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ABSTRACT 

 

  Thus, this research is aiming to understand the level of the role of the farmer group 

and the influence of the role of farmer groups in increasing corn productivity in Cimanintin 

village. The method used in this research is a case method using a quantitative descriptive 

approach. 

  The function of farmer groups in the role category is a study class and farming 

production unit, while the vehicle for cooperation vehicle is in the category of less role. The 

results of multiple linear regression analysis showed simultaneously the role of farmer 

groups had a significant effect on the productivity of maize farming. Partially the role of 

farmer groups as a vehicle for cooperation and farming production unit has a significant 

effect on corn productivity, whereas the role of farmer groups as a vehicle for learning has 

no significant effect on corn productivity. 
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ABSTRAK 

   

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat peranaan kelompok tani dan pengaruh 

peranan kelompok tani dalam meningkatkan produktivitas jagung di desa Cimanintin. metode 

yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Kasus dengan menggunakan pendekatan 

deskriptif kuantitatif. 

Peranan kelompok tani yang berada pada kategori berperan adalah wahana belajar dan unit 

produksi, sedangkan wahana kerjasama berada pada kategori kurang berperan. Hasil analisis 

regresi linear berganda menunjukan secara bersama-sama peranan kelompok tani 

berpengaruh nyata terhadap produktivitas usahatani jagung. Secara parsial peranan kelompok 

tani sebagai wahana kejasama dan unit produksi berpengaruh nyata terhadap produktivitas 

Jagung, sedangkan peran kelompok tani sebagai wahana belajar tidak berpengaruh nyata 

terhadap produktivitas jagung. 

 

Kata Kunci : Peranan Kelompok Tani, Produktivitas, Usahatani 

 

 



 

 

 

PENDAHULUAN 

Jagung merupakan bagian dari sub sektor 

tanaman pangan yang memberikan andil 

bagi pertumbuhan industri hulu dan 

pendorong industri hilir yang 

kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi 

nasional cukup besar. Berdasarkan data 

Badan Ketahanan Pangan tahun 2019, 

kebutuhan total penggunaan jagung 15,5 

juta ton. 

  Agenda prioritas Kabinet Kerja 

Presiden Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-

2019 yang dituangkan dalam Nawa Cita 

mengarahkan pembangunan pertanian ke 

depan untuk mewujudkan kedaulatan 

pangan. Menurut Sukendar, dkk. (2019) 

menyatakan sebagai kemampuan bangsa 

dalam mencukupi kebutuhan pangan 

secara mandiri dari produksi, menentukan 

kebijakan, serta melindungi dan 

menyejahterakan petani sebagai pelaku 

utama usaha pertanian pangan. 

  Berdasarkan data statistik pertanian 

produksi jagung nasional tahun 2018 

memiliki peningkatan produksi sebesar 

3,91% dan peningkatan produktivitas 

sebesar 0,27% dari tahun 2017 

(BPS,2018). Peningkatan tersebut tidak 

lepas dari peran serta seluruh stekholder, 

salah satu yang memiliki peranan besar 

dalam peningkatan produksi dan 

produktivitas jagung yaitu kelompok tani. 

  Kelompok tani merupakan 

sekelompok petani yang memiliki 

kepentingan dan tujuan yang sama yang 

bergabung untuk memajukan usaha 

agribisnis dan mempermudah pengelolaan 

dalam proses distribusi, baik itu benih, 

pestisida, sarana produksi dan lain-lain 

dalam satu wilayah (Mulyati et al., 2017). 

Sejalan dengan itu, Irawati (2015) 

menyatakan bahwa dengan adanya 

kelompok tani maka dapat memudahkan 

dan membantu anggota kelompok tani 

untuk menjalankan kegiatan usahataninya. 

Kemudahan tersebut yaitu tersalurnya 

bantuan dari pemerintah melalui kelompok 

tani kepada petani – petani penerima 

bantuan dan tukar informasi berbagi 

pengalaman tentang usahatani 

Peran kelembagaan pertanian perlu 

didorong untuk memberikan kontribusi 

terhadap hal tesebut. Upaya 

pengembangan kelompok tani yang lebih 

dinamis dan mandiri terus dilakukan. 

Menurut kementirian pertanian (2016), 

dalam Permentan nomor 67 tahun 2016,  

pengembangan kelompok tani diarahkan 

pada peningkatan kemampuan kelompok 

tani dalam melaksanakan fungsinya, 

peningkatan kemampuan para anggota 

dalam pengembangan agribisnis, 

penguatan kelompok tani menjadi 

organisasi petani yang kuat dan mandiri. 



 

 

Melanjutkan menurut Pramono dan 

Yuliawati (2019), bahwa Pembinaan 

kelompok tani ditujukan pada 

pengaplikasian sistem agribisnis dan 

peningkatan peran serta petani dengan cara 

berkerjasama antar petani dan pihak lain 

yang terkait untuk mengembangkan 

usahatani petani. 

Kelompok tani secara tidak 

langsung dapat dipergunakan sebagai 

salah satu usaha untuk meningkatkan 

produktivitas usaha tani melalui 

pengelolaan usaha tani secara bersamaan. 

Sehubungan dengan itu, menurut Wardani, 

dkk. (2018), Pencapaian produktivitas 

usaha tani tidak lepas dari peran kelompok 

tani sebagai lembaga yang 

mengakomodasi kepentingan petani dalam 

usahataninya. Menurut Peraturan Menteri 

Pertanian No.67 tahun 2016 peran 

kelompok tani dikelompokkan menjadi 

tiga, yaitu sebagai wahana belajar, wahana 

kerjasama dan unit produksi. Sehingga 

secara tidak langsung kelompok tani dapat 

dipergunakan sebagai salah satu usaha 

untuk meningkatkan produktivitas 

usahatani melalui pengelolaan usahatani 

secara bersamaan. 

Maka dari itu, dalam penelitian 

yang berjudul “Peranan Kelompok Tani 

dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha 

Tani Jagung (Zea mays L)” bertujuan 

untuk mengetahui karakteristik petani 

yang tergabung dalam kelompok tani dan 

pengaruh peran kelompok tani dalam 

meningkatkan produktivitas jagung di desa 

Cimanintin kecamatan jatinunggal 

kabupaten sumedang.  

Penelitian ini akan dilaksanakan di 

desa Cimanintin, kecamatan Jatinunggal, 

kabupaten Sumedang, dimana desa 

tersebut merupakan penghasil jagung 

tertinggi di kecamtan Jatinunggal dan 

salah satu derah penerima program Upsus 

Pajale (Upaya Khusus Padi, Jagung, dan 

Kedelai). Berdasarkan data yang 

dikeluarkan oleh UPTD Pertanian 

Ketahanan Pangan dan Hortikultura, 

kecamtan jatinunggal (2018), Desa 

Cimanintin merupakan penghasil jagung 

tertinggi sebanyak 18726 kw dari luas 

panen 314 ha. Selain itu, Desa Cimanintin 

memiliki kelompok tani dan anggota 

kelompok tani yang paling banyak 

dibandingkan dengan desa lainnya yang 

ada di wilayah Kecamatan Jatinunggal. 

 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif dan verifikatif. Metode 

deskriptif digunakan untuk 

menggambarkan karakteristik petani 

(umur, tingkat pendidikan formal, 

pengalaman berusaha tani, serta luas 

lahan) yang tergabung kedalam kelompok 

tani di Desa Cimanintin. Metode deskriptif 

merupakan metode dalam meneliti status 

kelompok manusia, suatu objek, suatu 

objek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran, ataupun suatu kelas pristiwa 

pada masa sekarang.  Tujuan dari 

penelitian deskriptif ini adalah untuk 

membuat deskripsi, gambaran, atau 

lukisan secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat 



 

 

serta hubungan antarfenomena yang 

diselidiki (Nazir, 2011) 

Sedangkan metode verikatif 

digunakan untuk menganalisis pengaruh 

peranan kelompok tani terhadap 

produktivitas jagung. Menurut Sugiono 

(2016), pendekatan verifikatif adalah 

metode penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui peranan antara variabel 

melalui suatu pengujian dan perhitungan 

statistik sehingga didapat hasil pembuktian 

yang menunjukan hipotesis diterima atau 

ditolak. 

Data dalam penelitian ini di 

peroleh dengan menggunakan dua teknik 

yaitu data primer dan data sekunder. Data 

primer merupakan data yang diperoleh 

secara langsung dari narasumber atau 

pihak yang terkait mengenai permasalahan 

yang akan diteliti, dengan cara 

menggunakan kuisioner yang dibagikan 

pada responden yang berisi daftar 

pertanyaan yang berhubungan dengan 

judul penelitian untuk mendapatkan data 

yang dibutuhkan untuk selanjutnya diolah.  

Data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari pustaka, penelitian 

terdahulu, dan lembaga atau instansi 

terkait yang digunakan sebagai data 

pelengkap dan pendukung dari hasil di 

lapang atau data primer. Data ini dapat 

berupa data atau dokumen yang berasal 

dari buku, internet, instansi terkait, surat 

kabar, penelitian terdahulu yang terkait 

dengan bahan penelitian. Data hasil 

penelitian di peroleh dari intansi 

pemerintahan setempat maupun 

lembaga/intansi terkait lainnya. 

Dalam penelitian ini, Untuk 

mendapatkan sampel yang mewakili 

(representatif) populasi digunakan teknik 

stratified random sampling dengan alokasi 

sample secara proporsi, sehingga diperoleh 

sampel sebanyak 45 orang dari 302 orang 

petani yang mewakili anggota kelompok 

tani. Stratified random sampling 

merupakan proses pengambilan sampel 

melalui proses pembagian populasi 

kedalam strata, memilih sampel acak 

sederhana dari setiap stratum, dan 

menggabungkannya ke dalam sebuah 

sampel untuk menaksir parameter 

populasinya. Alokasi proporsional 

merupakan suatu metode untuk 

mengalokasikan sampel dimana ukuran 

sampel untuk setiap stratum sesuai dengan 

proporsi ukuran masing-masing stratum. 

Untuk mengetahui pengaruh peran 

kelompok tani (X) terhadap Produktifitas 

Usahatani Jagung (Y) di Desa Cimanintin 

Kecamatan Jatinunggal Kabupaten 

sumedang, maka digunakan uji analisa 

regresi linear berganda (Sugiono, 2007) 

yang bentuk persamaan matematikanya 

adalah : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Dimana : 

Y = Produktivitas Usahatani 

X1 = wahana Belajar 



 

 

X2 = Wahana Kerjasama 

X3 = Unit Produksi 

a = Nilai Intercep (konstanta) 

b = Koefisien regresi 

e = error 

Dalam penelitian ini digunakan 

metode transformasi data dari ordianal 

menjadi interval yaitu Metode Seksusif 

Interval dengan menggunakan alat analisis 

aplikasi Softwere Microsoft Excel 2010 . 

Transformasi MSI adalah sebuah metode 

transformasi data ordinal menjadi data 

interval dengan mengubah proporsi 

kumulatif setiap peubah pada kategori 

menjadi nilai kurva normal bakunya.. 

Tujuan dari penelitian ini adalah melihat 

bagaimana melakukan pemodelan regresi 

linier berganda dengan menggunakan data 

berskala ordinal yang ditransformasi 

menjadi data interval. Setelah transfortasi 

data, selanjutnya data dianalisis Dengan 

Regresi Linear Berganda menggunakan 

alat analisis IBM SPSS Statistic  25. 

Hipotesis yang diuji : 

H0 : β1 = β2 = β3 = 0 artinya tidak ada 

pengaruh antara Peran kelompok Tani 

(sebagai wahana belajar (X1), wahana 

kerjasama (X2),  dan unit produksi (X3)) 

terhadap produktifitas usahatani Jagung 

(Y)  di Desa Cimanintin kecamatan 

jatinunggal kabupaten sumedang. 

H1 : β1 = β2 = β3 ≠ 0 artinya ada 

pengaruh Peran kelompok Tani (sebagai 

wahana belajar (X1), wahana kerjasama 

(X2),  dan unit produksi (X3)) terhadap 

produktifitas usahatani Jagung (Y)  

usahatani Jagung di Desa Cimanintin 

kecamatan jatinunggal kabupaten 

sumedang. 

Uji Simultan (Serempak) : 

Fhitung > Ftabel : maka Ho ditolak 

yang artinya ada pengaruh Peran 

kelompok Tani (sebagai wahana belajar 

(X1), wahana kerjasama (X2),  dan unit 

produksi (X3)) terhadap produktifitas 

usahatani Jagung (Y) di Desa Cimanintin 

kecamatan jatinunggal kabupaten 

sumedang. 

Fhitung ≤ Ftabel : maka Ho diterima 

yang artinya tidak ada pengaruh antara 

Peran kelompok Tani (sebagai wahana 

belajar (X1), wahana kerjasama (X2),  dan 

unit produksi (X3)) terhadap produktifitas 

usahatani Jagung (Y)  di Desa Cimanintin 

kecamatan jatinunggal kabupaten 

sumedang. 

Hipotesis yang diuji secara Parsial  

H0 : β1 = 0; artinya tidak ada pengaruh  

peran kelompok tani sebagai wahana 

belajar (X1) terhadap produktifitas 

usahatani Jagung (Y). 

H0 : β1 ≠ 0; artinya ada pengaruh  peran 

kelompok tani sebagai wahana belajar (X1) 

terhadap produktifitas usahatani Jagung 

(Y). 

H0 : β2 = 0; artinya tidak ada pengaruh  

peran kelompok tani sebagai wahana 

kerjasama (X2)  terhadap produktifitas 

usahatani Jagung (Y). 



 

 

H0 : β2 ≠ 0; artinya ada pengaruh  peran 

kelompok tani sebagai wahana kerjasama 

(X2)  terhadap produktifitas usahatani 

Jagung (Y). 

H0 : β3 = 0; artinya tidak ada pengaruh  

peran kelompok tani sebagai Unit 

Produksi (X3)  terhadap produktifitas 

usahatani Jagung (Y). 

H0 : β1 ≠ 0;artinya tidak ada pengaruh  

peran kelompok tani sebagai Unit 

Produksi (X3) terhadap produktifitas 

usahatani Jagung (Y). 

Untuk mengetahui apakah masing-

masing variable independen (X) 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

variable dependen (Y) digunakan uji T 

Dimana : 

1. Jika thitung ≥ tTabel (α=0,05) berarti 

Ho ditolak, artinya ada pengaruh 

yang signifikan antara ada 

pengaruh antara Peran kelompok 

Tani terhadap produktifitas 

usahatani di Desa Cimanintin 

kecamatan jatinunggal kabupaten 

sumedang. 

2. Jika thitung < tTabel (α=0,05) berarti 

Ho diterima artinya Tidak ada 

pengaruh yang signifikan ada 

pengaruh antara Peran kelompok 

Tani terhadap produktifitas 

usahatani di Desa Cimanintin 

kecamatan jatinunggal kabupaten 

sumedang. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Karakteristik Responden 

4.1.1 Umur 

Umur terendah responden pada 

penelitian ini adalah 30 tahun, sedangkan 

umur tertinggi adalah 65 tahun. Dengan 

rata-rata umur responden adalah 46 tahun. 

umur petani mayoritas berada pada 

rentang umur 30 tahun - 49 tahun dengan 

presentase sebesar 62,22  persen . Usia 

petani masih tergolong usia produktif 

untuk melakukan kegiatan usahatani, 

sedangkan umur yang tergolong dalam 

umur non produktif atau lebih dari 64 

tahun sebesar 2,22 persen. 

4.1.2 Tingkat Pendidikan Formal 

Tingkat pendidikan responden 

pada penelitian ini dibagi menjadi tiga 

kategori, yaitu tamat SD disebut tingkat 

pendidikan rendah, tamat SMP dan 

sederajat disebut tingkat pendidikan 

sedang, serta SMA dan Perguruan tinggi 

disebut tingkat pendidikan tinggi. Dalam 

penelitian ini menujukan tingkat 

pendidikan formal responden mayoritas 

tamatan Sekolah Dasar atau bisa 

dikategorikan tingkat pendidikan rendah 

dengan presentase sebesar 60 persen 

sebanyak 27 orang. 

4.1.3 Pengalaman Berusahatani 

Pengalaman berusahatani diduga 

mempengaruhi tingkat produksi usahatani 

dimana semakin lama pengalaman 

berusahatani petani maka kemampuan 



 

 

dalam pengelolaan usahatani akan 

semakin baik. Dari hasil penelitian ini 

dapat diketahui bahwa mayoritas 

responden yaitu 95,56 persen atau 

sebanyak 43 orang mempunyai 

pengalaman berusahatani lebih dari 10 

tahun dan hanya 4,44 persen atau 2 orang 

responden yang terbilang baru dalam 

budidaya pertanian. Hal ini membuktikan 

bahwa responden sudah memiliki 

pengetahuan cukup dalam hal budidaya 

tanaman jagung 

4.1.4 Luas Lahan 

Luas lahan merupakan media yang 

digunakan oleh petani untuk menjalankan 

usaha pertaniannya dan diukur dengan 

satuan hektar (Muhyidin, 2010). Lahan 

terluas yang dimiliki responden adalah 1 

ha, sedangkan lahan tersempit yang 

dimiliki responden adalah 2000 m2, 

dengan rata-rata luas lahan sebesar 4300 

m2. Luas lahan responden pada penelitian 

ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu < 

0,5 ha, 0,5 ha sampai < 1 ha, dan 1ha ke 

atas. 

Dari hasil penelitian ini dapat 

diketahui bahwa mayoritas responden 

mempunyai luas lahan kurang dari 0,5 ha. 

Hal ini dapat dijelaskan dengan sebaran 

frekuensi yang menunjukkan persentase 

yang besar pada kepemilikan lahan dengan 

luas kurang dari 0,5 ha sebesar 71,11 

persen atau 32 orang dari total responden. 

Dimana luas lahan tanam jagung yang 

dikelola oleh responden sebagian besar 

terdiri dari lahan pengangonan, lahan 

perhutani dan lahan milik sendiri. 

4.1.5 Status Usahtani 

Status usahatani responden pada penelitian 

ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu 

pekerjaan utama dan pekerjaan sambilan. 

dapat diketahui bahwa mayoritas 

responden yaitu 93.33 persen atau 42 

orang petani melakukan budidaya 

pertanian pangan sebagai pekerjaan utama. 

Hal ini dikarenakan dari hasil usaha tani 

masyarakat bisa mencukupi kebutuhannya. 

Adapun kerja sampingan yang dilakukan 

oleh responden adalah berternak yaitu 

kambing atau sapi potong. 

 

4.2 Peranan Kelompok Tani 

terhadap Produktivitas Usahtani 

Jagung 

Berdasarkan hasil analisis data 

pengaruh peranan kelompoktani terhadap 

produktivitas jagung diperoleh persamaan 

regresi linear berganda sebagai berikut: 

Y = 3,970 + 0,363X1 – 1,034X2 + 0,924X3 

Uji ketepatan model peranan kelompok 

tani terhadap produktivitas jagung 

berdasarkan nilai Koefisien Determinasi 

(Adjasted R Square) sebesar 0,299 

menunjukan 29,9% variasi produktivitas 

jagung (Y) bisa dijelaskan oleh variasi 

peran kelompok tani sebagai wahana 

belajar (X1), wahana kerjasama (X2), dan 

sebagai unit produksi (X3), sedangkan 



 

 

sisanya sebesar 70,1% dapat dijelaskan 

oleh faktor lain diluar model. Berdasarkan 

hasil analisis, model analisis ini dapat 

dikatakan kurang baik variabel bebas 

dalam menjelaskan variabel terikat. Hal ini 

dikerenakan masih ada faktor lain yang 

lebih berperan langsung terhadap 

peningkatan produktivitas jagung daripada 

peranan kelompok tani. 

Uji F digunakan untuk melihat 

pengaruh variabel bebas (peranan 

kelompok tani) secara bersama-sama 

(Simultan) terhadap produktivitas jagung. 

Nilai Fhitung  sebesar 7,249 lebih besar dari 

nilai Ftabel 3,23 pada tingkat kesalahan 5% 

(α = 0,05), berarti peran kelompok tani 

sebagai wahana belajar (X1), wahana 

kerjasama (X2), dan sebagai unit produksi 

(X3) secara bersama (simultan) ada 

pengaruh nyata terhadap produktivitas 

jagung (Y), sehingga H0 ditolak dan H1 

diterima. 

4.2.1 Peranan Kelompok Tani sebagai 

Wahana Belajar terhadap 

Produktivitas Jagung 

Penelitian ini menggunakan alat 

analisis regresi linear berganda untuk 

melihat pengaruh peran kelompok tani 

terhadap produktivitas jagung di desa 

Cimanintin. berdasarkan hasil analisis 

didapat nilai Thitung sebesar 1,241 lebih 

kecil dari nilai Ttabel 1,680 pada tingkat 

kesalahan 5% (α = 0,05), artinya bahwa 

peran kelompok tani sebagai wahana 

belajar (X1) tidak ada pengaruh nyata 

terhadap produktivitas jagung yang 

diusahakan oleh anggota kelompok tani, 

Maka dapat ditarik kesimpulan H0 

diterima dan H1 ditolak. 

4.2.2 Peran kelompok tani sebagai 

wahana kerjasam terhadap 

produktivitas jagung 

Penelitian ini menggunakan 

analisis regresi linear berganda untuk 

melihat pengaruh peran kelompok tani 

sebagai wahana kerjasama terhadap 

produktivitas jagung digunakan uji t. 

Berdasarkan hasil analisis didapat nilai 

thitung sebesar 3,379 lebih besar dari nilat 

ttabel 1,680 dan nilai signifikan 0,002 lebih 

kecil dari α = 0,05, artinya peran 

kelompok tani sebagai wahana kerjasama 

ada pengaruh nyata terhadap produktivitas 

usahatani jagung. Sehingga dapat di tarik 

kesimpulan bahwa H0 ditolak dan H1 

diterima. 

Pengaruh yang ditimbulkan antara 

peran kelompok tani sebagai wahana 

kerjasama dengan produktivitas jagung 

bersifat negatif yaitu semakin kecil tingkat 

kerjasama maka semakin besar 

produktivitas jagung, dan sebaliknya. Hal 

ini bisa dijelaskan bahwa kerjasama yang 

dilakukan dalam kelompok tani terjadi 

persaingan / kerjasama yang bersifat 

negatif. 



 

 

4.2.3 Pengaruh peran kelompok tani 

sebagai unit produksi terhadap 

produktivitas usahatani jagung 

Penelitian ini menggunakan 

analisis regresi linear berganda, dalam 

melihat pengaruh yang ditimbulkan oleh 

peran kelompok tani sebagai unit produksi 

terhadap produktivitas jagung digunakan 

uji t. Berdasarkan hasil analisis di dapat 

nilai thitung sebesar 4,271 lebih besar dari 

ttabel 1,680 dan nilai signifikan sebesar 

0,000** lebih kecil dari α = 0,05, sehingga 

H0 ditolak dan H1 diterima artinya peran 

kelompok tani sebagai unit produksi 

berpengaruh nyata terhadap produktivitas 

jagung yan diusahatanikan oleh 

anggotanya. Semakin besar peran 

kelompok tani sebagai unit produksi maka 

produktivitas usaha tani jagung akan 

semakin meningkat, dan sebaliknya 

semakin kecil peran kelompok tani sebagai 

unit produksi maka tingkat produktivitas 

jagung di desa Cimanintin semakin 

rendah. 

  

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian ini 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1) Karakteristik angota kelompok tani 

di desa Cimanintin dalam 

menjalankan usahatani jagung, 

mayoritas berusia (30 tahun – 49 

tahun) sebesar 62,22%, tingkat 

pendidikan formal terbilang masih 

rendah sebesar 60% hanya lulusan 

SD, pengalaman berusahatani lebih 

dari 10 tahun atau bisa dikatakan 

sudah cukup berpengalaman 

sebesar 95,56%, dan luas lahan 

tanam sebagian besar kurang dari 

0,5 ha sebesar 71,11%. 

Pengaruh peranan kelompok tani 

yaitu sebagai wahan belajar (X1), 

wahana kerjasama (X2), dan unit 

produksi (X3) terhadap 

produktivitas jagung (Y) di desa 

Cimanintin secara bersama-sama 

(simultan) berpengaruh nyata 

dimana Nilai Fhitung  sebesar 6,358 

lebih besar dari nilai Ftabel 3,23 

pada tingkat kesalahan 5% (α = 

0,05). Pengaruh secara parsial pada 

tingkat kesalahan 5% (α = 0,05), 

peran kelompok tani sebagai 

wahana belajar tidak ada pengaruh 

nyata terhadap produktivitas 

jagung, dimana nilai Thitung sebesar 

1,357 lebih kecil dari nilai Ttabel 

1,680. Peran kelompok tani sebagai 

wahana belajar memiliki pengaruh 

nyata terhadap produktivitas 

jagung,dimana nilai thitung sebesar 

3,030 lebih besar dari nilat ttabel 

1,680. Peran kelompok tani sebagai 

unit produksi memiliki pengaruh 

nyata terhadap produktivitas 

jagung, dimana nilai thitung sebesar 

3,839 lebih besar dari ttabel 1,680. 

 



 

 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

dikemukakan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1) Bagi anggota kelompok tani desa 

Cimanintin, disarankan dapat 

mempertahankan keberadaan 

kelompok tani dan lebih aktif lagi 

dalam mengikuti kegiatan 

kelompok tani sehingga kelompok 

tani ini bisa terus berdiri dan bisa 

membantu petani anggota 

mencapai keberhasilan bersama. 

2) Sumberdaya finansial berupa dana 

segar merupakan fasilitas yang 

paling ditunggu seluruh petani 

anggota. Peningkatan jaringan 

kerjasama Kelompok Tani dengan 

lembaga modal penting dilakukan 

untuk pengembangan usaha petani 

anggota. Selain itu perlu untuk 

memaksimalkan potensi kelompok 

agar dapat menghimpun modal 

bersama. Hal ini menghindari dari 

ketergantungan kelembagaan 

kelompok tani pada pihak luar 

maupun bantuan-bantuan berupa 

program dari pemerintah. 
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