi dalam setiap 
pertemuan yang dilakukan oleh petani selama kegiatan SL-PTT berlangsung. 
(4) kegiatan Lapanganan yaitu kegiatan yang dilakukan oleh petani di lokasi 
pelaksanaan SL-PTT seperti kegiatan budidaya, pengamatan agroekosistem, 
diskusi kelompok, dan petani juga mempraktekkan apa yang yang didapatkan 
dalam program SL-PTT di lahan usaha taninya sendiri. 

Keterlibatan petani dalam suatu program tentunya ada faktor yang ikut 
mempengaruhi. Faktor tersebut seperti umur petani, tingkat pendidikan, luas 
lahan garapan, pengalaman bertani dan jumlah tanggungan. 

 
3. METODELOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif.Unit analisis dalam penelitian ini adalah petani yang terlibat dalam 
program Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman terpadu (SL-PTT) di 
Kecamatan Gunungsari. Penelitian ini dilakukan di kecamatan 
Gunungsari.Telah di tetapkan 3 desa sebagai lokasi penelitian yaitu : desa 
Mekarsari, desa bukit tinggi, desa Kekait secara purposive sampling dengan 
pertimbangan yaitu desa terpilih adalah desa yang memiliki jumlah anggota 
kelompok tani yang paling banyak sebagai peserta SL-PTT. Penentuan 
kelompok tani sampel masing-masing setiap kelompok tani ditentukan 2 
responden yaitu ketua kelompok tani dan sekretaris kelompok tani, dan 
responden lain dipilih secara random sampling dari anggota kelompok tani 
terpilih. Jumlah responden ditetapkan secara Quota sebanyak 12% atau 
sebanyak 34 responden kelompok tani terpilih dari 286 petani. Jenis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. 
Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 
Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara langsung dalam suatu 
kegiatan akibat adanya kesukarelaan dan kesadarannya dalam berinteraksi 
sosial dengan adanya ikatan solidaritas kelembagaan tertentu. Partisipasi 
dalam penelitian adalah keterlibatan petani secara langsung pada tahap 
kegiatan SL-PTT yaitu tahap Perencanaan, tahap Pelaksanaan dan Tahap 



Evaluasi. Adapun faktor yang mempengaruhi petani dalam berpartisipasi 
adalah umur petani responden, tingkat pendidikan, pengalaman bertani, luas 
lahan dan jumlah tanggungan keluarga. Pengumpulan data primer terhadap 
responden dilakukan dengan teknik wawancara dengan menggunakan daftar 
pertanyaan (kuisioner) yang diberikan kepada responden. Untuk mengetahui 
tingkat partisipasi petani dalam kegiatan SL-PTT, yaitu pada tahap 
perencanaan,pelaksanaan dan evaluasi dilakukan analisa skoring. Untuk 
mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi keikutsertaan petani dalam 
kegiatan SL-PTT, dilakukan pengujian dengan menggunakan Uji Chi Square 
(  ). 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Aspek partisipasi petani yang diteliti dalam penelitian ini meliputi 1)  
tahap perencanaan, 2) tahap pelaksanaan, 3) tahap evaluasi dalam program 
SL-PTT khususnya pada kegiatan Bantuan Langsung Benih Unggul  (BLBU). 
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan tingkat partisipasi petani pada ke tiga 
tahapan kegiatan program SL-PTT tersebut termasuk dalam kategori tinggi. 
Secara terperinci hasil pengukuran setiap tahap kegiatan selengkapnya 
disajikan pada tabel 1 berikut ini: 

Tabel Skor Tingkat Partisipasi Petani pada Program SL-PTT di Kecamatan 
Gunungsari 

No  Kegiatan dalam 
Program SL-PTT 

Partisipasi Pencapaia
n (%) 

Kategori 

Skor 
Maks 

Skor 
Tercapai 

1 Tahap Perencanaan 30 24 80 Tinggi  

2 Tahap Pelaksanaan 27 21 77 Tinggi  

3 Tahap Evaluasi 18 18 100 Tinggi  

Sumber : Data Primer diolah 2018 
Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi petani dalam 

program SL-PTT termsuk kategori tinggi pada setiap tahapannya. Pada tahap 
perencanaan, tingkat partisipasi petani berada pada kategori tinggi dengan 
pencapaian skor 24 dari skor maksimal 30 atau pencapaian 80% . Hal ini 
berarti petani berperan serta dalam program SL-PTT yaitu berperan serta 
pada kegiatan pertemuan persiapan kegiatan BLBU, Penyusunan Usaha 
Kelompok, penyusunan rencana kegiatan kelompok dan menyusun materi 
pertemuan. Dari ke empat aspek dalam tahap perencanaan tingkat partisipasi 
petani berada pada kategori tinggi kecuali pada aspek keaktifan anggota 
petani dalam pembuatan jadwal pertemuan. Tingkat parisipasi petani pada 
aspek ini berada pada kategori sedang karena petani merasa bahwa 
pembuatan jadwal kelompok ini adalah urusan dari ketua kelompok, 
sedangkan anggotanya hanya mengikuti apa yang yang ketua kelompok 



buat, dan rendahnya tingkat pendidikan petani yang menyebabkan lambatnya 
petani dalam menerima informasi sehingga kurang aktif dalam kegiatan 
tersebut. 

Tahap pelaksanaann, tingkat partisipasi petani pada kategori tinggi 
dengan pencapaian skor 24 dari skor maksimal 27 atau pencapaian 89%. Hal 
ini berarti petani ikut terlibat dalam kegiatan pada tahap pelaksanaan 
program yaitu kegiatan budidaya di lokasi sekolah Lapangan, pengamatan 
agroekosistem, diskusi kelompok dan penerapan kegiatan di sekolah 
Lapangan pada lahan peserta SL-PTT. Dari ke empat indikator tersebut 
tingkat partisipasi petani berada pada kategori tinggi, karena pada saat 
pelaksanaan petani di bombing oleh Penyuluh Pendamping Lapanganan 
(PPL) sehingga mudah untuk petani mengerti dan paham yang di sampaikan 
oleh PPL berupa teknologi maupun informasi. Hampir seluruh petani ikut 
serta dalam tahap pelaksanaan. 

Tahap evaluasi, tingkat partisipasi petani termasuk dalam kategori tinggi 
dengan pencapaian skor 18 dari skor maksimal 18 atau pencapaian 100%. 
hal ini menunjukkan petani ikut terlibat dalam kegiatan pada tahap evaluasi 
yaitu kegiatan penilaian kegiatan kelompok, evaluasi keberhasilan program 
dan menilai tingkat partisipasi petani. Dalam setiap aspek pada tahap 
evaluasi ini yang diukur adalah kehadiran dan keaktifan petani dalam 
mengikuti kegiatan tersebut. Pada tahap evaluasi semua aspek berada pada 
kategori tinggi, hal ini menunjukkan bahwa petani menerima dengan baik 
teknologi dan inovasi yang di berikan pada program SL-PTT. 

Faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi petani diukur 
dengan menggunakan analisis Chi Square. Adapun faktor – faktor yang 
mempengaruhi tingkat partisipasi petani adalah sebagai berikut. 
Tabel  Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Petani pada 

Program SL-PTT 

Faktor  X² hitung X² Tabel Ket 

Umur Responden 6 3,841 * 

Tingkat Pendidikan 2,9 3,841  

Jumlah Tanggungan Keluarga 0,13 3,841  

Pengalaman Bertani 4,1 3,841 * 

Luas Lahan 0,12 3,841  

Tabel : Data Primer diolah, 2018 
* : Ada pengaruh  

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari lima faktor yang diduga 
mempengaruhi tingkat partisipasi petani, hasil analisis menunjukkan ada  dua 
faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi petani responden  yaitu umur 
responden dan  pengalaman bertani. 
 
 



KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan yang telah diuraikan 
sebelumnya maka dapat disimpulkkan sebagai berikut : 

1. Tingkat partisipasi petani dalam Program Sekolah Lapangan 
Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) termasuk dalam kategori 
tinggi. Artinya bahwa petani sudah berpartisipasi dengan baik dalam 
setiap  tahap kegiatan yang dilaksanakan dalam program SL-PTT, 
ditinjau setiap tahap yaitu : 

a. Pada tahap perencanaan partisipasi termasuk pada kategori 
tinggi artinya petani berpartisipasi dalam program SL-PTT 
dengan baik.   

b. Pada tahap pelaksanaan tingkat partisipasi petani pada seluruh 
aspek tinggi. petani mengikuti tahap pelaksanaan dengan baik 
dan mengikuti seluruh kegiatan. 

c. Pada tahap evaluasi termasuk pada kategori tinggi, artinya 
petani menerima dengan baik teknologi yang sudah diberikan 
dan mengerti pengaplikasiannya di lahan. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi petani dalam 
program SL-PTT adalah tingkat umur petani responden dan 
pengalaman bertani petani responden. hampir seluruh petani 
responden berada pada umur produktif, yaitu umur yang secara fisik 
dan mental mampu beraktivitas dalam rangka menghasilkan barang 
dan jasa termaksud yang berkenaan dengan kegiatan program 
Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT). Petani 
responden yang memiliki pengalaman bertani lebih lama akan lebih 
mudah berpartisipasi pada kegiatan program Sekolah Lapangan 
Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT), dan dapat mengaplikasikan 
teknologi dan inovasi yang di berikan. 

Dalam usaha meningkatkan penyelenggaraan program Sekolah 
Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) untuk masa akan 
datang maka dalam hal ini perlu disarankan: 

1. Perlu adanya kebijakan dan keberlanjutan dari program SL-PTT 
ini 

2. Bagi peneliti lain yang berminat terhadap pembangunan 
pertanian agar dapat mengkaji lebih dalam terhadap program 
SL-PTT, hal ini sebagai bahan informasi kepada pemerintah 
dalam mengoptimal dan melaksanakan pembangunan 
pertanian. 
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