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This research aims to determine the roles of member of woman farmer groups (KWT) 

in actualizing Sungai Langka Agrotourism Village and factors related to the roles.  

The research location was chosen purposively in Sungai Langka Village of Gedong 

Tataan Sub-district of Pesawaran Regency.  Respondents were 61 members of KWTs 

taken using propotional random sampling.  Data retrieval was taken from January to 

February 2018 and were analyzed using descriptive method for the first aims and 

quantitative approach (rank spearman) for the second purpose.  The results indicated 

that the roles level of KWT members in mini jackfruit planting and handicraft 

production are included in a low classification. The roles level of KWT members in 

the manufacture of vegetable picking galleries, fruit picking, and in Small and 

Medium Enterprises processing of agricultural products are included in a medium 

category. The roles of KWT in actualizing as Sungai Langka Agrotourism Village in 

general belong to medium level. Factors associated with the roles of the KWT 

members are members’ motivation, cosmopolite character, and level of knowledge. 
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ABSTRAK 

 

Oleh 

 

Yudia Anggun Kirana, Irwan Effendi, Serly Silviyanti 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan anggota KWT dalam 

mewujudkan Desa Agrowisata Sungai Langka dan faktor-faktor yang 

berhubungan dengan peranan anggota KWT tersebut. Pemilihan lokasi penelitian 

dilakukan secara purposive di Desa Sungai Langka Kecamatan Getong Tataan 

Kabupaten Pesawaran Lampung. Responden pada penelitian ini sebanyak 61 

anggota KWT ditentukan dengan menggunakan Proportional Random Sampling. 

Pengambilan data diambil dari bulan Januari – Februari 2018 dan dianalisis 

dengan menggunakan metode deskriptif untuk menjawab tujuan pertama dan 

pendekatan kuantitatif (Rank Spearman) untuk menjawab tujuan kedua. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat peranan anggota KWT dalam 

penanaman pohon nangka mini dan pembuatan kerajinan tangan termasuk dalam 

klasifikasi rendah. Tingkat peranan anggota KWT dalam pembuatan galeri petik 

sayur, petik buah, dan dalam UKM pengolahan hasil pertanian termasuk dalam 

klasifikasi sedang. Peranan anggota KWT dalam mewujudkan Desa Agrowisata 

Sungai Langka secara umum termasuk dalam klasifikasi sedang. Faktor-faktor 

yang berhubungan nyata dengan peranan anggota KWT yaitu motivasi anggota, 

sifat kosmopolit dan tingkat pengetahuan.   
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kesenjangan antara kawasan perkotaan dan pedesaan telah mendorong 

upaya-upaya pembangunan di kawasan pedesaan.  Pembangunan pedesaan 

tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

menjadikan desa tersebut sebagai desa yang mandiri.  Pembangunan desa 

secara konseptual mengandung makna proses dengan usaha-usaha dari 

pemerintah yang tujuannya untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan 

budaya masyarakat, sehingga dalam konteks pembangunan desa, paling tidak 

terdapat dua stakeholder yang berperan utama dan sejajar (equal) yaitu 

pemerintah dan masyarakat (Korten dan Syahrir, 1988). 

 

Pembangunan pedesaan adalah pembangunan yang mengedepankan beberapa 

aspek, yaitu kearifan lokal kawasanpedesaan yang mencakup struktur 

demografi masyarakat, pola kegiatan usaha pertanian, karakteristik sosial 

budaya, karakterisktik fisik/geografis, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, 

sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman. 

 

Skala prioritas pembangunan pedesaan yang berbasis pada pengembangan 

pedesaan (rural based development) antara lain; 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kearifan_lokal
https://id.wikipedia.org/wiki/Kawasan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pedesaan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Demografi_masyarakat&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian
https://id.wikipedia.org/wiki/Sosial
https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Geografis
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga
https://id.wikipedia.org/wiki/Desa
https://id.wikipedia.org/wiki/Kawasan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemukiman&action=edit&redlink=1
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1) Pengembangan ekonomi lokal yaitu proses yang dilakukan secara 

bersamaan antara pemerintah dengan masyarakat pada wilayah tertentu 

khususnya di pedesaan untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan 

memanfaatkan sumberdaya lokal yang ada di daerah pedesaaan tersebut 

sehingga dapat menciptakan kondisi perekonomian yang lebih baik.  2) 

Pemberdayaan masyarakat yaitu usaha secara bersama dan terencana untuk 

mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat 

sehingga dapat mengambil inisiatif dan dapat menjadi masyarakat yang 

mandiri.  3) Pembangunan sarana dan prasarana yaitu sebagai alat dan 

penunjang bagi terlaksananya pembangunan pedesaan.  4) Pengembangan 

kelembagaan yaitu mengembangkan lembaga-lembaga yang ada di pedesaan 

agar dapat menjadi wadah yang tepat bagi masyarakat sehingga dapat 

mencapai tujuan bersama dan meningkatkan kesejahteraan. 

 

Desa Sungai Langka merupakan salah satu desa di Kabupaten Pesawaran 

yang selalu melakukan kegiatan pembangunan desa.  Desa Sungai Langka 

sebenarnya mempunyai banyak potensi yang menjanjikan untuk menjadi desa 

mandiri.  Dalam bidang peternakan, Desa Sungai Langka menjadi daerah 

pengembang peternakan kambing Etawa terbesar di Lampung, sedangkan 

dalam bidang perikanan Desa Sungai Langka merupakan daerah 

pembudidaya ikan air tawar seperti ikan gurame dan ikan nila.  

 

Selain peternakan dan perikanan, sebagian besar wilayah Sungai Langka 

terdiri dari wilayah perkebunan yaitu kebun rakyat dengan luas 576 Ha yang 

ditanami dengan berbagai macam tanaman antara lain tanaman hortikultura, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberdayaan_masyarakat
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pembangunan_prasarana_dan_sarana&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengembangan_kelembagaan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengembangan_kelembagaan&action=edit&redlink=1
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perkebunan, dan pangan.  Jumlah tanaman yang terdapat di hutan / kebun 

rakyat Desa Sungai Langka tahun 2017, dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1.  Jumlah kebun rakyat Desa Sungai Langka tahun 2017. 

No.  Komoditas Jenis Tanaman Jumlah (kebun) 

1. Kebun Salak  Hortikultura 16 

2. Kebun Jeruk  Hortikultura   6 

3. Kebun Labu siam Hortikultura 17 

4. Kebun Kakao Perkebunan   9 

5. Kebun Durian Hortikultura   2 

6. Kebun Talas Pangan    3 

7. Kebun Jati Perkebunan    1 

8. Pertanian Sayuran Hortikultura  13 

9. Kacang Tanah Pangan    3 

10. Kebun Pala Perkebunan    1 

11. Kebun Kelapa Perkebunan    1 

12. Kebun Karet Perkebunan    7 

Jumlah 79 

 
Sumber : Laboratorium Desa Fakultas Pertanian Universitas Lampung, 2017 

 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah kebun yang ada di Desa Sungai Langka 

pada tahun 2017 sebanyak 79 kebun yang ditanami oleh berbagai macam 

jenis tanaman.  Tanaman labu siam merupakan jumlah tanaman yang paling 

banyak di tanam di kebun Desa Sungai Langka yaitu sebanyak 17 kebun.   

 

Selain potensi peternakan, perikanan dan perkebunan terdapat pula potensi 

dari sektor home industy, potensi home industry ini berasal dari usaha kecil 

menengah yang dimiliki oleh warga Desa Sungai Langka antara lain; Usaha 

keripik pisang, nangka, talas, emping, tempe dan singkong, usaha dodol labu 

siam, usaha gula aren, usaha bubuk biji salak, bubuk coklat, usaha bubuk susu 

kambing etawa, usaha choco tempe, usaha bubuk jah, usaha tapis khas sungai 

langka (sulam motif tapis zaman now), dan juga ada usaha miniatur mobil-

mobilan. 
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Home industry ini dapat meningkatkan ekonomi lokal masyarakat  Desa 

Sungai Langka, sehingga dapat mendukung untuk mewujudkan desa mandiri 

tersebut.  Banyaknya unit usaha kecil menengah yang di miliki oleh warga 

Desa Sungai Langka, dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2.  Jumlah Usaha Kecil Menengah Desa Sungai Langka tahun 2017 

 
No. Nama usaha Jumlah pengusaha (orang) 

1. Keripik pisang 3 

2. Keripik nangka 1 

3. Keripik salak 1 

4. Keripik talas 3 

5. Emping 1 

6. Keripik tempe 1 

7. Keripik singkong  2 

8. Dodol labu siam 3 

9. Gula aren 1 

10. Bubuk biji salak 1 

11. Bubuk coklat  1 

12. Bubuk susu kambing etawa 2 

13. Choco tempe 1 

14. Bubuk jahe 1 

15. Batu lapis  1 

16. Tapis khas sungai langka (tapis zaman 

now) 

3 

17. Miniatur mobil-mobilan 1 

Jumlah   27 

 
Sumber : Laboratorium Desa Fakultas Pertanian Universitas Lampung, 2017 

 

 

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa usaha kecil menengah yang 

terdapat di Desa Sungai Langka yaitu sebanyak 17 jenis usaha.  Usaha  yang 

paling banyak dilakukan oleh warga adalah usaha yang mengolah atau 

memanfaatkan hasil pertanian dengan jumlah 27 orang pengusaha.  Selain itu, 

terdapat juga usaha tapis khas sungai langka yang diberi nama  “tapis motif 

zaman now”.  Tapis yang diproduksi oleh Desa Sungai Langka ini berbeda 

dengan tapis yang lainnya, perbedaan tersebut terdapat pada benang yang 
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digunakan untuk menyulam dan tapis ini sudah di patenkan menjadi tapis 

khas Desa Sungai Langka.  

 

Salah satu cara  untuk mewujudkan desa mandiri yaitu dengan cara mengelola 

potensi-potensi yang dimiliki oleh desa.  Didukung  dengan adanya Visi Misi 

Desa Sungai Langka yaitu menjadikan Desa Sungai Langka sebagai desa 

mandiri dan kreatif dengan cara mewujudkan Desa Agrowisata Sungai 

Langka yang SIMPATIK (Sehat, Indah, Makmur, Patuh, Aman, Taqwa, Iman 

dan Kreatif).   

 

Desa Agrowisata merupakan rangkaian kegiatan wisata yang memanfaatkan 

potensi pertanian sebagai obyek wisata, baik potensial berupa pemandangan 

alam kawasan pertanian maupun kekhasan dan keanekaragaman aktivitas 

produksi dan teknologi pertanian serta budaya masyarakat (Maruti, 2009).  

Kegiatan agrowisata bertujuan untuk memperluas wawasan pengetahuan, 

pengalaman rekreasi dan hubungan usaha di bidang pertanian yang meliputi 

tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan.  

Perpaduan antara keindahan alam, kehidupan masyarakat pedesaan, dan 

potensi pertanian apabila dikelola dengan baik dapat mengembangkan daya 

tarik wisata itu sendiri (Sastrayuda, 2010).  

 

Adanya  potensi-potensi tersebut maka dapat mendukung Desa Sungai 

Langka menjadi Desa Agrowisata dengan cara menyediakan tanaman sayur 

mayur sebagai wisata petik sayur, menyediakan buah-buahan sebagai wisata 

petik buah dan usaha kecil menengah sebagai produk lokal Desa Sungai 

Langka yang nantinya dapat dijadikan oleh-oleh bagi para wisatawan yang 
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berkunjung ke desa.  Berkembangnya agrowisata di suatu daerah khususnya 

di Desa Sungai Langka tentu dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan 

pendapatan masyarakat dan pemerintahan sekitar. 

 

Keuntungan dari pengembangan agrowisata bagi petani lokal dapat dirinci 

sebagai berikut: 1) Agrowisata dapat memunculkan peluang bagi petani lokal 

untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan taraf hidup.  2) Menjadi 

sarana yang baik untuk mendidik orang banyak/masyarakat.  3) Mengurangi 

arus urbanisasi ke perkotaan.  4) Agrowisata dapat menjadi media promosi 

untuk produk lokal, dan membantu perkembangan regional dalam  

memasarkan usaha dan menciptakan nilai tambah dan “direct-marking” 

(Lobo dkk, 1999). 

 

Upaya mewujudkan Desa Agrowisata ini sangat diperlukan untuk 

memberdayakan sumber daya manusia sekitar.  Menurut Sulistiyani (2004) 

secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti 

kekuatan atau kemampuan.  Bertolak dari pengertian tersebut, maka 

pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau 

proses pemberian daya (kekuatan/kemampuan) kepada pihak yang belum 

berdaya.  Pemberdayaan masyarakat menurut Ali (2007) yaitu sebagai sebuah 

bentuk partisipasi untuk membebaskan diri mereka sendiri dari 

ketergantungan mental maupun fisik.  Partisipasi masyarakat menjadi satu 

elemen pokok dalam strategi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, 

dengan alasan;  1) partisipasi masyarakat merupakan satu perangkat ampuh 

untuk memobilisasi sumber daya lokal, mengorganisir serta membuka tenaga, 
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kearifan, dan kreativitas masyarakat.  2) partisipasi masyarakat juga 

membantu upaya identifikasi dini terhadap kebutuhan masyarakat. 

 

Berdasarkan kedua teori tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses untuk memberdayakan 

sumberdaya yang dimiliki manusia yang belum berdaya agar dapat 

meningkatkan kemandiriannya, dapat meningkatkan kemampuannya dan 

dapat mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktivitas. 

 

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat menurut Sulistiyani 

(2004) adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. 

Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan 

mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut.  Untuk mencapai 

kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses.  Melalui proses belajar 

maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan atau daya 

dari waktu ke waktu. 

 

Menurut Hubeis (2010) dalam Badan Litbang Pertanian (2015) pelaksanaan 

pembangunan akan berhasil, jika semua sumberdaya manusia diberdayakan, 

sumberdaya manusia dilibatkan dalam hal ini tidak hanya laki-laki tetapi juga 

wanita.  Perempuan di pedesaan memiliki potensi yang sama dengan laki-

laki.  Pemberdayaan perempuan di pedesaan ini bertujuan untuk 

menghapuskan kesenjangan sosial terhadap kaum perempuan.  Upaya 

pemberdayaan ini juga harus dilatarbelakangi dengan sumberdaya yang 

dimiliki oleh desa.   
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Masyarakat Desa Sungai Langka mayoritas bermata pencaharian sebagai 

petani, perlu adanya pemberdayaan perempuan yang berlatar belakang 

sebagai petani.  Menurut Arifin (2003) peran wanita dalam pertanian 

merupakan salah satu strategi pemerataan dalam pembangunan pertanian.  

Kelompok Wanita Tani (KWT) merupakan salah satu wadah bagi petani 

dimana para anggotanya terdiri dari para wanita-wanita yang bergerak dalam 

kegiatan pertanian.  KWT berbeda dengan kelompok tani yang lainnya, dalam 

pembinaannya KWT diarahkan untuk mempunyai suatu usaha produktif 

dalam skala rumah tangga yang memanfaatkan atau mengolah hasil-hasil 

pertanian maupun perikanan.  Selain itu, KWT juga diharapkan agar dapat 

berperan pada pemberdayaan ekonomi dengan cara mendorongnya untuk 

dapat mencapai kemandirian ekonomi.   

 

Program Desa Agrowisata ini melibatkan seluruh KWT di Desa Sungai 

Langka, sebagian besar rangkain kegiatan yang dilakukan pada program ini 

dilaksanakan oleh KWT.  Keberhasilan program Desa Agrowisata Sungai 

Langka ini dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya faktor internal yang 

berasal dari dalam kelompok itu sendiri seperti peranan anggota 

kelompoknya.  Peranan anggota KWT sangat mempengaruhi kelancaran dan 

keberlangsungan program desa agrowisata ini.  Adanya keterlibatan atau 

peranan anggota KWT ini diharapkan agar anggota KWT tidak hanya 

berperan dalam peningkatan  kesejahteraan keluarganya saja, melainkan dapat 

berperan dalam mewujudkan Desa Agrowisata Sungai Langka.  
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Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Peranan Anggota KWT Dalam Mewujudkan Desa 

Agrowisata Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran.” dengan identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peranan anggota KWT dalam mewujudkan Desa Agrowisata 

Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran? 

2. Faktor-faktor apa saja yang behubungan dengan peranan anggota KWT  

dalam mewujudkan Desa Agrowisata Sungai Langka Kecamatan Gedong 

Tataan Kabupaten Pesawaran? 

 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka penelitian ini 

bertujuan untuk : 

1. Mengetahui sejauh mana peranan anggota KWT dalam mewujudkan Desa 

Agrowisata Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran 

2. Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan peranan anggota 

KWT dalam mewujudkan Desa Agrowisata Sungai Langka Kecamatan 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran 
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C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi : 

1. Peneliti lain, dapat dimanfaatkan sebagai sumber pustaka dan bahan 

pembanding  untuk melakukan penelitian sejenis dan sebagai bahan 

rujukan serta pembanding dalam penelitian selanjutnya. 

2. Desa, dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan informasi untuk 

mengetahui peranan dari anggota kelompok wanita tani dalam 

mewujudkan desa agrowisata. 



 

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

 

1. Pengertian Peranan 

 

Pengertian peran menurut Rober Linton (1936) dalam Robbins (2006) 

adalah type dynamic aspect of status, dengan kata lain seorang yang 

menjalankan perannya sesuai dengan hak dan kewajibannya.  

 

Pengertian peran menurut Soekanto (2012), yaitu peran merupakan aspek 

dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu 

peranan.  Sedangkan menurut Merton dalam Robbins (2006) peran 

adalah complement of role relationships wich person have by virtue of 

occupying status, dengan kata lain adalah pelengkap hubungan peran 

yang dimiliki seseorang karena memiliki status tertentu. 

 

Konsep Peran (role) menurut Komarudin (2004) dalam buku 

“ensiklopedia manajemen“ mengungkap sebagai berikut : 

a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen 

b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status 

c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok 
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d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik 

yang ada padanya 

e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat 

 

Peran merupakan perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang 

yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran 

mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :  1) Peran meliputi norma-norma yang 

berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang di dalam suatu 

masyarakat.  Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-

peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

kemasyarakatan.  2) Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat 

dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai 

organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang 

penting bagi struktur sosial masyarakat.  3) Peran adalah suatu rangkaian 

yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan.  Manusia sebagai 

makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. 

Dalam kehidupan berkelompok tersebut akan terjadi interaksi antara 

anggota masyarakat yang satu dengan lainnya.  Tumbuhnya interaksi 

diantara mereka ada saling ketergantungan.  Segala sesuatu yang terjadi 

di dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan 

peran (role) (Thoha, 1997). 

 

Peranan merupakan aspek dinamis dari status atau kedudukan seseorang, 

masing-masing status menimbulkan hak-hak dan kewajiban-

kewajibannya sendiri.  Hak-hak dan kewajiban-kewajiban (tanggung 
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jawab) itu yang disebut dengan peranan (role) yang menyangkut perilaku 

seseorang (Veeger, 1993). 

 

Menurut Soekanto (2012) peranan adalah aspek dinamis kedudukan 

(status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai 

dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.  Perbedaan 

antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu 

pengetahuan.  Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu 

tergantung pada yang lain dan sebaliknya.  

 

Soekanto (2012) mengatakan peranan mencakup tiga hal yaitu: 

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

kedudukan seseorang dalam masyarakat.  Peranan dalam arti ini 

merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing 

seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. 

b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan 

oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting 

bagi struktur sosial masyarakat.  

 

Merton (1968) dalam Raho (2007) mengatakan bahwa  peranan 

didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari 

orang yang menduduki status tertentu.  Sejumlah peran disebut sebagai 

perangkat peran (role-set), dengan demikian perangkat peran adalah 

kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki 

oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. 
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Peranan menurut Grass, Mason dan McEachern (1958) yang dikutip 

dalam buku pokok-pokok pikiran dalam sosiologi karangan Berry (1995) 

mendefinisikan peranan sebagai perangkat harapan-harapan yang 

dikenakan pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan 

sosial tertentu. 

 

Menurut Biddle dan Thomas (1966)  peranan adalah serangkaian 

rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari 

pemegang kedudukan tertentu.   

 

2. Kelompok Wanita Tani 

 

a. Pengertian Kelompok, Kelompok Tani dan Kelompok Wanita 

Tani 

 

Johnson dan Johnson (2000) dalam Sarwono (2005) mendefinisikan 

kelompok sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi melalui 

tatap muka (face to face interaction), dan masing-masing menyadari 

keanggotaannya dalam kelompok, masing-masing menyadari 

keberadaan anggota kelompok lainnya, masing-masing menyadari 

saling ketergantungan secara positif dalam mencapai tujuan bersama.  

 

Kelompok adalah kumpulan dari individu yang berinteraksi satu 

sama lain, pada umumnya hanya untuk melakukan pekerjaan, untuk 

meningkatan hubungan antar individu, atau bisa saja untuk 

keduanya.  Sebuah kelompok suatu waktu dibedakan secara kolektif, 

sekumpulan orang yang memiliki kesamaan dalam aktifitas umum 
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namun dengan arah interaksi terkecil.  Kelompok sosial atau social 

group adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama, 

karena adanya hubungan di antara mereka.  Hubungan tersebut 

antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling 

mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong 

(Soekanto, 2006). 

 

Kelompok tani adalah kumpulan petani yang terikat secara non 

formal dan dibentuk atas dasar kesamaan, kepentingan, kesamaan 

kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya), keakraban dan 

keserasian, serta mempunyai pimpinan untuk mencapai tujuan 

bersama (Dinas Pertanian Tanaman Pangan, 2002). 

 

Departemen Pertanian RI (1997) mendefinisikan kelompok tani 

sebagai kumpulan para petani yang tumbuh berdasarkan keakraban 

dan keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan 

sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan 

produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya.   

 

Menurut Peraturan Menteri Pertanian No.273/Kpts/OT.160/4/2007, 

kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang 

dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi, 

lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk 

meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. 
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Menurut Purwanto (2007) kelompok petani dapat didefinisikan 

sebagai kumpulan petani yang terbentuk atas dasar kesamaan 

kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan dan keakraban untuk 

meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.   

 

Kelompok tani, menurut Deptan RI (1980) dalam Mardikanto (1996) 

diartikan sebagai kumpulan orang-orang tani atau petani, yang terdiri 

atas petani dewasa (pria/wanita) maupun petani taruna (pemuda/i), 

yang terikat secara informal dalam suatu wilayah kelompok atas 

dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta berada dilingkungan 

pengaruh dan pimpinan seorang kontak tani.  

 

Berdasarkan pengertian beberapa ahli di atas dapat disimpulkan 

bahwa kelompok wanita tani atau KWT, merupakan salah satu 

bentuk kelembagaan bagi petani, anggotanya  terdiri dari para 

wanita-wanita petani yang melakukan kegiatan pertanian yang 

terlibat tetap atau sewaktu waktu dalam kegiatan usahatani baik  

secara langsung atau tidak langsung dan  memiliki kesibukan lainnya 

berhubungan dengan kehidupan dan penghidupan keluarga tani.  

Kelompok wanita tani berbeda dengan kelompok tani yang lainnya 

karena kelompok wanita tani diarahkan untuk dapat menambah 

penghasilan keluarga dengan cara mempunyai suatu  usaha produktif 

dalam skala rumah tangga dengan memanfaatkan atau  mengolah 

hasil-hasil pertanian maupun perikanan.  
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Untuk dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan KWT  

maka diperlukanlah suatu inovasi.  Inovasi menurut Rogers dan 

Shoemaker (1981) dalam Effendi (2005) yaitu merupakan ide, 

gagasan, tindakan atau barang yang dianggap baru bagi seseorang.  

Inovasi tidak dapat langsung diterima oleh KWT, tetapi memerlukan 

waktu untuk melaksanakan anjuran tentang inovasi tersebut.  Proses 

yang terjadi sejak pertama kali seseorang mendengar hal yang baru 

sampai orang tersebut mengadopsi (menerima, menerapkan dan 

menggunakan) hal tersebut disebut dengan proses adopsi.  

 

Cepat lambatnya proses adopsi dalam diri individu berbeda-beda 

menurut Margono Slamet (1978) dalam Effendi (2005), perbedaan-

perbedaaan yang mempengaruhi cepat lambatnya proses adopsi 

antara lain: 

1) Umur  

2) Pendidikan 

3) Status ekonomi sosial 

4) Pola hubungan 

5) Keberanian mengambil resiko 

6) Sikap terhadap perubahan 

7) Motivasi 

8) Aspirasi 

9) Fatalisme 

10) Diagnotisme  

 



18 

b. Fungsi Kelompok Tani 

 

Menurut Kartasaepotra (1994) mengemukakan bahwa kelompok tani 

terbentuk atas kesadaran, atau tidak dipaksa.  Kelompok wanita tani 

ini menghendaki terwujudnya pertanian yang baik, usahatani yang 

optimal dan keluarga tani yang sejahtera dalam perkembangan 

hidupnya.  Para anggota terbina agar berpandangan sama, berminat 

yang sama dan atas dasar kekeluargaan.   

Kelompok tani memiliki fungsi dalam kegiatan-kegiatan sebagai 

berikut: 

a. Pengadaan sarana produksi murah dengan cara melakukan 

pembelian secara bersama. 

b. Pengadaan bibit yang resisten untuk memenuhi kepentingan para 

anggotanya. 

c. Mengusahakan kegiatan pemberantasan atau pengendalian hama 

dan penyakit secara terpadu. 

d. Guna kepentingan bersama berusaha memperbaiki prasarana – 

prasarana yang menunjang usahataninya. 

e. Guna memantapkan cara bertani dengan menyelenggarakan 

demonstrasi cara bercocok tanam, pembibitan dan cara mengatasi 

hama yang dilakukan bersama penyuluh. 

f. Mengadakan pengolahan hasil secara bersama agar terwujudnya 

kualitas yang baik, beragam dan mengusahakan pemasaran secara 

bersama agar terwujudnya harga yang seragam. 
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Sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 

273/Kpts/OT.160/4/.  Kelompok Tani berperan dan berfungsi 

sebagai kelas belajar, unit produksi usaha tani, dan wahana 

kerjasama antara anggota kelompok.  Adapun penjelasannya sebagai 

berikut: 

a. Kelas Belajar 

Kelompok tani merupakan wadah belajar mengajar bagi anggota 

guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar 

tumbuh dan berkembang menjadi usahatani yang mandiri 

sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan serta 

kehidupan yang lebih baik.  

b. Wahana Kerjasama 

Kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama 

baik di antara sesama petani dalam poktan dan antar poktan 

maupun dengan pihak lain.  Sebagai wahana kerjasama, 

kelompok tani diharapkan agar dapat menjadikan usahatani nya 

menjadi lebih efisien, lebih mampu menghadapi ancaman, 

tantangan, hambatan, gangguan serta lebih menguntungkan. 

c. Unit Produksi 

Usaha tani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota 

poktan secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan 

usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomis 

usaha, dengan menjaga kuantitas, kualitas maupun kontinuitas.  
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3. Peranan Kelompok Wanita Tani 

 

Keterlibatan wanita yang semakin tinggi dalam pertanian adalah karena 

dorongan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga atau 

disisi lain mungkin untuk membuat posisi wanita semakin kuat dalam 

keluarga (Hutajulu, 2004). 

 

Wanita berperan sebagai ibu di rumah tangga berkewajiban membantu 

ayah dalam menyelamatkan rumah tangga, mengatur rumah, 

menyediakan makanan dan segala keperluan sehari-hari serta mengasuh 

dan mendidik anak.  Di samping itu harus mampu mengatur keuangan 

keluarga, keluar masuk untuk keperluan sehari-hari, untuk keperluan tak 

terduga dan keperluan lainnya (Pujosuwarno, 1994). 

 

Peran wanita dalam pengambilan manajemen usahatani tak dapat 

diabaikan.  Umumnya wanita tani berperan sebagai pekerja yang 

membantu kegiatan suami (bapak tani).  Keragaman hidup wanita tani 

dari waktu ke waktu terus berubah, tercermin dari perubahan peran 

manajerial usahatani, teknologi, maupun meningkatnya jumlah pekerjaan 

sampingan yang dilakukan wanita tani, baik di dalam sektor pertanian 

maupun di luar sektor pertanian (Findeis, 2001) dalam (Prihtanti dan 

Kristianingsih, 2010). 

 

Peran yang seharusnya dilakukan oleh perempuan dalam pembangunan 

melalui apa yang kita kenal dengan Panca Tugas Perempuan, yaitu: 1) 

sebagai istri supaya dapat mendampingi suami, sebagai kekasih dan 
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sahabat bersama-sama membina keluarga yang bahagia.  2) sebagai ibu 

pendidik dan pembina generasi muda supaya anak-anak dibekali 

kekuatan rohani dan jasmani dalam menghadapi segala tantangan zaman 

dan menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa.  3) sebagai ibu 

pengatur rumah tangga supaya rumah tangga merupakan tempat aman 

dan teratur bagi seluruh anggota keluarga.  4) sebagai tenaga kerja dan 

dalam profesi, bekerja di pemerintahan, perusahaan swasta, dunia politik, 

berwiraswasta dan sebagainya untuk menambah penghasilan keluarga; 

dan 5) sebagai anggota organisasi masyarakat terutama organisasi 

perempuan, badan-badan sosial dan sebagainya untuk menyumbangkan 

tenaga kepada masyarakat (Sucahyono, 2002). 

 

Menurut Nurmayasari dan Ilyas (2014), wanita bukan hanya berperan 

sebagai ibu rumah tangga pada dunia pertanian, tetapi banyak wanita 

yang ikut berperan atau memberi kontribusi pendapatan dalam keluarga 

pada usaha yang diusahakan oleh keluarga mereka.  Kenyataannya 

sekitar 50 persen wanita tani di samping bekerja di rumah sebagai ibu 

rumah tangga, mereka juga bekerja di ladang atau di sawah bahkan 

mereka membuka lapangan pekerjaan sendiri dengan mengikuti KWT.  

Hal ini dilakukan karena mereka berharap dengan adanya peran atau 

keterlibatan wanita tani, jumlah produktivitas usaha akan meningkat dan 

perekonomian dalam keluarga dapat terpenuhi. 

 

Strempel (2011) mengatakan bahwa fokus kelompok wanita tani adalah 

pada usaha membentuk dan mendukung kelompok tani perempuan, atau 
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KWT, dimana masing-masing KWT terdiri dari 10-25 orang perempuan 

yang bekerja bersama-sama untuk menanam aneka sayuran di kebun 

bersama dan pekarangan.  Pemerintah menyediakan bantuan untuk 

memulai kelompok wanita tani baru berupa sarana teknis mengenai 

tanaman dan budidaya, saran operasional mengenai struktur dan fungsi 

kelompok, kesempatan untuk meningkatkan kapasitas, menghubungkan 

kelompok dengan petugas penyuluhan setempat, dan penyediaan bantuan 

dana terbatas untuk membeli benih dan peralatan.  Kelompok-kelompok 

tersebut kemudian mengelola kelompoknya sendiri dengan tujuan akhir 

mencapai kesinambungan dan kemandirian finansial. 

 

4. Agrowisata 

 

a. Pengertian Agrowisata 

 

Menurut Maruti (2009), sebuah agrowisata adalah bisnis berbasis 

usahatani yang terbuka untuk umum.  Agrowisata merupakan 

rangkaian kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi pertanian 

sebagai obyek wisata, baik potensial berupa pemandangan alam 

kawasan pertaniannya maupun kekhasan dan keanekaragaman 

aktivitas produksi dan teknologi pertanian serta budaya masyarakat 

petaninya.  

 

Brscic (2010) dalam Budiasa (2011) mengemukakan bahwa 

agrowisata sebagai sebuah bentuk khusus pariwisata di lokasi 

usahatani rumah tangga yang dapat berdampak ganda terhadap aspek 
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sosial-ekonomi dan permukaan areal (landscape) pedesaan. 

Secara formal Wolfe dan Bullen (2009) dalam Budiasa (2011) 

mendefinisikan agrowisata sebagai sebuah aktivitas, usaha atau 

bisnis yang mengkombinasikan elemen dan ciri-ciri utama pertanian 

dan pariwisata dan menyediakan sebuah pengalaman kepada 

pengunjung yang mendorong aktivitas ekonomi dan berdampak pada 

usahatani dan pendapatan masyarakat. 

 

Kegiatan agrowisata bertujuan untuk memperluas wawasan 

pengetahuan, pengalaman rekreasi dan hubungan usaha di bidang 

pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, 

perikanan dan peternakan.  Berkembangnya agrowisata di satu 

daerah tujuan wisata maka akan bermanfaat bagi peningkatan 

pendapatan masyarakat daerah tersebut dan pemerintahan dengan 

kata lain bahwa fungsi pariwisata dapat dilakukan dengan fungsi 

budidaya pertanian dan pemukiman pedesaan dan sekaligus fungsi 

konservasi (Sastrayuda, 2010). 

 

b. Prinsip-Prinsip Agrowisata 

 

Ekowisata dan agrowisata pada dasarnya memiliki prinsip yang 

sama. Menurut Wood (2000) dalam Pitana (2002), ada beberapa 

aspek yang harus diperhatikan untuk mengembangkan agrowisata, 

diantaranya sebagai berikut : 

a. Menekan serendah-rendahnya dampak negatif terhadap alam dan 

kebudayaan yang dapat merusak daerah tujuan wisata.  
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b. Memberikan pembelajaran kepada wisatawan mengenai 

pentingnya suatu pelestarian.  

c. Menekan pentingnya bisnis yang bertanggung jawab yang 

bekerjasama dengan unsur pemerintahan dan masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan penduduk lokal dan memberikan manfaat 

pada usaha pelestarian. 

d. Mengarahkan keuntungan ekonomi secara langsung untuk tujuan 

pelestarian, manajemen sumberdaya alam dan kawasan yang 

dilindungi.  

e. Memberikan penekanan pada kebutuhan zona pariwisata regional 

dan penataan serta pengelolaan tanaman-tanaman untuk tujuan 

wisata di kawasan-kawasan yang ditetapkan untuk tujuan wisata 

tersebut. 

f. Memberikan penekanan pada kegunaan studi-studi berbasiskan 

lingkungan dan sosial, dan program-program jangka panjang, 

untuk mengevaluasi dan menekan serendah-rendahnya dampak 

pariwisata terhadap lingkungan. 

g. Mendorong usaha peningkatan manfaat ekonomi untuk negara, 

pebisnis dan masyarakat lokal, terutama penduduk yang tinggal di 

wilayah kawasan yang dilindungi. 

h. Berusaha untuk menyakini bahwa perkembangan tidak 

melampaui batas-batas sosial dan lingkungan yang diterima 

seperti yang ditetapkan para peneliti yang telah bekerjasama 

dengan penduduk lokal. 
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i. Mempercayakan pemanfataan sumber energi, melindungi 

tumbuh-tumbuhan dan binatang liar, dan menyesuaikan dengan 

lingkungan alam dan budaya. 

 

Pada prinsipnya agrowisata merupakan kegiatan industri yang 

mengharapkan kedatangan konsumen secara langsung di tempat 

wisata yang diselenggarakan.  Aset yang penting untuk menarik 

kunjungan wisata adalah keaslian, keunikan, kenyamanan dan 

keindahan alam.  Oleh sebab itu, faktor kualitas lingkungan menjadi 

modal penting yang harus disediakan, terutama pada wilayah-

wilayah yang dimanfaatkan untuk dijelajahi para wisatawan. 

Menyadari pentingnya nilai kualitas lingkungan tersebut, 

masyarakat/petani setempat perlu diajak untuk menjaga keaslian, 

kenyamanan dan kelestarian lingkungan (Subowo, 2002). 

 

Aspek utama dalam pengembangan sebuah agrowisata, memiliki 

tujuan yaitu dapat meningkatkan jumlah wisatawan sehingga 

kesejahteraan pengelola, dan masyarakat sekitar dapat terjamin. 

Menurut Tirtawinata dan Fachruddin (1996) agrowisata dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

a. Meningkatkan konservasi lingkungan.  

b. Meningkatkan nilai estetika dan keindahan alam 

c. Memberikan nilai rekreasi. 

d. Meningkatkan kegiatan ilmiah dan pengembangan ilmu 

pengetahuan. 

e. Mendapatkan keuntungan ekonomi. 
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c. Ruang Lingkup dan Potensi Agrowisata 

 

Ruang lingkup dan potensi agrowisata oleh Team Menteri Rakornas 

Wisata pada tahun 1992 dalam Betrianis (1996) dijelaskan : 

a. Tanaman Pangan  

1) Lingkup komoditas yang ditangani meliputi komoditas 

tanaman padi, palawija dan komoditas tanaman hortikultura. 

2) Lingkup kegiatan yang ditangani meliputi kegiatan usaha tani 

tanaman pangan (padi, palawija, hortikultura) yang terdiri dari 

berbagai proses kegiatan pra panen, pasca panen/pengelolaan 

hasil sampai pemasarannya. 

b. Perkebunan  

Daya tarik perkebunan sebagai sumberdaya wisata anatara lain 

sebagai berikut : 

1) Daya tarik histori wisata alam 

2) Lokasi perkebunan 

3) Cara-cara tradisional dalam pola tanam, pemeliharaan, 

pengelolaan  

Ruang lingkup bidang usaha perkebunan meliputi: 

1) Perkebunan tanaman keras dan tanaman lainnya yang 

dilakukan oleh perusahaan swasta atau BUMN  

2) Berbagai kegiatan obyek usaha perkebunan dapat berupa 

praproduksi (pembibitan), produksi dan pasca produksi 

(pengolahan dan pemasaran) 
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c. Perternakan 

Daya tarik peternakan sebagai sumberdaya wisata antara lain 

sebagi berikut : 

1) Pola peternakan yang ada 

2) Cara-cara tradisonal dalam peternakan 

3) Tingkat teknik pengelolaan 

4) Budidaya hewan ternak  

Ruang lingkup obyek wisata peternakan meliputi: 

1) Pra produksi : pembibitan ternak, pabrik pakan ternak dan lain-

lain 

2) Kegiatan produksi : usaha perternakan unggas, ternak perah, 

ternak potong dan aneka ternak 

3) Pasca produksi : pasca panen susu, daging telur, kulit dan lain-

lain 

4) Kegiatan lain : penggemukan ternak, karapan sapi, adu domba, 

pacu itik dll. 

d. Perikanan  

Daya tarik perikanan sebagai sumberdaya wisata antara lain: 

1) Adanya pola perikanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

2) Cara-cara tradisional dalam perikanan 

3) Tingkat teknik pengelolaan 

Budidaya perikanan Ruang lingkup obyek wisata perikanan 

meliputi : 

1) Kegiatan penangkapan ikan, yang merupakan suatu kegiatan 

usaha untuk memperoleh hasil perikanan melalui usaha 

penangkapan pada suatu kawasan perairan tertentu di laut atau 
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perairan umum (danau, sungai, rawa, waduk atau genangan air 

lainnya).  Kegiatan ini ditunjang oleh penyediaan prasarana di 

darat berupa Pusat Pendaratan Ikan atau Pelabuhan Perikanan. 

2) Kegiatan perikanan budidaya yang merupakan suatu kegiatan 

untuk memperoleh hasil perikanan melalui usaha budidaya 

perikanan yang mencakup usaha pembenihan dan pembesaran. 

Kegiatan budidaya perikanan meliputi budidaya ikan tawar, 

budidaya air payau dan budidaya laut. 

3) Kegiatan pasca panen yang merupakan kegiatan penanganan 

hasil perikanan yang dilakukan pada periode setelah ditangkap 

dan sebelum dikonsumsi.  Kegiatan ini merupakan upaya 

penanganan, pengelohan dan pemasaran hasil perikanan. 

 

d. Kriteria Agrowisata 

 

Menurut Bappenas (2004) kriteria kawasan agrowisata sebagai 

berikut: 

a. Memiliki potensi atau basis kawasan di sektor agro baik 

pertanian, hortikultura, perikanan maupun peternakan, misalnya: 

1) Subsistem usaha pertanian primer (on farm) yang diantara lain 

terdiri dari pertanian tanaman pangan dan hortikultura, 

perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan. 

2) Subsistem industri pertanian yang antara lain terdiri industri 

pengolahan, kerajinan, pengemasan dan pemasaran baik lokal 

maupun ekspor. 
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3) Subsistem pelayanan yang menunjang kesinambungan dan 

daya dukung kawasan baik terhadap industri dan layanan 

wisata maupun sektor agro, misalnya transportasi dan 

akomodasi, penelitian dan pengembangan, perbankan dan 

asuransi, fasilitas telekomunikasi dan infrastruktur. 

b. Adanya kegiatan masyarakat yang didominasi oleh kegiatan 

pertanian dan wisata dengan keterkaitan dan ketergantungan yang 

cukup tinggi, antara lain kegiatan pertanian yang mendorong 

tumbuhnya industri pariwisata, dan sebaliknya kegiatan 

pariwisata yang memacu berkembangnya sektor pertanian. 

c. Adanya interaksi yang intensif dan saling mendukung bagi 

kegiatan agro dengan kegiatan pariwisata dalam kesatuan 

kawasan, antara lain berbagai kegiatan dan produk wisata yang 

dikembangkan secara berkelanjutan. 

 

e. Konsep Dasar Pengembangan Agrowisata 

 

Pengembangan Agrowisata disetiap lokasi menurut Betrianis (1996) 

merupakan pengembangan yang terpadu antara pengembangan 

masyarakat desa, alam terbuka yang khas, pemukiman desa, budaya 

dan kegiatan pertaniannya serta sarana pendukung wisata seperti 

transportasi, akomodasi dan komunikasi.  Secara umum, 

pengembangan agrowisata selalu menunjukan suatu usaha perbaikan 

kehidupan masyarakat petani dengan memanfaatkan potensi yang 

ada secara optimal. 
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Budiasa (2011) mengemukakan dua model pengembangan 

agrowisata, antara lain: 

a. Agrowisata berbasis modal (capital-based agritourism) 

Pengembangan agrowisata berbasis modal lebih menekankan 

pada kemampuan modal investor yang dapat melihat peluang 

keuntungan dari aktivitas agrowisata tersebut, dengan harapan 

bahwa keuntungan maksimal dari usaha agrowisata tersebut dapat 

dinikmati oleh investor tersebut.  Untuk membangun pusat 

agrowisata investor memulainya dengan akuisisi lahan minimal 

1,5 atau 2,0 ha, dan dengan kemampuan modalnya investor 

tersebut membangun infrastruktur dan fasilitas dasar agrowisata. 

Investor akan mengangkat manager atau melaksanakan sendiri 

proses manajemen dalam industri agrowisata yang 

dikembangkan. 

b. Agrowisata berbasis masyarakat (community-based agritourism). 

Pengembangan agrowisata berbasis masyarakat tampak anggota 

masyarakat mengorganisasi diri dan mengoperasikan bisnis 

agrowisata tersebut berdasarkan aturan-aturan serta pembagian 

tugas dan kewenangan yang telah mereka sepakati bersama. 

Sumberdaya, terutama lahan usahatani tetap menjadi milik petani 

secara individual tetapi masing-masing dari mereka dapat saja 

menyerahkan pengelolaan asetnya kepada kelompok atau pihak 

manajemen yang mereka tentukan dengan imbalan keuntungan 

yang proporsional.  Aset kapital bersama mereka gunakan untuk 

membangun infrastruktur dan fasilitas dasar yang menjadi 

persyaratan minimal pengembangan pusat agrowisata tersebut. 
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Pendapatan dari aktivitas agrowisata, seperti yang bersumber dari 

entrance fee, penjualan atraksi, homestay, penyediaan fasilitas 

breakfast, lunch, dan dinner, dan paket atraksi serta produk 

agroturistik lainnya dapat diakumulasikan dan didistribusikan 

secara proporsional sebagai tambahan pendapatan usahatani 

individual. 

 

Upaya pengembangan agrowisata menurut Deasy (1994) 

mengelompokkan konsep dasar pengembangan agrowisata 

menjadi lima kelompok, yaitu : 

a. Fungsi agrowisata sebagai obyek wisata merupakan ajang 

pertemuan antara kelompok masyarakat dengan wisatawan 

yang mempunyai latar belakang sosial budaya yang berbeda 

dan yang mempunyai motivasi untuk mengetahui, menghayati 

serta menikmati hasil budidaya masyarakat pada daerah 

tertentu. 

b. Sistem struktural agrowisata, tediri dari sub-sub sistem obyek 

wisata, sarana dan prasarana pariwisata, promosi dan 

penerangan pariwisata dan wisatawan. 

c. Strategi pengembangan desa agrowisata, dipandang sebagai 

unsur pengembangan masyarakat yang lebih fundamental 

karena orientasinya pada masyarakat, maka sasarannya bersifat 

strategis, menyangkut kemampuan mandiri manusia di wilayah 

pedesaan, dengan demikian pengembangan agrowisata tidak 

lagi sekedar proses pembangunan ekonomi tetapi juga proses 

pembangunan kebudayaan yang mengandung arti 
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pengembangan dan pelestarian.  Semua program 

pengembangan agrowisata hendaknya berperan sebagai 

motivator, inovator dan dinamisator terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan masyarakat pedesaan menurut proses evolusi 

desa secara wajar, selain itu semua program yang sifatnya 

pemanfaatan sumber daya alam dan sumber dana harus 

memberikan dampak positif kepada semua pihak yang terlibat. 

d. Lokasi agrowisata memberikan pengaruh besar terhadap sub-

sub sistem obyek wisata, prasarana dan sarana pariwisata, 

transportasi, promosi dan wisatawan yang datang.  Lokasi 

agrowisata dapat di dalam kota, di pinggir kota atau di luar 

kota. Lokasi di luar kota/pedesaan merupakan ciri lingkungan 

yang mempunyai daya tarik yang kuat bagi wisatawan yang 

sebagian berasal dari kota. 

e. Tata ruang suatu kawasan dipengaruhi oleh sistem nilai dan 

sistem norma yang berlaku ditempat tersebut, oleh karena itu 

program pengembangan agrowisata hendaknya memperhatikan 

tata ruang yang sesuai dengan keadaan dan keperluan 

masyarakat setempat. 

 

5. Program Desa Agrowisata Sungai Langka 

 

Program Desa Agrowisata Sungai Langka di latar belakangi oleh Visi 

Misi Kepala Desa Sungai Langka dan juga berdasarkan Peraturan Desa 

No. 1 tahun 2017.  Untuk dapat mewujudkan Desa Agrowisata Sungai 

Langka tersebut, maka diperlukan beberapa kegiatan antara lain;  
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1) Membuat agrowisata petik buah dan petik sayur-mayur dengan cara 

mengelola dan mengembangkan tanaman buah-buahan dan sayur-

sayuran yang memanfaatkan lahan pekarangan. 

2) Membuat taman bunga sebagai wisata rekreasi dan edukasi berbasis 

pertanian.  

3) Penanaman pohon nangka mini disetiap rumah warga, guna 

meningkatkan estetika. 

4) Mengembangkan usaha-usaha berskala kecil dan menengah yang 

hasilnya dapat memenuhi kebutuhan orang banyak, umumnya; dan 

wisatawan yang berkunjung ke desa ini khususnya.  Usaha-usaha 

pengolahan hasil pertanian yang dikembangkan antara lain: keripik 

pisang, keripik nangka, dodol labu siam, dll.  

5) Mengembangkan usaha kerajinan dan menciptakan cendera mata yang 

memiliki ciri khas kedaerahan berbeda dengan desa lain, seperti 

kerajinan minatur mobil-mobilan yang ada di desa ini.  

 

B. Kajian Peneliti Terdahulu 

 

Terdapat beberapa penelitian yang dicantumkan yaitu penelitian terdahulu 

yang terkait dengan peranan KWT.  Kegunaan penelitian terdahulu ini untuk 

mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu.  Penelitian 

terdahulu ini berguna bagi peneliti sebagai pendukung tulisan yang dapat 

memberikan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan peneliti. 

Penelitian terdahulu tersebut diuraikan pada Tabel 3.  

 



 

 

3
4
 

Tabel 3.  Kajian Penelitian Terdahulu 

No Judul/Peneliti/ Tahun Tujuan Penelitian Metode Analisis Hasil penelitian 

1. Pengaruh Peranan Kelompok 

Wanita Tani Terhadap 

Pelaksanaan Program P2KP Di 

Kabupaten Temanggung 

(Anindita, 2014). 

1. Untuk mengetahui peranan 

kelompok wanita tani dalam 

program P2KP dan faktor-

faktor yang 

mempengaruhinya 

2. Untuk mengetahui pengaruh 

peranan kelompok wanita 

tani dan faktor lain terhadap 

pelaksanaan program P2KP. 

Metode deskriptif 

dengan teknik survei. 

 

 

 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:  

1. Peranan kelompok wanita tani dalam 

program P2KP termasuk dalam kategori 

tinggi 

2. Pelaksanaan program P2KP termasuk 

dalam kategori tinggi 

3. Motivasi anggota berpengaruh positif 

terhadap peranan kelompok wanita tani, 

sedangkan umur, pendidikan, sikap, peran 

penyuluh, dan peran ketua kelompok tidak 

berpengaruh nyata terhadap peranan 

kelompok wanita tani.  

4. Umur, sikap, motivasi, peran penyuluh, 

peran ketua kelompok, dan peranan 

kelompok wanita tani berpengaruh positif 

terhadap pelaksanaan program P2KP, 

5. Pendidikan tidak berpengaruh nyata 

terhadap pelaksanaan program P2KP.    

2. Peranan Anggota Kelompok 

Wanita Tani Dalam Pelaksanaan 

Program Model Kawasan Rumah 

Pangan Lestari di Desa Wareng 

Kecamatan Wonosari Kabupaten 

Gunung Kidul (Ervaningsih, 

2014). 

1. Untuk mengetahui peranan 

anggota kelompok wanita 

tani dalam pelaksanaan 

progam model kawasan 

rumah pangan lestari di Desa 

Wareng Kecamatan 

Wonosari Kabupaten 

Gunung kidul. 

2. Untuk mengetahui  faktor-

faktor yang berpengaruh 

Metode survei, sensus, 

dan wawancara. 

1. Peranan Anggota kelompok Wanita Tani 

dalam pelaksanaan progam Model 

Kawasan Rumah Pangan Lestari (MKRPL) 

di Desa Wareng tergolong kategori tinggi 

dengan skor (31-46) dan persentase 

97,06%.  

2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

peran anggota KWT antara lain sikap, 

keaktifan dan peran penyuluh pertanian 

lapangan. 



 

 

3
5
 

No Judul/Peneliti/ Tahun Tujuan Penelitian Metode Analisis Hasil penelitian 

terhadap peranan anggota 

kelompok wanita tani dalam 

pelaksanaan progam MKRP 

3. Peranan Wanita Tani Dalam 

Penerapan Teknologi Budidaya 

Sayuran Di Lahan Pasir Pantai 

kecamatan Sanden Kabupaten 

Bantul (Ernitawati, 2014). 

1. Untuk mengetahui peranan 

wanita tani dalam penerapan 

teknologi budidaya sayuran 

dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

2. Untuk mengetahui pengaruh 

peranan wanita tani dan 

faktor lain terhadap adopsi 

teknologi budidaya sayuran 

Metode deskriptif 

dengan teknik survei. 

1. Tingkat peranan wanita tani dalam 

penerapan teknologi budidaya sayuran 

termasuk kategori sedang, sedangkan 

tingkat adopsi teknologi budidaya sayuran 

termasuk kategori tinggi.  

2. Umur dan pengetahuan berpengaruh positif 

terhadap peranan wanita tani, sedangkan 

pendidikan, keaktifan wanita tani dalam 

penyuluhan, sikap, motivasi, jumlah 

tanggungan keluarga, jumlah anggota 

keluarga berusia produktif, penghasilan 

keluarga, dan orientasi nilai budaya tidak 

berpengaruh nyata terhadap peranan wanita 

tani.  

3. Umur, pendidikan, dan keaktifan  wanita 

tani dalam penyuluhan berpengaruh positif 

terhadap adopsi teknologi budidaya 

sayuran, sedangkan peranan wanita tani, 

pengetahuan, sikap, motivasi, jumlah 

tanggungan keluarga, jumlah anggota 

keluarga berusia produktif, penghasilan 

keluarga, dan orientasi nilai budaya tidak 

berpengaruh nyata terhadap adopsi 

teknologi budidaya sayuran.  
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4. Peran Anggota Kelompok Wanita 

Tani Laras Asri pada Peningkatan 

Kesejahteraan Keluarga (Studi 

Deskriptif di Dusun Daleman 

Desa Kadirejo Kecamatan Pabelan 

Kabupaten Semarang)  

(Nurmayasari dan Ilyas, 2014) 

1. Mengetahui peranan anggota 

Kelompok Wanita Tani 

(KWT) Laras Asri pada 

peningkatan keluarga di 

Dusun Daleman Desa 

Kadirejo 

Kecamatan Pabelan 

Kabupaten Semarang. 

2. Mengetahui faktor yang 

mendukung dan 

menghambat anggota 

Kelompok Wanita Tani 

(KWT) Laras Asri dalam 

meningkatkan 

kesejahteraan keluarga. 

Metode kualitatif 1. Peran anggota KWT berperan aktif dalam 

kegiatan-kegiatan KWT Laras Asri. 

Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain: 

simpan pinjam dan arisan, beternak ayam 

dan kambing, budidaya lele, pemanfaatan 

pekarangan kosong, pengolahan hasil 

pertanian dan pengolahan hasil peternakan. 

Anggota KWT Laras Asri tidak 

meninggalkan kewajibannya sebagai ibu 

rumah tangga untuk mengelola rumah 

tangga, mengasuh anak. Anggota KWT 

dapat menyeimbangkan antara tugasnya di 

KWT dan di rumah tangga.  

2. Faktor yang mempengaruhi kesejahteraan 

keluarga adalah faktor ekonomi dan waktu 

Faktor pendukung yang mempengaruhi 

peningkatan kesejahteraan keluarga 

anggota KWT adalah adanya kerjasama 

yang baik dengan semua anggota KWT, 

adanya dukungan dari dinas terkait, dan 

dari semua pihak yang mendukung 

kegiatan-kegiatan di KWT Laras Asri. 

5. Peranan anggota kelompok tani 

dalam program Bantuan Langsung 

Masyarakat Bergulir (BLMB) 

pada kegiatan Pengembangan 

Pusat Pertumbuhan (P3) padi di 

Pekon Pajaresuk Kecamatan 

Pringsewu Tanggamus (Gusra, 

2007). 

Mengetahui faktor-faktor yang 

berhubungan dengan peranan 

anggota kelompok tani dalam 

program Bantuan Langsung 

Masyarakat Bergulir (BLMB) 

pada kegiatan Pengembangan 

Pusat Pertumbuhan (P3) padi 

Metode deskriptif 

dengan teknik survei. 

Faktor – faktor yang berhubungan dengan  

peranan anggota adalah umur, tingkat 

pendidikan, lama berusahatani, luas lahan, 

sifat kosmopolit, dan tingkat pendapatan, dan 

keberanian mengambil resiko. 
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6. Peranan anggota kelompok 

peternak sapi brahman cross 

dalam program Bantuan Langsung 

Masyarakat (BLM) di Desa 

Tanjung Tirto Kecamatan Way 

Bungur Kabupaten Lampung 

Timur (Rahmawati, 2012) 

1. Untuk mengetahui sejauh 

mana peranan anggota 

kelompok peternak sapi 

brahman cross dalam 

program Bantuan Langsung 

Masyarakat (BLM) di Desa 

Tanjung Tirto Kecamatan 

Way Bungur Kabupaten 

Lampung Timur 

2. Untuk mengetahui faktor-

faktor yang berhubungan 

dengan peranan anggota 

kelompok peternak sapi 

brahman cross dalam 

program Bantuan Langsung 

Masyarakat (BLM) di Desa 

Tanjung Tirto Kecamatan 

Way Bungur Kabupaten 

Lampung Timur 

Metode deskriptif 

dengan teknik survey. 

1. Peranan anggota kelompok peternak sapi 

brahman cross dalam program Bantuan 

Langsung Masyarakat (BLM) di Desa 

Tanjung Tirto Kecamatan Way Bungur 

Kabupaten Lampung Timur dalam 

mengembalikan bibit tergolong dalam 

klasifikasi tinggi, dan dalam penerapan 

panca usaha budidaya ternak sapi potong 

tergolong dalam klasifikasi sedang. 

2. Faktor – faktor yang berhubungan dengan 

peranan anggota peternak dalam program 

BLM adalah tingkat pengetahuan anggota 

kelompok tentang program BLM, tingkat 

pengetahuan anggota kelompok peternak 

terhadap panca usaha budidaya ternak sapi 

potong, lama beternak, dan motivasi 

anggota kelompok peternak mengikuti 

program BLM 

7. Faktor faktor yang berhubungan 

dengan peranan anggota dan 

tingkat keberhasilan koperasi ( 

studi kasus pada koperasi wanita 

“cempaka” Kampung Astomulyo 

Kecamatan Punggur Lampung 

Tengah (Widisasongko, 2009). 

Mengetahui faktor-faktor yang 

berhubungan dengan peranan 

anggota terhadap keberhasilan 

Koperasi Wanita Cempaka 

Kampung Astomulyo 

Kecamatan Punggur Lampung 

Tengah 

Metode deskriptif 

dengan teknik survei. 

Faktor – faktor yang berhubungan dengan 

peranan anggota adalah umur anggota, 

pendidikan,, motivasi, status ekonomi, 

jumlah anak balita dalam keluarga, jumlah 

tanggungan dalam keluarga, tingkat 

pelayanan koperasi dan pengetahuan anggota 

tentang kerja sama koperasi dengan lembaga 

lain.  
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8. Peran Wanita Tani dalam 

Penerapan Teknologi Pengelolaan 

Tanaman Terpadu (PTT) pada 

Usahatani Jagung di Kecamatan 

Pringgabaya Kabupaten Lombok 

Timur (Endang, Tenaya dan 

Astiti, 2014) 

 

Untuk mengetahui faktor 

internal dan eksternal yang 

mempengaruhi peran wanita 

tani dalam penerapan 

teknologi pengelolaan tanaman 

terpadu (PTT) pada usahatani 

jagung di Kecamatan 

Pringgabaya 

Metode deskriptif 

kualitatif dan 

kuantitatif 

Faktor-faktor yang mempengaruhi peran 

wanita tani dalam penerapan teknologi PTT 

jagung, meliputi: faktor internal 

(pengetahuan dan  motivasi) dan faktor 

eksternal (kemudahan penerapan teknologi, 

mengakses informasi teknologi, mengakses 

sarana produksi, dan prasarana produksi) 

9. Peran Istri Dalam Perekonomian 

Keluarga di Desa Parit Baru 

Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar (Susanti dan Tantoro, 

2015) 

Untuk mengetahui faktor – 

faktor yang berhubungan 

dengan peranan istri dalam 

meningkatkan perekonomian 

keluarga di Desa Parit Baru 

Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar 

Metode deskriptif 

dengan teknik survey  

Faktor – faktor yang berhubungan dengan 

peranan istri dalam meningkatkan 

perekonomian adalah umur, pendidikan, 

jumlah tanggungan keluarga, pendidikan 

anak, pendapatan suami, tempat tinggal. 
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C. Kerangka Pemikiran 

 

Faktor – faktor yang berhubungan dengan peranan anggota KWT dalam 

mewujudkan Desa Agrowisata Sungai Langka yang digunakan pada 

penelitian ini berdasarkan pendapat Slamet (1978) dalam Effendi (2005) 

yaitu umur (X1), tingkat pendidikan (X2) dan motivasi (X3), sedangkan 

berdasarkan hasil penelitian terdahulu, mengacu pada hasil penelitian 

Gusta (2007) yaitu sifat kosmopolit ( X4) dan menurut Rahmawati (2012) 

yaitu tingkat pengetahuan (X5). 

 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diambil lima faktor yang dipilih 

sebagai variabel bebas (X) pada penelitian ini yaitu: 

Umur (X1) umur diukur dalam satuan tahun.  Umur berpengaruh dalam 

proses belajar dan mengajar seseorang yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi produktivitas kerjanya.  Semakin tua umur maka semakin 

merosot produktivitas, karena keterampilan, kecepatan, kekuatan, dan 

koordinasi menurun dengan berjalannya waktu.   

 

Tingkat pendidikan (X2), pendidikan merupakan suatu faktor penting bagi 

kehidupan manusia.  Pendidikan dapat mempengaruhi cara berfikir, cara 

merasa, dan cara bertindak seseorang.  Semakin tinggi  pendidikan anggota 

KWT, maka semakin tinggi pula peranan anggota KWT dalam  

mewujudkan desa agrowisata.  

 

Motivasi (X3), semakin tinggi motivasi anggota KWT maka semakin 

tinggi pula peranan anggota KWT dalam mewujudkan desa agrowisata.  
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Sifat kosmopolit (X4) merupakan keterbukaan anggota KWT atau 

responden terhadap lingkungan sekitarnya seperti lembaga yang dikenal 

masyarakat, hubungan masyarakat dengan tokoh  masyarakat lain, dan 

pemanfaatan media massa.  Diduga semakin tinggi sifat kosmopolit maka 

semakin tinggi juga peranan angggota KWT dalam mewujudkan desa 

agrowisata. 

 

Tingkat pengetahuan (X5) merupakan segala sesuatu yang diketahui oleh 

anggota tentang program desa agrowisata, semakin tinggi tingkat 

pemahaman yang diketahui oleh anggota KWT terhadap  program desa 

agrowisata, maka semakin tinggi tingkat peranan anggota KWT dalam 

mewujudkan desa agrowisata. 

 

Keberhasilan tujuan program desa agrowisata untuk menjadikan Desa 

Sungai Langka menjadi Desa yang mandiri sangat dipengaruhi oleh 

adanya tindakan anggota KWT dalam setiap kegiatan yang dilakukan.  

Peranan adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan dari 

status dan kedudukan seseorang dan menyangkut perilaku seseorang 

(Veeger, 1993).  Peranan pada penelitian ini adalah peranan anggota KWT 

dalam mewujudkan Desa Agrowisata Sungai Langka (Y) berdasarkan 

indikator Visi Misi Desa Sungai Langka dan Peraturan Desa No.1 tahun 

2017 yaitu: 

1) Pembuatan galeri petik sayur mayur organik. 

2) Pembuatan galeri petik buah buahan. 

3) Penanaman pohon nangka mini. 

4) Pengembangan usaha UKM hasil pertanian. 
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5) Usaha pembuatan kerajinan tangan (cendera mata) 

 

Berdasarkan penjelasan yang telah di kemukakan, maka dapat diketahui  

hubungan antara variabel bebas (X) yaitu umur anggota KWT (X1), tingkat 

pendidikan (X2), motivasi (X3), sifat kosmopolit (X4) dan tingkat 

pengetahuan (X5) dengan  variabel terikat (Y) yaitu  peranan anggota 

KWT dalam  mewujudkan desa agrowisata. Untuk mengetahui hubungan 

antara variabel X dan variabel Y, maka dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Paradigma peranan anggota KWT dalam mewujudkan Desa 

Agrowisata Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran Lampung. 

 

Keterangan: 

                  : Hubungan variabel yang akan diuji 

                  : Garis yang menghubungkan variabel X 

 

 

 

Variabel (X) 

Faktor -faktor yang berhubungan dengan 

peranan anggota KWT dalam mewujudkan 

desa agrowisata.  

Variabel (Y) 
Peranan anggota KWT dalam 

mewujudkan desa agrowisata.  

 

Indikatornya meliputi: 

 

1) Pembuatan galeri petik sayur  

2) Pembuatan galeri petik buah  

3) Penanaman pohon nangka mini 

4) Pengembangan UKM 

pengolahan hasil pertanian. 

5) Usaha pembuatan kerajinan 

tangan (cendera mata) 

 

Umur (X1) 

Tingkat pendidikan (X2) 

Motivasi (X3) 

Sifat kosmopolit (X4) 

Tingkat pengetahuan (X5) 
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D. Hipotesis 

 

Berdasarkan uraian dari kerangka pemikiran di atas, maka dapat diajukan 

hipotesis sebagai berikut: 

1. Diduga ada hubungan yang nyata antara umur responden dengan 

peranan anggota KWT dalam mewujudkan Desa Agrowisata Sungai 

Langka. 

2. Diduga ada hubungan yang nyata antara tingkat pendidikan responden 

dengan peranan anggota KWT dalam mewujudkan Desa Agrowisata 

Sungai Langka. 

3. Diduga ada hubungan yang nyata antara motivasi responden dengan 

peranan anggota KWT dalam mewujudkan Desa Agrowisata Sungai 

Langka. 

4. Diduga ada hubungan yang nyata antara sifat kosmopolit responden 

dengan peranan anggota KWT dalam mewujudkan Desa Agrowisata 

Sungai Langka. 

5. Diduga ada hubungan yang nyata antara tingkat pengetahuan responden 

dengan peranan anggota KWT dalam mewujudkan Desa Agrowisata 

Sungai Langka. 

 

 

 



 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Konsep Dasar dan Definisi Operasional 

 

Konsep ini mencakup pengertian yang digunakan untuk menunjang dan 

menciptakan data akurat yang akan dianalisis sehubungan dengan tujuan 

penelitian.  Untuk memudahkan pengukuran variabel penelitian maka 

disusun definisi operasional dalam penelitian ini yaitu, variabel X dalam 

penelitian ini adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan peranan 

KWT dalam mewujudkan desa agrowisata dan variabel Y dalam penelitian 

ini adalah peranan KWT dalam mewujudkan desa agrowisata. 

 

1. Variabel X 

 

 

Variabel bebas (X) pada penelitian ini adalah faktor-faktor yang 

berhubungan dengan peranan KWT dalam mewujudkan Desa 

Agrowisata Sungai Langka yang terdiri dari umur (X1), tingkat 

pendidikan (X2), motivasi (X3), sifat kosmopolit (X4) dan tingkat 

pengetahuan (X5).  Untuk mengetahui pengukuran variabel bebas (X) 

dapat dilihat pada Tabel 4.  
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Tabel 4.  Pengukuran variabel bebas (X) 

 

No Variabel X Definisi 

Operasional 

Indikator 

Pengukuran 

Ukuran 

1. Umur (X1) Merupakan 

usia responden 

dari awal 

kelahiran 

sampai pada 

saat penelitian 

ini dilakukan. 

 Muda 

 Setengah baya 

 Tua 

Diukur dalam 

satuan tahun: 

 29 – 37 tahun 

 38 – 44 tahun 

 45 – 52 tahun 

2. Tingkat 

pendidikan 

(X2) 

Lamanya 

responden 

mengikuti 

pendidikan 

formal sampai 

dengan 

penelitian ini 

dilaksanakan 

 SD 

 SMP – SMA/ 

SMK 

 S1 

Diukur dalam 

satuan tahun: 

 1 – 6 tahun 

 7 – 12 tahun 

 13 – 17 tahun 

 

3. Motivasi 

(X3) 

Suatu tenaga 

atau dorongan 

yang terdapat 

dalam diri 

manusia 

khususnya 

responden 

yang dapat 

menimbulkan 

dan 

menggerakkan 

tingkah 

lakunya agar 

dapat 

melaksanakan 

peranan dalam 

mewujudkan 

desa 

agrowisata.   

1. Apa yang 

mendorong 

responden 

untuk 

berperan 

dalam 

mewujudkan 

desa 

agrowisata. 

 

2. Siapa yang 

mendorong 

responden 

untuk 

berperan 

dalam 

mewujudkan 

desa 

agrowisata.  

Diukur dengan 5 

kategori yaitu: 

 Sangat rendah 

(6,00 –8,90) 

 Rendah (8,91 – 

11,79) 

 Sedang (11,80– 

14,69) 

 Tinggi (14,70– 

17,59) 

 Sangat tinggi 

(17,60–20,49) 

 

4. Sifat 

kosmopolit 

(X4) 

Sifat yang 

menggambar-

kan 

keterbukaan 

responden 

terhadap 

lingkungan 

yang berada 

diluar sistem 

sosialnya. 

 

1. Frekuensi 

hubungan 

responden 

dengan 

pendamping 

desa untuk 

mendapat-

kan 

informasi 

terkait desa 

agrowisata.  

2. Frekuensi 

responden 

dalam 

Diukur dengan 5 

kategori yaitu: 

 Sangat rendah 

(11,00 – 14,33) 

 Rendah (14,34 

– 17,66) 

 Sedang (17,67– 

20,99) 

 Tinggi (21,00 – 

24,32) 

 Sangat tinggi 

(24,33 – 27,64) 
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No Variabel X Definisi 

Operasional 

Indikator 

Pengukuran 

Ukuran 

pemanfaatan 

media massa 

seperti 

internet, 

televisi, 

radio, koran 

dan media 

massa 

lainnya 

untuk 

mendapat-

kan 

informasi 

terkait desa 

agrowisata. 

3. Seberapa 

sering 

responden 

melakukan 

kegiatan di 

luar desa 

untuk 

kegiatan 

yang 

berkepenting

an dengan 

desa 

agrowisata. 

5. Tingkat 

pengetahu-

an (X5) 

Tingkat 

pengetahuan 

responden 

tentang 

program 

adalah segala 

sesuatu yang 

diketahui 

anggota KWT 

mengenai 

program desa 

agrowisata. 

Kemampuan 

anggota 

menjelaskan 

tentang Desa 

Agrowisata: 

1. Pengertian 

desa 

agrowisata 

2. Tujuan desa 

agrowisata 

3. Manfaat 

desa 

agrowisata 

Diukur dengan 5 

kategori yaitu: 

 Sangat rendah 

(3,00 – 4,65) 

 Rendah (4,66 – 

6,29) 

 Sedang (6,30 – 

7,94) 

 Tinggi (7,95 – 

9,58) 

 Sangat tinggi 

(9,59 – 11,23) 

 

 

2. Variabel Y 

 

Variabel terikat (Y) adalah peranan anggota KWT dalam mewujudkan 

desa agrowisata.  Peranan anggota KWT dalam mewujudkan desa 
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agrowisata adalah hak-hak dan kewajiban kewajiban anggota KWT dan 

perilakunya pada usaha mewujudkan desa agrowisata  (Veeger, 1993).  

 

Tabel 5.  Pengukuran variabel terikat (Y) 

 

Variabel Y Definisi 

Operasional 

Indikator 

Pengukuran 

Ukuran 

Peranan 

KWT pada 

usaha 

mewujud-

kan desa 

agrowisata 

Hak-hak dan 

kewajiban  

anggota 

KWT dan 

perilakunya 

dalam 

mewujudkan 

desa 

agrowisata.  

1. Pembuatan galeri 

petik sayur mayur. 

 Perencanaan 

kegiatan 

 Keikutsertaan dalam 

pelaksanaan kegiatan 

 Intensitas anggota 

dalam melakukan 

kegiatan 

 Evaluasi kegiatan 

 Keberlanjutan  

kegiatan 

 Manfaat kegiatan 

Diukur dengan 5 

kategori yaitu: 

 Sangat rendah 

(7,00 – 10,57) 

 Rendah (10,58 – 

14,13) 

 Sedang (14,14– 

17,70) 

 Tinggi (17,71– 

21,27) 

 Sangat tinggi 

(21,28 – 24,84) 

 

  2. Pembuatan galeri 

petik buah 

 Perencanaan 

kegiatan 

 Keikutsertaan dalam 

pelaksanaan kegiatan 

 Evaluasi kegiatan 

 Keberlanjutan  

kegiatan 

 Manfaat kegiatan 

 

Di ukur dengan 5 

kategori yaitu: 

 Sangat rendah 

(6,00 – 9,34) 

 Rendah (9,35 – 

12,69) 

 Sedang (12,70 – 

16,03) 

 Tinggi (16,04– 

19,37) 

 Sangat tinggi 

(19,38–  22,72) 

  3. Penanaman pohon 

nangka mini 

 Keikutsertaan dalam 

kegiatan 

 Manfaat kegiatan 

 

Diukur dengan 5 

kategori yaitu: 

 Sangat 

rendah(2.00– 

3,01) 

 Rendah (3,02 – 

4,03) 

 Sedang (4,04 – 

5,04) 

 Tinggi (5,05 – 

6,06) 

 Sangat tinggi 

(6,07 – 7,07) 
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Variabel Y Definisi 

Operasional 

Indikator 

Pengukuran 

Ukuran 

  4. Pengembangan 

usaha kecil 

menengah 

pengolahan hasil 

pertanian 

 Keikutsertaan dalam 

kegiatan 

 Keikutsertaan 

anggota dalam 

pemasaran produk 

 Evaluasi usaha 

 Keberlanjutan usaha 

 Manfaat usaha 

Di ukur dengan 5 

kategori yaitu: 

 Sangat rendah 

(6,00 – 9,60) 

 Rendah (9,61 – 

13,20) 

 Sedang (13,21 – 

16,80) 

 Tinggi (16,81 – 

20,40) 

 Sangat tinggi 

(20,41 – 23,99) 

  5. Usaha pembuatan 

kerajinan tangan 

(cendera mata) 

 Intensitas anggota 

dalam melaksanaan 

kegiatan  

 Intensitas anggota 

dalam pemasaran 

produk  

 Evaluasi usaha 

 Keberlanjutan usaha 

 

Di ukur dengan 5 

kategori yaitu: 

 Sangat rendah 

(6,00 – 8,93) 

 Rendah (8,94 – 

11,86) 

 Sedang (11,87– 

14,79) 

 Tinggi (14,80 – 

17,72) 

 Sangat tinggi 

(17,73 – 20,66) 

 

 

 

B. Penentuan Lokasi, Waktu dan Responden Penelitian 

 

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) yaitu di 

Desa Sungai Langka, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, 

Provinsi Lampung.  Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan bahwa 

Desa Sungai Langka mempunyai Visi Misi menjadi desa agrowisata 

danmemiliki banyak potensi untuk mewujudkan desa agrowisata tersebut.  

Pengambilan data ini dilaksanakan pada bulan Januari 2018 – Februari 

2018. 
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Responden pada penelitian ini adalah anggota KWT yang  berdomisili di 

Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan.  Sampel pada  penelitian 

ini yaitu berasal dari populasi anggota KWT yang terdiri dari delapan 

kelompok dengan total sebanyak 157 anggota.  Penentuan unit sampel 

dalam penelitian ini merujuk pada teori Yamane (1967) dalam Rakhmat 

(2004) dengan rumus:  

𝑛 =
N

N(d)
2
+1

 

Keterangan: 

n  = unit sampel  

N = unit populasi  

D = tingkat presesi (0,1) 

 

Adapun perhitungan penentuan sampel pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

n =
157

157 (0,1)
2

+1
 

n =
157

157 (0,01)+1
 

n =
157

2,57
 

n = 61 

 

Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan sampel pada penelitian ini yaitu 

61.  Jadi sampel pada penelitian ini yaitu sebanyak 61 anggota KWT.  

Jumlah sampel masing-masing populasi anggota kelompok wanita tani 

KWT ditentukan dengan menggunakan rumus Nazir (1988) yaitu: 

ni = [
Ni

N
] n 
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n1 = [
25

157
] 61 = 10  n5 = [

20

157
] 61 =7 

n2 = [
20

157
] 61 = 8  n6 = [

26

157
] 61 = 10 

n3 = [
13

157
] 61 = 5   n7 = [

15

157
] 61 = 6 

n4 = [
23

157
] 61 = 9  n8 = [

15

157
] 61 = 6 

Keterangan: 

ni    =  Jumlah sampel dalam setiap kelompok  

Ni   =  Jumlah populasi masing-masing kelompok  

n     =  Jumlah seluruh populasi kelompok  

N   =  Jumlah sampel secara keseluruhan 

 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Proportional 

Random Sampling, sehingga setiap unit sampel dari populasi mempunyai 

kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.  Jumlah responden 

yang diambil dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Data Anggota Kelompok Wanita Tani Desa Sungai Langka, 

Tahun 2017. 

 
No  Nama KWT Dusun Jumlah Anggota 

(orang) 

Jumlah Sampel 

(orang) 

1 Dahlia  1 25 10 

2 Srikandi  2 20   8 

3 Wijaya Kusuma 3 13   5 

4 Sri Rejeki 4 23   9 

5 Mitra Abadi 5 20   7 

6 Mawar Indah 6 26 10 

7 Melati Berbakti 6 15   6 

8 Bina Sejahtera 8 15   6 

Jumlah  157 61 

 
Sumber : Hasil pra survey dilapangan (2017) 
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C. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data 

 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas data primer dan 

data sekunder.  Pengumpulan data primer diperoleh dengan cara 

wawancara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan  kepada 

responden.  Daftar pertanyaan tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan 

mengenai peranan KWT dalam mewujudkan desa agrowisata.  Data 

sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, buku-buku, laporan, data 

umum potensi desa, instansi serta lembaga yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

 

Metode penelitian yang dipakai adalah metode survei.  Metode penelitian 

survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, 

tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari 

populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, 

dan hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis (Riduwan, 

2009). 

 

D. Metode Analisis 

 

Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis 

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.  Analisis deskriptif ini digunakan 

untuk menjawab tujuan pertama pada penelitian ini, sedangkan untuk 

menjawab tujuan kedua akan digunakan pendekatan kuantitatif metode 

analisis korelasi Rank Spearman dengan pertimbangan bahwa jenis 

hipotesis yang diuji adalah hipotesis korelasi (hubungan) yaitu menguji 
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keeratan hubungan antar dua variabel (bebas dan terikat).  Adapun rumus 

uji Rank Spearman Siegel (1985) sebagai berikut: 

rs=1-
6∑

i-1

n
  di

2

n2
 

Keterangan: 

 

rs = Koefisien korelasi 

di  = Perbedaan setiap pasangan rank 

n   = Jumlah sampel 

 

Rumus rs ini digunakan atas dasar pertimbangan bahwa dalam penelitian 

ini akan melihat korelasi (keeratan hubungan) antara variabel X dan 

variabel Y.  Sesuai dengan fungsi rs yang merupakan ukuran asosiasi dua 

variabel yang berhubungan, diukur sekurang-kurangnya dengan skala 

ordinal (berurutan), sehingga objek atau individu yang dipelajari dapat 

diberi peringkat dalam rangkaian berurutan. 

 

Pengujian dilanjutkan untuk menjaga tingkat signifikasi pengujian bila 

terdapat rank kembar baik pada variabel X maupun variabel Y sehingga 

dibutuhkan faktor koreksi t dengan rumus sebagai berikut : 

r = 
∑x2+∑y2- ∑di

2

2√∑x2+∑y2
 

∑x2 = 
n3- n

12
-∑Tx 

∑y2 = 
n3- n

12
-∑Ty 

∑T = 
t3- t

12
 

 

Keterangan : 

 

∑x2  = Jumlah kuadrat variabel x yang dikoreksi 
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∑y2 =  Jumlah kuadrat variabel Y yang dikoreksi 

T =  Jumlah berbagai harga t untuk semua kelompok yang berlainan  

  dan  memiliki observasi bernilai sama 

∑T   =  Jumlah berbagai T untuk semua kelompok yang berlainan dan 

  memiliki rangking sama 

∑Tx =  Jumlah faktor koreksi variabel bebas 

∑Ty =  Jumlah faktor koreksi variabel terikat 

t   =  Banyaknya observasi yang bernilai sama pada suatu peringkat 

    tertentu 

n =  Jumlah responden 

 

 

Jumlah sampel penelitian lebih besar dari sepuluh, maka pengujian 

dilanjutkan dengan uji-t dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

thitung = rs√
n-2

1- rs
2
 

 

Kaidah pengambilan keputusan pengujian hipotesis adalah sebagai berikut: 

1. Jika t hitung ≥ t tabel (pada α = 0,01) maka H1 diterima dan H0 ditolak, 

artinya terdapat hubungan yang nyata antara kedua variabel yang diuji. 

2. Jika t hitung < t tabel  (pada α = 0,01) maka H1 ditolak dan H0 diterima, 

artinya tidak ada hubungan yang nyata antara kedua variabel yang 

diuji. 

 

 

 

 



 

IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 

 

 

 

A. Keadaan Fisik Daerah Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong 

Tataan Kabupaten Pesawaran.  Desa Sungai Langka terletak di daerah 

dataran tinggi di kaki Gunung Betung dengan ketinggian 500 meter di atas 

permukaan laut dan memiliki suhu udara 15⁰ - 30⁰.  Jarak Desa Sungai 

Langka dengan ibukota Kecamatan Gedong Tataan yaitu 2 km, sedangkan  

jarak Desa Sungai Langka dengan ibukota Kabupaten Pesawaran yaitu 18  

km.  

 

Secara  administrasi  letak  Desa  Sungai  Langka  berbatasan  dengan 

wilayah: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bernung dan Negeri Sakti. 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kurungan Nyawa. 

c. Sebelah barat berbatasan dengan Hutan Negara / Gunung Betung. 

d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Wiyono dan PTPN VII Way 

Berulu. 
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B. Sejarah Daerah Penelitian 

Desa Sungai Langka awal mulanya berasal dari areal perkebunan asing 

(Belanda) yang dibumi hanguskan oleh bala tentara pendudukan Jepang 

pada tahun 1945.  Pada Tahun1945 tanah bekas perkebunan itu dikelola 

kembali oleh Bapak Sabichun dan kawan-kawan sampai dengan tahun 

1950.  Selanjutnya oleh Bapak Residen Lampung yaitu Mr.Gele Harun 

ditempatkan satu Kompi Coeps Tjandangan Nasional (CTN) yang 

didatangkan dari Jawa Timur Compi C dibawa Pimpinan Bapak Lettu 

Suprapto, dan rombongan Compi C ini diberikan areal tanah perkebunan 

Sungai Langka untuk dijadikan kegiatan/usaha yang dipimpin langsung 

oleh Bapak Sadikin dan KI C Lettu Suprapto yang meliputi kegiatan 

usaha: 

a. Perkebunan kopi dan karet 

b. Pembuatan dam pengairan ( Dam C ) di wilayah linti 

c. Kolam permandian  

d. Pembangunan perumahan untuk anggota Compi C. 

 

Perkembangan selanjutnya yaitu pada tanggal 3 Mei 1954 berdasarkan 

Keputusan Presiden RI seluruh  CTN tersebut dikembalikan pada 

masyarakat.  Sehubungan dengan ini maka seluruh penduduk yang berada 

di areal Sungai Langka digabungkan kepada Pemerintah Desa Bernung 

dengan status pedukuhan yang dipimpin oleh seorang Kamitua yang 

dijabat oleh Bapak Sadiki.  Dibubarkannya CTN dan seluruh anggotanya 

dikembalikan pada masyarakat, tanah bekas perkebunan tersebut 
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diusahakan oleh masing-masing penduduk ternyata perkembangan 

penduduk semakin pesat sekali hal ini terlihat dari semakin terlihatnya 

meningkatnya taraf hidup masyarakat  dan perkembangan usaha pertanian 

yang tidak hanya tergantung pada hasil perkebunan saja.  Pada tanggal 4 

Januari 1963 pengelolaan areal perkebunan yang dipimpin Bapak 

Sabichun diserahkan dan digabungkan Kepada PTPN VII Nusantara Way 

Berulu. 

 

Dalam hal kepemimpinan, pemerintah pedukuhan juga terjadi pengantian 

ketua pada tahun 1967 dari Bapak  S. Sadikin Kepada Bapak M. Hasyim.  

Perkembangan yang pesat dipedukuhan Sungai Langka pada waktu itu 

mendorong  para tokoh dan pemuka masyarakat untuk mengajukan 

permohonan kepada pemerintah agar status Sungai Langka dapat 

dipisahkan dari Desa Bernung sebagai desa induknya menjadi Desa 

definitif atas usul permohonan tersebut pada tahun 1972 telah diadakan 

peninjauan oleh suatu tim dari Provinsi Lampung yang tergabung dalam 

Dewan Land Use pada waktu itu.  

 

Setelah melalui proses peninjauan dan penelitian pada tahun 1975 resmilah 

Sungai Langka menjadi status desa pemekaran dari Desa Induk Bernung 

dengan sebuah Kampung Susukan, hal ini tercantum dalam Surat 

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 

108/V/Des. Tanggal 15 September 1975 dan ditujukan sebagai pejabat 

Kepala Kampung Susukan adalah M. Hasyim dengan surat Keputusan 
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Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor : 

109/Des/tanggal 15 September 1975. 

 

Desa Sungai Langka memiliki delapan Wilayah Pedusunan yang meliputi  

Dusun Sula IA,I B, II A, IIB, III A, III B, IV A dan IV B, kemudian 

dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung 

Selatan Nomor : 46/V/Des tanggal 2 Agustus 1976 jabatan Kepala 

Kampung  Susukan atas nama Bapak M. Hasyim diganti oleh Bapak S. 

Hadi Utomo dengan sebutan Pejabat Kepala Desa Sungai Langka sampai 

dengan tahun 1980. 

 

Untuk pertama kali pada tahun 1980 Desa Sungai Langka melaksanakan 

pemilihan Kepala Desa yang pada waktu itu terpilih menjadi Kepala Desa 

adalah Bapak Sujono yang kemudian ditetapkan dengan surat keputusan 

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor : 

OP.410/435/Des/1980.  

 

Masa kepemimpinan Bapak Sujono hanya sampai tahun 1986, karena pada 

tanggal 5 April 1986 Bapak Sujono meninggal dunia dan untuk mengisi 

kekosongan jabatan Kepala Desa tersebut diangkatlah sebagai pejabat 

sementara adalah Bapak Imam Sujono sesuai dengan surat keputusan 

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung  Selatan Nomor : 

OP,410/44/Des/1986 Tanggal 28 Agustus 1986.Untuk mengisi 

kekosongan dalam jabatan Kepala Desa maka pada tanggal Desember 

1987 telah diadakan pemilihan Kepala Desa yang dimenangkan oleh 

Bapak Sukijo Hadi dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat 
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II Lampung Selatan Nomor : 104/PEMDES/HK-LS/1987 dan dilantik 

pada tanggal 28April 1988.  

 

C. Keadaan Topografi dan Iklim 

Desa Sungai Langka merupakan desa yang bertipologi dataran dan 

perbukitan yang terdiri dari : 

1. Perladangan    :  171 ha 

2. Perumahan/Pekarangan :  138 ha 

3. Perikanan   :      4 ha 

4. Milik swasta    :      3 ha 

5. Milik Perorangan   :  573 ha 

 

Kemiringan tanah Desa Sungai Langka yaitu sekitar 10 sampai dengan 20 

persen dan memiliki bentuk tanah pegunungan serta lereng-lereng, dengan 

suhu udara dingin serta curah hujan yang cukup besar sepanjang tahun.  

Keadaan tanah di Desa Sungai Langka cukup mengandung air, hal ini 

dapat dilihat  dengan  banyaknya  mata air  di  kaki  Gunung  Betung  yang  

dialirkan melalui pipa-pipa pada setiap rumah tangga dan air tersebut 

alirannya cukup besar sepanjang tahun dengan panjang pipa kurang lebih 

4,5 km. 

 

D. Keadaan Demografi 

Penduduk Desa Sungai Langka berjumlah 5.221 jiwa yang terdiri dari 

2.571 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 2.650 jiwa penduduk 

berjenis kelamin perempuan.  Desa Sungai  Langka terdiri dari 10 dusun 
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dengan 31 Rukun Tetangga dan 1.529 jumlah rumah tangga.  Tingkat 

pendidikan penduduk di Desa Sungai  Langka  dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7.  Tingkat Pendidikan Warga Desa Sungai Langka 

 
Nama 

Dusun 

Belum 

Sekolah 

(jiwa) 

 

Tidak 

Tamat 

Sekolah 

(jiwa) 

Tamat 

SD 

(jiwa) 

Tamat 

SLTP 

(jiwa) 

Tamat 

SLTA 

(jiwa) 

D1/D2/D3 

(jiwa) 

Strata 1 

(jiwa) 

Strata 2 

(jiwa) 

Dusun I 147 32 173 165 140 18 12 2 

Dusun II   67 22   97 108   91   8  6 1 

Dusun III 104 26 108 140 117   9   7 1 

Dusun IV   90 28 116 132 112   7 11 2 

Dusun VI   97 23 131 126   97   6   4 2 

Dusun VII 114 24 121 138 129 12   8 1 

Dusun VIII 105 25 132 128   97   9   7 2 

Dusun IX 137 39 139 158 104 10 11 2 

Dusun X   92 25 142   87 105   9   8 2 

Dusun XI 117 27 157   88   92   8   8 1 

Jumlah  1.070 271 1.326 1.270 1.084 102 82 16 

 

Sumber: Data diolah (2017) 

 

Tabel 7 membuktikan bahwa hampir semua penduduk di Desa Sungai 

Langka telah menempuh bangku pendidikan.  Hal ini menunjukan berarti 

Desa Sungai Langka memiliki warga yang tidak buta aksara. 

 

E. Keadaan Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana merupakan pendukung kegiatan sosial, ekonomi, dan 

keagamaan  yang berlangsung tiap  hari.  Sarana  adalah  segala sesuatu  

yang dapat  dipakai  sebagai  alat  dalam  mencapai  suatu  tujuan.  

Prasarana  adalah segala sesuatu yang merupakan hal utama untuk 

terselenggaranya suatu proses acara.  Secara rinci sarana dan prasarana di 

Desa Sungai Langka dapat dilihat pada Tabel 8. 
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Tabel 8.  Keadaan Sarana dan Prasarana di Desa Sungai Langka 

Sarana/Prasarana Jenis Jumlah (unit) 

Peribadatan Masjid 10 
Musholla/Langgar   3 
Gereja   1 

Pendidikan PAUD   4 
TK   1 
SD Negeri   5 
SMP Swasta   1 

Kesehatan Poskesdes   1 
Posyandu 10 
Bidan   3 
Perawat/Mantri 11 

Olahraga Lapangan Sepak Bola   1 
Lapangan Bulu Tangkis   1 
Lapangan Voli   1 
Meja Pingpong   1 

Ekonomi Toko/Warung Klontong   7 
Warung Makan 35 

 
Sumber: Data diolah (2017) 

 

 

Tabel 8 menjelaskan keadaan sarana dan prasarana di Desa Sungai Langka 

sudah cukup baik terlihat dari tersedianya beberapa jenis sarana/prasarana 

penunjang kegiatan masyarakat.  Sarana dan prasarana ibadah sangat 

penting keberadaannnya dalam suatu wilayah.  Desa Sungai Langka yang 

mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki sarana peribadatan 

berupa masjid sebanyak 10 unit. 

 

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan memegang peranan penting 

dalam peningkatan pengetahuan suatu masyarakat.  Desa Sungai Langka 

memiliki sarana pendidikan PAUD sebanyak 4 unit, Taman Kanak-Kanak 

sebanyak 1 unit, SD sebanyak 5 unit, dan SMP sebanyak 1 unit.  Selain 

ketersediaan sarana pendidikan, ketersediaan sarana, dan prasarana 

kesehatan seperti puskesmas sangatlah penting keberadaannya.  Hal ini 
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dikarenakan kesehatan  merupakan  modal  utama  seseorang  untuk  

melakukan  berbagai macam kegiatan. 

 

Adanya sarana dan prasarana kesehatan dapat memudahkan warga untuk 

memeriksakan kesehatan anggota keluarganya.  Jumlah sarana dan 

prasarana kesehatan di Sungai Langka terdiri dari 1 unit Pos Kesehatan 

Desa, 10 unit Posyandu, serta terdapat tenaga kesehatan bidan sebanyak 3 

orang, dan mantri atau perawat sebanyak 11 orang.  Prasarana olahraga 

seperti lapangan sepak bola, bola voli, dan bulu tangkis cukup memadai di 

Desa Sungai Langka. 

 

 



 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Peranan anggota KWT dalam mewujudkan Desa Agrowisata Sungai 

Langka yaitu; a) Peranan dalam pembuatan galeri petik sayur dan galeri 

petik buah yang termasuk dalam klasifikasi sedang, hal ini dikarenakan  

setiap KWT hanya memiliki 1 galeri saja, sehingga pelaksanaannya 

belum efektif dan terdapat beberapa KWT yang belum melaksanakan 

kegiatan galeri sayur (KWT Dusun 1, 2 dan 5) dan yang belum 

melaksanakan galeri petik buah (KWT Dusun 2 dan 4).   

b) Peranan dalam penanaman pohon nangka mini termasuk dalam 

klasifikasi rendah, dikarenakan mayoritas anggota KWT hanya 

melaksanakan kegiatan pengolahan tanah dan penanaman saja, selain 

itu terdapat beberapa responden yang tidak mendapat bibit pohon 

nangka tersebut pada saat pembagian 100 bibit oleh pemerintah Desa 

Sungai Langka.  c) Peranan dalam UKM pengolahan hasil pertanian 

termasuk dalam klasifikasi sedang , dikarenakan meskipun seluruh 

KWT telah membuat produk hasil pertanian, akan tetapi masih terdapat 

anggota KWT yang tidak ikut berperan dalam pelaksanaan kegiatan ini.  
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d) Peranan dalam pembuatan kerajinan tangan (cendera mata) termasuk 

dalam klasifikasi rendah.  Hal ini dikarenakan banyak usaha kerajinan 

tangan yang dilakukan secara individu, bukan perkelompok, sehingga 

anggota yang tidak mempunyai usaha kerajinan, ia tidak berperan 

dalam pembuatan kerajinan tangan tersebut.  Berdasarkan uraian diatas, 

peranan anggota KWT secara umum termasuk dalam klasifikasi sedang. 

2. Faktor-faktor yang berhubungan nyata dengan peranan anggota KWT  

adalah motivasi (X3), sifat kosmopolit (X4) dan tingkat pengetahuan 

(X5), sedangkan faktor-faktor yang tidak berhubungan nyata dengan 

peranan anggota KWT adalah umur (X1) dan Tingkat pendidikan (X2). 

Umur responden tidak berhubungan nyata karena meskipun umur 

responden termasuk dalam klasifikasi produktif, akan tetapi pada 

kenyataannya masih terdapat beberapa responden yang tidak produktif, 

hal ini dapat dilihat dari absensi responden dalam mengikuti kegiatan 

rapat atau pertemuan kelompok dan kegiatan lainnya, sedangkan tingkat 

pendidikan tidak berhubungan nyata karena responden yang berada 

pada jenjang pendidikan tertinggi justru tidak berperan banyak dalam 

program ini, sebaliknya responden yang berada pada jenjang 

pendidikan lebih rendah, mayoritas lebih banyak berperan dalam 

mewujudkan Desa Agrowisata Sungai Langka ini.  
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B. Saran 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat diberikan yaitu:  

1. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan peranan anggota KWT dalam 

pembuatan kerajinan tangan (cendera mata) berada pada klasifikasi 

rendah, sehingga perlu dilakukan pelatihan khusus kepada anggota 

KWT agar dapat membuat lebih banyak kerajinan tangan, dengan 

harapan dapat menambah penghasilan dan keterampilan anggota 

sehingga peranannya dalam mewujudkan desa agrowisata dapat 

maksimal. 

2. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa beberapa KWT  yang 

belum melaksanakan galeri petik buah dan petik sayur, sehingga perlu 

adanya penambahan unit galeri petik buah dan sayur kepada KWT yang 

belum melaksanakan agar setiap KWT dapat berperan dalam 

pembuatan galeri petik sayur dan galeri petik buah tersebut. Selain itu, 

akan lebih baik jika setiap dusun tidak hanya memiliki 1 galeri saja, 

agar pelaksanaan galeri petik buah dan sayur ini menjadi lebih efektif.  

3. Perlu adanya penelitian sejenis untuk mengetahui variabel-variabel 

bebas lainnya yang berhubungan dengan peranan anggota KWT. 

4. Perlu adanya penelitian mengenai peranan Kelompok Wanita Tani 

dalam mewujudkan desa agrowisata untuk mengetahui lebih lanjut dari 

hasil penelitian ini.  
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