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ABSTRAK 

 

Oleh 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat peranan ibu rumah tangga pada 

program KRPL di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan faktor – 

faktor yang berhubungan dengan peranan ibu rumah tangga pada program KRPL 

di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian dilaksanakan pada 

bulan Desember 2017 – Januari 2018 di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung 

Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sensus. Responden 

adalah ibu rumah tangga yang melaksanakan program KRPL di Desa Pancasila 

dan Desa Sidosari sebanyak 40 orang. Analisis data menggunakan analisis 

deskriptif dan uji analisis Rank Spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

peranan ibu rumah tangga pada program KRPL di Kecamatan Natar termasuk 

klasifikasi tinggi. Hal ini dibuktikan dengan tingginya peranan yang dilakukan ibu 

rumah tangga dalam pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan tanaman, 

pemanenan dan pemasaran hasil pada program KRPL. Faktor-faktor yang 

berhubungan nyata dengan peranan ibu rumah tangga adalah pendidikan formal 

ibu rumah tangga, pendapatan keluarga dan motivasi anggota, sedangkan faktor 

yang tidak berhubungan nyata adalah tingkat pengetahuan tentang program. 
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THE ROLE OF HOUSEWIVES IN SUSTAINABLE FOOD HOUSE AREA 

PROGRAM IN NATAR SUB-DISTRICT 

SOUTH LAMPUNG DISTRICT 

 

 

ABSTRACT 

 

By 

 

M Yogi Hadi Atmadja  
 

 

The aims of this research are to determine the level of role housewives in the 

KRPL Program and factors that related to the role of housewives in the KRPL 

Program. This research was conducted on December 2017 to January 2018 in 

Natar Sub - District, South Lampung District. The research method was the 

census method. Respondents were housewives who implemented the KRPL 

Program in the Pancasila Village and Sidosari Village as many as 40 people. 

Data analysis were descriptive analysis and Rank Spearman analysis test. The 

results of this research showed that the role of housewives in the KRPL Program 

classified as high level. This is approved by the high role classification in tillage, 

planting, plant maintenance, harvesting, and marketing product. Factors that 

were significantly related to the role of housewives are formal education of 

housewives, family income and motivation of members. While the factor that was 

not significantly related was the level of knowledge about the KRPL Program. 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang dan Masalah 

 

Pembangunan ketahanan pangan di Indonesia dihadapkan pada berbagai 

masalah pokok, dimana pertumbuhan permintaan pangan lebih cepat dari 

pertumbuhan produksinya.  Secara nasional, cepatnya pertumbuhan permintaan 

pangan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah : tingginya 

kemiskinan, pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan industri.  Kapasitas 

produksi pangan nasional terkendala oleh kompetisi dalam penggunaan lahan, 

perubahan iklim ekstrim, degradasi sumber daya alam dan lingkungan dan 

terbatasnya infrastruktur pertanian (Saptana, Sunarsih, dan Friyatno. 2013). 

 

Tingginya kemiskinan dan semakin bertambahnya jumlah penduduk setiap 

tahunnya merupakan tantangan dalam pembangunan, hal ini memaksa 

pemerintah harus mengupayakan program – program pembangunan 

masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan 

pangan masyarakat, dimana program pemerintah harus memberdayakan 

masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekitar 

masyarakat itu sendiri.  Berikut tujuh provinsi di Indonesia dengan tingkat 

kemiskinan tertinggi tahun 2014 – 2016 dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Tujuh Provinsi di Indonesia dengan tingkat kemiskinan tertinggi tahun 

2014 – 2016 

 

No Provinsi Jumlah 

Penduduk 

(jiwa) 

Provinsi Jumlah Penduduk 

(jiwa) 

  2015  2016 

1. Jawa Timur 4.775.970 Jawa Timur 4.638.530 

2. Jawa Tengah 4.505.780 Jawa Tengah 4.493.750 

3. Jawa Barat 4.485.650 Jawa Barat 4.168.110 

4. Sumatera Utara 1.508.140 Sumatera Utara 1.452.550 

5. NTT 1.160.530 NTT 1.150.080 

6. Sumatera Selatan 1.112.530 Lampung 1.139.780 

7. Lampung 1.100.680 Sumatera Selatan 1.096.500 

Sumber : BPS, 2017. 

 

Provinsi Lampung pada tahun 2015 menempati urutan ke tujuh dengan tingkat 

kemiskinan penduduk sekitar 1,1 juta jiwa.  Angka ini masih jauh di bawah 

enam provinsi lainnya yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera 

Utara, NTT, dan Sumatera Selatan.  Pada pada tahun 2016 jumlah penduduk 

miskin Lampung mengalami kenaikan dan Lampung menempati urutan ke 

enam jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia.     

 

Pada kondisi demikian, salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi 

kemiskinan dan peningkatan pendapatan keluarga adalah dengan program 

Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), program ini dalam pelaksanaannya 

melibatkan Kelompok Wanita Tani.  Kawasan Rumah Pangan Lestari 

merupakan salah satu program Kementerian Pertanian dalam rangka 

optimalisasi lahan pekarangan yang ramah lingkungan dalam suatu kawasan.  

Pada pelaksanaan kegiatannnya mengembangkan beraneka ragam komoditas 

pertanian yang lestari dan berkelanjutan.  Kawasan rumah dapat diwujudkan 

dalam satu wilayah antara lain wilayah Rukun Tetangga (RT), wilayah Rukun 

Warga (RW), wilayah dusun/pedukuhan atau wilayah desa/kelurahan.  
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Kawasan  yang dimaksud juga berupa keberadaan pagar lingkungan rumah,  

jalan desa, lahan terbuka hijau dan fasilitas umum lainnya yang ada di wilayah 

tersebut (Badan Litbang Pertanian, 2012). 

 

Program Kawasan Rumah Pangan Lestari sejak tahun 2011 telah diangkat 

menjadi program nasional yang diinisiasi dan dilaksanakan oleh Balai 

Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), setiap BPTP di Indonesia 

mengembangkan 1 – 2  lokasi setiap tahunnya pada masing - masing provinsi 

(Kementan, 2011).  Program ini dikembangkan dengan memanfaatkan petak 

lahan pekarangan untuk tanaman produktif yang dibutuhkan sehari - hari bagi 

keluarga dan memberdayakan potensi pangan lokal.  Secara nasional, luas 

lahan pekarangan adalah sekitar 10,3 juta ha atau 14 persen dari keseluruhan 

luas lahan pertanian Indonesia (Badan Litbang Pertanian, 2017).  

 

Badan Litbang Pertanian (2015) menyatakan pelaksanaan pembangunan 

pertanian akan berhasil, jika semua sumberdaya manusia dilibatkan dalam hal 

ini tidak hanya laki – laki tetapi juga wanita.  Upaya yang dilakukan wanita 

dalam meningkatkan perannya dalam membangun pertanian salah satunya 

dengan memberdayakan lahan pekarangan untuk meningkatkan perekonomian 

dan pemenuhan pangan keluarga.  Kementrian Pertanian memanfaatkan 

potensi tersebut untuk mewujudkan kemandirian pangan serta meningkatkan 

kesejahteraan keluarga melalui upaya pemberdayaan wanita di pedesaan 

maupun perkotaan. 

 

Menurut Arifin (2003) peran wanita dalam pertanian merupakan salah satu 

strategi pemerataan dalam pembangunan pertanian.  Program KRPL 
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diharapkan menjadi gerakan dari masyarakat untuk masyarakat yang 

berkerjasama dengan para anggota kelompok wanita tani (Badan Litbang 

Pertanian, 2015).  

 

Sucahyono (2002) menyatakan program - program tentang peningkatan 

peranan wanita diusahakan untuk meningkatkan pengetahuan atau 

keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi kebutuhan 

pangan keluarga.  Lebih lanjut Sucahyono (2002) mengungkapkan pandangan 

publik tentang sejarah wanita dalam masyarakat selalu menempatkan wanita 

dalam kelas kelas tertentu, yang bersifat meremehkan kemampuan wanita dan 

memandangnya tidak lebih baik setelah kaum pria.  

 

Pada kenyataannya berkaitan dengan peranan yang dijalankan antara pria dan 

wanita tentunya berbeda, karena pada dasarnya tingkat kemampuan tenaga 

antara pria dan wanita itu berbeda.  Faktor ekonomi akan mengubah peranan 

wanita yang hanya sebagai ibu rumah tangga harus bekerja untuk memenuhi 

kebutuhan hidup keluarganya (Susanti, 2015).  Masalah kesetaraan gender 

dalam masyarakat yang terjadi, wanita berhak memperoleh kesempatan serta 

hak - haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dalam pembangunan dan 

kegiatan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga (Arsini, 2014).   

 

Saat ini fenomena yang menarik di bidang pertanian, termasuk subsektor 

produksi pangan adalah apa yang disebut sebagai feminisasi pertanian 

(feminization of agriculture).  Feminisasi pertanian adalah kecenderungan 

meningkatnya dominasi wanita pada subsektor produksi pertanian.  Penyebab 

utamanya adalah meningkatnya jumlah pria yang merantau dari desa ke kota 
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meninggalkan pekerjaannya sebagai petani sehingga menyebabkan peran pria 

digantikan oleh wanita dan permasalahan ekonomi keluarga, dimana 

pendapatan suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga (Saito, 1994). 

 

Pembangunan pertanian mensyaratkan adanya peran yang seimbang antara pria 

dan wanita. Kondisi Indonesia pada tahun 2011 menunjukkan bahwa tenaga 

kerja perempuan berjumlah 41,41 juta (50,28% bekerja di sektor pertanian). 

Hal ini menandakan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang menyerap 

lebih dari separuh total tenaga kerja di Indonesia.  Wanita di pedesaan dalam 

sektor pertanian dan produksi pangan memerankan posisi kunci (Farmia, 

2006).  UUD 1945 sebagai landasan konstitusional menyatakan bahwa wanita 

mempunyai potensi yang sama dengan pria.  Walaupun demikian pada 

kenyataannya masih terdapat masalah-masalah yang membatasi 

kesetaraannnya dengan pria dalam peran dan partisipasinya pada kegiatan 

pembangunan pertanian(Baharsjah, 1997).  Umumnya wanita di negara 

berkembang merupakan kelompok yang kurang beruntung.  Wanita seringkali 

mengalami marjinalisasi baik di bidang politik, ekonomi, pengetahuan dan 

sosial.  Demikian juga di bidang pertanian, dimana peran wanita kurang 

diperhatikan, meskipun sebagian besar (kurang lebih 60%) kegiatan pertanian 

dilakukan oleh wanita (Syahyuti, 2006). 

 

Pada kondisi ini, menurut Kementerian Pertanian (2011) dengan adanya 

keterlibatan wanita dalam pembangunan pertanian salah satunya pada program 

KRPL, maka diharapkan mampu berkontribusi pada pengentasan kemiskinan 

dan perekonomian keluarga.  
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Soetrisno (1997) berpendapat bahwa dengan diciptakan wadah atau organisasi 

bagi perempuan Indonesia dan telah digariskan bentuk-bentuk peran 

perempuan dalam pembangunan, maka pemerintah dengan demikian 

mengharapkan peran perempuan Indonesia dalam pembangunan dapat 

meningkat. Wanita bukan hanya berperan sebagai ibu rumah tangga pada dunia 

pertanian, tetapi banyak wanita yang ikut berperan atau memberi kontribusi 

nyata pada usaha yang diusahakan oleh keluarga mereka. Kenyataanya 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. 

 

Usaha pemerintah untuk meningkatkan peranan wanita Indonesia dalam 

pembangunan tidak hanya berhenti dalam pengelompokkan wanita Indonesia 

dalam organisasi wanita, namun pemerintah juga telah menetukan pula peranan 

yang seharusnya dilakukan oleh perempuan dalam pembangunan melalui apa 

yang kita kenal dengan Panca Dharma Wanita, yaitu: (1) sebagai istri supaya 

dapat mendampingi suami, sebagai kekasih dan sahabat bersama-sama 

membina keluarga yang bahagia; (2) sebagai ibu pengatur rumah tangga 

supaya rumah tangga merupakan tempat aman dan teratur bagi seluruh anggota 

keluarga; (3) 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; (4) sebagai 

pembawa keturunan yang dapat melahirkan anak - anak yang sehat jasmani dan 
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rohaninya, cerdas pikirannya, dan yang memiliki tanggung jawab, luhur budi 

dan terpuji perilakunya; dan (5) sebagai anggota organisasi masyarakat 

terutama organisasi perempuan, badan-badan sosial lainnya. Untuk 

menyumbangkan tenaga kepada masyarakat (Sucahyono, 2002). 

 

Terlepas dari tugasnya sebagai istri dalam rumah tangga wanita juga berhak 

memberikan kontribusi untuk membantu membiayai kebutuhan perekonomian 

keluarga sehari - hari, dengan melakukan peran produktif yang menghasilkan 

barang dan jasa untuk dikonsumi dan diperjual belikan (Susanti, 2015).  

Melalui pelaksanaan Kawasan Rumah Pangan Lestari yang melibatkan kaum 

wanita yang tergabung dalam Kelompok Wanita Tani, diharapkan dapat 

mengembangkan kelembagaan dan pengelolaan usaha pangan bagi wanita, 

peran ini akan menciptakan keuntungan ganda karena disatu sisi kaum wanita 

dapat memenuhi perekonomian keluarga dan kecukupan pangan,tanpa 

meninggalkan tugasnya sebagai ibu rumah tangga (Badan Litbang Pertanian, 

2015). 

 

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang ikut 

melaksanakan program KRPL.  Pelaksanaan program KRPL di Provinsi 

Lampung sudah dilaksanakan mulai dari tahun 2012 di Kabupaten Pringsewu 

dan Kabupaten Tulang Bawang.  Lampung Selatan dan Pringsewu tahun 2013, 

Kabupaten Lampung Selatan dan pesawaran pada tahun 2014, dan Kabupaten 

Tanggamus dan Kota Bandar Lampung pada tahun 2015, serta Kabupaten 

Lampung Selatan yang melanjutkan kembali program KRPL dengan desa yang 

berbeda pada tahun 2016, lalu tahun 2017 program KRPL dilaksanakan 
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kembali di Kota Metro dan Kota Bandar Lampung.  Berikut merupakan tabel 

pelaku program KRPL di Provinsi Lampung: 

 

Tabel 2. Pelaku Program KRPL di Provinsi Lampung 
 

No Kabupaten Kecamatan Desa Jumlah Peserta 

Wanita Tani 

(orang) 

Tahun 

Program 

1 Pringsewu Pagelaran 1. Pujiharjo 

2. Sukoharjo 3 

3. Gemah Ripah 

20 

20 

20 

2012 

2013 

2013 

 

2. 

 

Tulang 

Bawang 

 

1. Menggala 

 

 

2. Banjar 

    Baru 

 

1. Kagunan 

    Rahayu 

 

1. Panca Mulia 

 

20 

 

 

20 

 

2013 

 

 

2013 

 

3. 
 

Lampung 

Selatan 

 

1. Natar 

 

 

2. Jati  

    Agung 

 

1. Pancasila 

2. Sidosari 

 

1. Marga Kaya 

 

20 

20 

 

20 

 

2014 

2016 

 

2013 

 

4. 

 

Pesawaran 

 

Way Lima 

 

Bunga Lestari 

 

20 

 

2014 

5. Tanggamus Gisting Campang 20 2015 

6. Bandar 

Lampung 

1. Rajabasa 

 

2. Sukarame 

1. Rajabasa Jaya 

 

1. Way Dadi Baru 

20 

 

20 

2015 

 

2017 

7. Metro Metro 

Selatan 

Rejomulyo 20 2017 

Sumber: BPTP Provinsi Lampung, 2018 

 

Pada tabel di atas terlihat bahwa, Kabupaten Lampung Selatan merupakan 

pelaksana terbanyak program KRPL bersama Kabupaten Pringsewu di Provinsi 

Lampung, namun Kabupaten Lampung Selatan pada pelaksanaannya lebih 

berkelanjutan, dimulai dari tahun 2013, 2014 dan 2016, dengan hampir setiap 

tahun selalu dilaksanakannya KRPL di Kabupaten Lampung Selatan 

membuktikan bahwa kabupaten Lampung Selatan memiliki banyak potensi 
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dari anggota KWT, yang bisa dikembangkan melalui KRPL untuk memenuhi 

kebutuhan pangan dan perekonomian keluarga petani.   

 

Pelaksanaan KRPL di Lampung Selatan, salah satunya dilaksanakan di 

Kecamatan Natar.  Kecamataan Natar menempati urutan pertama pelaksanaan 

KRPL terbanyak, dengan dilaksanakan di dua desa yaitu Desa Pancasila dan 

Desa Sidosari.  Kecamatan Natar pertama kali melaksanakan program KRPL 

tahun 2014 di Desa Pancasila, lalu pada tahun 2016 dilaksanakan kembali di 

desa yang berbeda yaitu Desa Sidosari.  Berdasarkan data diketahui bahwa 

program KRPL dilaksanakan dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang 

anggota KWT dan merata untuk setiap desa. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dilakukan penelitian tentang “Peranan Ibu 

Rumah Tangga Pada Program Kawasan Rumah Pangan Lestari di Kecamatan 

Natar Kabupaten Lampung Selatan.”.  
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi 

permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1.  Seberapa besar peranan ibu rumah tangga pada program Kawasan Rumah 

Pangan Lestari di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. 

2.  Faktor - faktor apa saja yang berhubungan dengan peranan ibu rumah 

tangga pada program Kawasan Rumah Pangan Lestari di Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan. 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Mengetahui tingkat peranan ibu rumah tangga pada program Kawasan 

Rumah Pangan Lestari di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. 

2.  Mengetahui faktor – faktor yang berhubungan dengan peranan ibu rumah 

tangga pada program Kawasan Rumah Pangan Lestari di Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

D. Kegunaan Penelitian 

 

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk: 

1.  Pemerintah, sebagai gambaran dalam menetapkan kebijakan dalam 

memaksimalkan peran wanita pada program yang memiliki tujuan untuk 

meningkatkan pendapatan keluarga dan meningkatkan kualitas 

pembangunan pertanian. 

2.  Kelompok Wanita Tani, sebagai masukan bagi para anggota kelompok 

dalam melaksanakan program untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. 

3.  Peneliti lain, sebagai bahan informasi dan pedoman bagi penelitian sejenis 

di masa yang akan datang yang berhubungan dengan masalah – masalah 

relevan dalam penelitian ini. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA BERFIKIR DAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1.  Peranan 

 

a.  Pengertian Peranan 

 

Peran atau peranan dapat diartikan sebagai pola perilaku yang terikat 

pada status, dan status merupakan posisi di dalam suatu sistem sosial atau 

dengan kata lain peranan merupakan posisi atau tindakan yang dikaitkan 

dengan status atau kedudukan.  Menurut Soekanto (1990) peranan dapat 

juga diartikan sebagai seperangkat harapan yang dikenakan kepada 

individu yang menempati kedudukan sosial tertentu, atau peran dalam 

arti adalah apa yang diharapkan dan dituntut oleh masyarakat.   

 

Lebih lanjut Soekanto (2002) mengemukakan bahwa peranan adalah 

aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan 

kewajiban maka dia menjalankan suatu peranan.  Selanjutnya Soekanto 

(2002), menyatakan bahwa peranan melekat pada diri seseorang harus 

dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan.  Peranan 

tersebut mencakup tiga hal yaitu: 
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1.  Peranan meliputi norma – norma yang dihubungkan dengan posisi 

atau tempat seseorang dalam masyarakat.  Peranan dalam arti ini 

merupakan rangkaian peraturan – peraturan yang membimbing 

seseorang dalam kehidupan masyarakat. 

2.  Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3.  Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting 

bagi struktur sosial masyarakat. 

 

Menurut Friedman (1998) peran adalah serangkaian perilaku yang 

diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan 

baik secara formal maupun secara informal.  Peran didasarkan pada 

ketentuan dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-

individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi 

harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut 

peran-peran tersebut.   

 

Menurut Sulistiyani (2003), peranan merupakan kombinasi dari 

kemampuan, usaha dan kesempatan yang dinilai dari hasil kerjanya.  

Menurut Abdulsyani (2007) menjelaskan bahwa peranan adalah suatu 

perbuatan seseorang atau sekelompok orang  dengan cara tertentu  dalam 

usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang 

dimilikinya.  Pelaku peranan dikatakan berperan jika telah melaksanakan 

hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dengan masyarakat, 

jika seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat, 
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maka selanjutnya akan ada kecenderungan akan timbul suatu harapan - 

harapan baru. 

   

Menurut Misbahuddin (2015), peranan adalah suatu konsep perihal apa 

yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial 

masyarakat, peran meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan 

posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.  Peranan yang di 

tekankan dalam hal ini adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang 

yang mempunyai suatu status.  

 

Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai 

suatu status.  Peran mencakup dua aspek, pertama kita harus belajar 

untuk melaksanakan kewajiban dan menuntut hak – hak suatu peran.  

Kedua kita harus memiliki sikap, perasaan dan harapan – harapan yang 

sesuai dengan peran tersebut. Peranan merupakan aspek dinamis dari 

kedudukan (status).  Apabila seseorang melaksanakan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti dia menjalankan 

suatu peranan.  Keduanya tidak dapat dipisah – pisahkan, tidak ada 

peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan (Susanti, 2015). 

 
b.  Peran Anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) 

 

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). 
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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 (menurut Findeis, 2001, dalam Prihtanti 

dan Kristianingsih, 2010). 

 

Bagi wanita pedesaan yang memiliki penghidupan cenderung miskin 

akan bersedia dalam kondisi apapun, betapa buruknya imbalan yang 

mereka terima, betapa beratnya beban kerja dan kondisi mereka, pada 

dasarnya memang mereka tidak mempunyai kekuatan tawar menawar 

sama sekali sehingga mereka ikut berperan dalam menambah pendapatan 

dalam keluarga mereka (Suryana, 1988).   

 

Wanita berperan sebagai ibu di rumah tangga berkewajiban membantu 

suami 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).  

 

Menurut Khasana (2017) kelompok wanita tani kumpulan ibu - ibu istri 

petani atau para wanita yang mempunyai aktivitas di bidang pertanian 

yang tumbuh berdasarkan keakraban, keserasian, serta kesamaan 
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kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja 

sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan keluarga 

dan anggotanya.  Kelompok Wanita Tani juga dapat berperan sebagai 

wadah bagi setiap anggota untuk berinteraksi guna meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam berusaha tani yang lebih baik 

dan menguntungkan, serta berperilaku lebih mandiri untuk mencapai 

kehidupan yang lebih sejahtera. 

 

Menurut Nurmayasari (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.  Kenyataanya 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 peran dan fokus kelompok wanita 

tani adalah pada usaha membentuk dan mendukung kelompok tani 

perempuan, atau KWT, dimana masing - masing KWT terdiri dari 10 – 

20 orang perempuan yang bekerja bersama - sama untuk menanam aneka 

sayuran di kebun bersama dan pekarangan.  Pemerintah menyediakan 

bantuan untuk memulai kegiatan kelompok wanita tani baru berupa 
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sarana teknis mengenai tanaman dan budidaya, metode operasional 

mengenai struktur dan fungsi kelompok, kesempatan untuk 

meningkatkan kapasitas, menghubungkan kelompok dengan petugas 

penyuluhan setempat, dan penyediaan bantuan kegiatan.  Kelompok – 

kelompok tersebut kemudian mengelola kelompoknya sendiri dengan 

tujuan akhir mencapai pemenuhan kebutuhan keluarga dan kemandirian 

secara finansial.   

 

2. Kelompok Wanita Tani (KWT) 

 

a.  Pengertian Kelompok 

 

Menurut Soekanto (2002) kelompok adalah himpunan atau kesatuan – 

kesatuan manusia yang bersama, oleh karena adanya hubungan mereka.  

Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang 

saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong 

antar sesama manusia.  

 

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 wanita tani sebagai 

kumpulan para petani yang tumbuh berdasarkan keakraban dan 

keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaaatkan 

sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas 

usaha tani dan kesejahteraan anggotanya (Departemen Pertanian RI, 
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1997).  Fungsi utama kelompok tani pada dasarnya adalah sebagai 

wahana dalam proses belajar-mengajar, wahana bekerjasama, dan 

wahana berproduksi.  Apabila ketiga fungsi tersebut telah berjalan baik, 

maka diarahkan untuk menjadi kelompok usaha. 

 

Kelompok tani merupakan kumpulan petani yang terikat secara 

nonformal dan dibentuk atas dasar kesamaan, kepentingan, kesamaan 

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

keseraasian, serta mempunyai pimpinan untuk mencapai tujuan yang 

sama.  Menurut Darajat (2011, dalam Nuryanti 2011) mengungkapkan 

bahwa kelompok tani merupakan salah satu upaya pemberdayaan petani 

untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan petani.  

 

Berdasarkan 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. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

Kelompok Tani atau Kelompok Wanita Tani adalah kumpulan para 

petani dewasa (pria/wanita) yang mempunyai aktivitas dibidang 

pertanian yang tumbuh berdasarkan keakraban, keserasian, serta 

kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk 

bekerjasama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan 

anggotanya. 
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b.  Ciri-ciri Kelompok Tani 

 

Menurut Dinas Pertanian Tanaman Pangan (2002) dikenal empat kelas 

kemampuan kelompok tani dengan ciri – ciri untuk setiap kelompok 

adalah sebagai berikut: 

1.  Kelompok Pemula 

a)  Kontak tani masih belum aktif 

b)  Taraf pembentukan kelompok masih awal 

c)  Pimpinan formal 

d)  Kegiatan kelompok bersifat informatif 

 

2.  Kelompok Lanjut 

a)  Kelompok ini menyelenggarakan kegiatan – kegiatan terbatas 

b)  Kegiatan kelompok dalam perencanaan 

c)  Pimpinan formal aktif 

d)  Kontak tani mampu memimpin gerakan kerjasama kelompok tani 

 

3.  Kelompok Madya 

a)  Kelompok tani menyelenggarakan kegiatan kerjasama usaha 

b)  Pimpinan formal kurang menonjol 

c)  Kontak tani dan kelompok tani bertindak sebagai pimpinan 

kerjasama usahatani 

d)  Berlatih mengembangkan program sendiri 

 

4.  Kelompok Utama 

a)  Hubungan melembaga dengan koperasi/KUD 
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b)  Perencanaan program tahunan untuk meningkatkan produktivitas 

dan pendapatan 

c)  Program usahatani terpadu 

d)  Program diusahakan dengan usaha koperasi/KUD 

e)  Pemupukan modal dan pemilikan atau penggunaan benda modal 

 

Kementerian Pertanian RI (2013) memberi batasan bahwa kelompok tani 

adalah sekumpulan orang - orang tani, yang terdiri atas petani dewasa 

pria dan wanita maupun petani taruna atau pemuda tani yang terikat 

secara informal dalam suatu wilayah kelompok.  Memiliki ciri dalam 

sektor pembangun pertanian seperti berikut: 

1)    Anggota kelompok terdiri dari individu atau orang yang 

menjalankan kegiatan pertanian. 

2)    Merupakan organisasi bagi petani yang mengatur kerjasama dan 

pembagian tugas anggota maupun pengurus dalam kegiatan 

usahatani. 

3)    Jumlah anggota rata - rata sejumlah 20 – 30 orang disesuaikan juga 

dengan kegiatan usahatani yang dijalankan. 

4)    Keanggotaan bersifat mudah. 

 

Menurut Robbins (2002, dalam Rangga, 2014), kelompok mempunyai 

pengaruh yang penting dalam mempengaruhi perilaku 

individu/anggotanya.  Standar kelompok sangat efektif dalam 

membangun output pekerja individunya. Menurut Mardikanto (1993) 

ciri-ciri kelompok antara lain: (a) terdapat dorongan (motif) yang sama, 
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(b) terdapat akibat-akibat interaksi yang berlainan, (c) pembentukan dan 

penegasan struktur (atau organisasi) yang jelas, (d) terjadinya penegasan 

dan peneguhan norma-norma pedoman tingkah laku anggota kelompok. 

 

Kelompok tani dibentuk sebagai wadah komunikasi antar anggota, serta 

antar petani dengan lembaga terkait dalam proses alih teknologi.  

Berdasarkan tingkat kemampuan dalam kelompok tani, dikenal lima 

indikator kemampuan kelompok tani dengan ciri - ciri sebagai berikut: 

(a) Mencari dan menyebarluaskan informasi, (b) merencanakan kegiatan 

kelompok tani, (c) melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah, (d) 

penerapan teknologi panca usahatani, (e) penyediaan fasilitas dan sarana 

produksi (Sujarwo, 2011). 

 

c.  Fungsi Kelompok Wanita Tani 

 

Kartasaepotra (1994) mengungkapkan 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. 

 

Lebih lanjut Kartasapoetra (1994) mengungkapkan fungsi kelompok tani 

dijabarkan dalam kegiatan – kegiatan sebagai berikut: 

a)  Pengadaan sarana produksi murah dengan cara melakukan pembelian 

secara bersama. 
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b)  Pengadaan bibit yang resisten untuk memenuhi kepentingan para 

anggotanya. 

c)  Mengusahakan kegiaatan 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. 

 

Menurut Sujarwo (2011) melihat fungsi kelompok tidak hanya dari 

interaksinya akan tetapi lebih dalam lagi yaitu dengan penjelasan sebagai 

berikut:  

a)  Kelompok merupakan wadah dan ruang psikologis kepada semua 

anggotanya sehingga merasa memiliki terhadap kelompoknya,  

b)  Munculnya kader yang menunjukkan loyalitas dan kesetiakawanan 

sosial,  

c)  Memberikan rasa aman pada semua anggotanya,  

d)  Adanya penghargaan melalui status dan peran masing-masing 

anggotanya,  

e)  Adanya satu tujuan ideal tertentu dari kelompok,  

f)  Kelompok dapat berperan sebagai wahana untuk mencapai tujuan,  
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g)  Anggota kelompok sebagai individu merasa sebagai organ dari 

kelompok.  

 

3. Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari 

 

a.  Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari 

Program Kawasan Rumah Pangan Lestari sejak tahun 2011 telah 

diangkat menjadi program nasional yang diinisiasi dan dilaksanakan oleh 

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, setiap BPTP di Indonesia 

mengembangkan 1 – 2  lokasi setiap tahunnya pada masing - masing 

provinsi (Kementan, 2011).  Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) 

merupakan salah satu program Kementerian Pertanian dengan meng- 

optimalisasikan lahan pekarangan yang ramah lingkungan dalam satu 

kawasan.  Program ini dikembangkan dengan memanfaatkan petak lahan 

pekarangan untuk tanaman produktif yang dibutuhkan sehari - hari bagi 

keluarga dan memberdayakan potensi pangan lokal.  Kawasan Rumah 

Pangan Lestari (KRPL) dapat diwujudkan dalam satu wilayah antara lain 

wilayah Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), wilayah dusun atau 

wilayah desa/kelurahan.  Program ini diharapkan menjadi gerakan - 

gerakan untuk masyarakat baik di perkotaan maupun perdesaan mulai 

tingkat dusun sampai dengan tingkat rumah tangga bekerjasama dengan 

anggota KWT (Badan Litbang Pertanian, 2012). 

 

Pengembangan KRPL oleh Kementerian Pertanian ( 2011) dengan 

mengimplementasikan melalui pemanfaatan lahan pekarangan, baik di 

kota maupun di desa dengan menerapkan budidaya tanaman buah - 
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buahan, sayur - sayuran, tanaman pangan, tanaman obat keluarga (toga), 

ternak, budidaya ikan, dan pengolahan hasil pertanian.   

 

Upaya pemanfaatan lahan pekarangan merupakan bagian dari komitmen 

pemerintah untuk mencapai kemandirian pangan di tingkat rumah tangga 

dengan menggerakan kembali budaya menanam di lahan pekarangan.  

Berdasarkan pedoman umum Kementerian Pertanian, beberapa tujuan 

KRPL adalah sebagai berikut: 

1) Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga dan masyarakat 

melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan secara lestari. 

2) Mengembangkan sumber benih/bibit, untuk menjaga keberlanjutan 

pemanfaatan pekarangan dan melakukan pelestarian tanaman pangan 

lokal untuk masa depan. 

3) Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat dalam 

pemanfaatan lahan pekarangan diperkotaan maupun perdesaan, untuk 

budidaya tanaman pangan, buah, sayuran dan tanaman obat keluarga 

(toga), pemeliharaan ternak dan ikan, pengolahan hasil pertanian. 

4) Mengembangkan kegiatan ekonomi produktif  keluarga, sehingga 

mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menciptakan 

lingkungan hijau yang bersih dan sehat secara mandiri. 

 

Prinsip utama pengembangan KRPL adalah mendukung upaya sebagai 

berikut: 

1) Ketahanan dan kemandirian pangan keluarga. 

2) Diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal. 
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3) Konservasi tanaman pangan untuk masa depan. 

4) Peningkatan kesejahteraan dan pendapatan keluarga. 

 

b. Konsep Program Kawasan Rumah Pangan Lestari 

 

Kawasan Rumah Pangan Lestari dikreasi dari salah satu budaya bangsa 

yang berharga, yaitu memanfaatkan pekarangan sebagai sumber bahan 

pangan keluarga melalui penanaman berbagai tanaman sayuran, buah - 

buahan, umbi - umbian dan tanaman obat serta pemeliharaan ternak.  

Demi memberikan dampak yang lebih luas dalam rangka kemandirian 

pangan.  Penambahan kata “kawasan” dibagian depan dimaksudkan 

untuk menunjukkan bahwa tujuan dari program ini tidak hanya sekedar 

rumah per rumah melainkan dikembangkan dalam skala lebih luas.  

Kawasan Rumah Pangan Lestari diharapkan dapat melibatkan banyak 

rumah tangga dan saling terkait antar satu sama lainnya yang 

pelaksanaannya dilaksanakan oleh kelompok wanita tani.  Kawasan 

Rumah Pangan Lestari fokus pada pencapaian 2 (dua) sasaran utama, 

yaitu: 1) penyediaan pangan dan sumber gizi, 2) penyediaannya secara 

lestari.  Aspek penyediaan pangan dan sumber gizi akan dicapai melalui 

penyediaan fisik tanaman/hewan yang didukung dengan penyediaan dan 

pengelolaan media tanam, pupuk/pakan, dan sarana prasarana yang 

memadai lainnya.  Aspek penyediaan secara lestari akan dicapai melalui 

kelembagaan/pengorganisasian kelompok wanita melalui peribatan dan 

peran serta aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan 

penyempurnaan, serta pembangunan dan pengelolaan kebun bibit yang 
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dapat menjamin pasokan benih/bibit secara sinambung (Kementan, 

2011). 

 

c.  Pelaksanaan Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari 

 

Pemanfaatan pekarangan dilakukan melalui upaya pemberdayaan 

wanita/kelompok sasaran untuk budidaya lahan.  Pekarangan yang 

selama ini belum dimanfaatkan adalah potensi yang dapat dikelola 

sebagai sumber pangan dan gizi keluarga.  Upaya pemanfaatan lahan 

melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari dilakukan oleh 

wanita/kelompok sasaran, dimana wanita atau ibu rumah tangga 

merupakan penenttu/pengambil keputusan dalam pemenuhan pangan dan 

gizi keluarga dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman, ternak 

dan ikan sebagai tambahan untuk memenuhi ketersediaan pangan sumber 

karbohidrat, protein, vitamin dan mineral.  Komponen kegiatan KRPL 

yang dilakukan oleh wanita terdiri dari:  

1.  Pendampingan dan Pelatihan Kegiatan KRPL dilaksanakan bersama 

wanita kelompok sasaran yang dilakukan oleh Pendamping kelompok 

KRPL.  Metode ini menggunakan pendekatan praktek langsung (Self 

Learning) dalam pengembangan pekarangan mulai dari aspek 

budidaya hingga pengolahan hasil pekarangan (from farm to table) 

dengan tetap memperhatikan kebutuhan gizi keluarga sehari-hari dan 

kelestarian lingkungan.  Melalui pendampingan dan pelatihan, para 

penerima manfaat diharapkan mengetahui potensi wilayah, 

permasalahan serta memecahkan masalah sesuai dengan karakteristik 
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wilayah.  Pemilihan jenis pangan (sumber karbohidrat, protein, 

vitamin dan mineral) dimasukkan dalam rencana kegiatan dan 

kebutuhan anggaran (RKKA) kelompok yang disusun dan dibimbing 

bersama–sama oleh penyuluh pendamping kelompok KRPL maupun 

pendamping kabupaten/kota.  Tujuan khusus pendampingan dan 

pelatihan KRPL adalah: 

a)  Membudayakan pemanfaatan pekarangan dalam mendukung 

penganekaragaman konsumsi pangan di kalangan masyarakat; 

b)  Mempercepat penerapan pengetahuan tentang penganekaragaman 

konsumsi pangan, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan 

kesadaran dalam mengelola pekarangan. 

c)  Meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam 

pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan melalui 

pemanfaatan pekarangan. 

 

Pelaksanaan pendampingan secara intensif dilakukan oleh 

pendamping kelompok KRPL yang telah dilatih dan ditunjuk selaku 

fasilitator dan penyedia input intelektual di lapangan, dan tetap 

berkoordinasi dengan pendamping KRPL kabupaten/kota dan aparat 

kabupaten/kota serta provinsi.  Pertemuan atau sosialisasi optimalisasi 

pemanfaatan pekarangan kepada kelompok dilakukan minimal 

delapan kali dalam setahun dengan materi difokuskan pada 

pengelolaan budidaya tanaman pangan sumber karbohidrat, protein, 

vitamin dan mineral, pengelolaan panen dan pasca panen, dan 

pengolahan bahan pangan.  Materi ini dapat disesuaikan dengan 
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keperluan setempat.  Namun, materi utama pelatihan adalah budidaya 

tanaman sayuran, tanaman pangan, peternakan, perikanan dan 

ditentukan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan.  Teknologi 

inovasi hemat lahan dan ramah lingkungan merupakan teknologi 

utama yang akan diimplementasikan untuk pemanfaataan lahan 

pekarangan secara optimal. 

 

2.  Pembangunan kebun bibit sebagai penyedia bibit tanaman dan untuk 

menjamin keberlanjutan kegiatan KRPL.  Kebun bibit merupakan 

salah satu sumber bibit dalam pengembangan KRPL, sebagai upaya 

menuju terciptanya Rumah Pangan Lestari (RPL) untuk keberlanjutan 

KRPL dan keuntungan ekonomi bagi kelompok. Sebagian bibit hasil 

dari kebun bibit dapat dijual kepada masyarakat lainnya.  Kebun bibit 

dibangun dengan tujuan memproduksi bibit tanaman untuk memenuhi 

kebutuhan bibit anggota.  Pada setiap kelompok dibangun kebun bibit 

yang diarahkan menjadi cikal bakal kebun bibit desa.  Kebun bibit 

yang dimaksud dalam kegiatan KRPL adalah dalam bentuk fisik 

rumah bibit disertai atau tidak disertai kebun tanaman induk. 

 

 Kegiatan awal yang dilakukan pada pembangunan kebun bibit seperti: 

a) Setiap ibu rumah tangga atau anggota kelompok wanita tani 

mengembangkan bibit tanaman sayuran, buah, umbi - umbian 

yang biasa dikonsumi dan disukai oleh masyarakat setempat. 

b) Ibu rumah tangga mempersiapkan peralatan dan media yang 

digunakan untuk pembibitan berupa polybag, pot, tanah, kompos, 
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sekam serta dapat memanfaatkan bahan daur ulang sebagai media 

pembibitan. 

c) Menyiapkan media tanam untuk perbenihan di kebun bibit 

dianjurkan menggunakan campuran tanah, pasir, pupuk kandang 

atau kompos sesuai jenis tanaman. 

d) Pengelolaan dan pemeliharaan kebun bibit menjadi tanggung 

jawab kelompok dengan pembagian tugas berdasarkan 

musyawarah kelompok. 

 

3.  Pembuatan demplot bagi anggota kelompok sasaran sebagai tempat 

bercocok tanam membangun kebun pekarangan.  Demplot adalah area 

yang terdapat dalam kawasan KRPL yang berfungsi sebagai lokasi 

percontohan, temu lapang, tempat belajar dan tempat praktek 

pemanfaatan pekarangan bagi anggota kelompok.  Dalam 

mengembangkan KRPL, setiap kelompok wajib membuat dan 

mengembangkan Demplot sebagai Laboratorium Lapangan (LL) atau 

tempat belajar/praktek sekaligus berperan sebagai pekarangan 

percontohan (pangan sumber karbohidrat, protein, vitamin, mineral, 

dan lemak).  Pada pembuatan demplot, beberapa tahapan yang perlu 

dilakukan wanita kelompok sasaran antara lain: 

 a)  Menentukan lokasi demplot, pada kegiatan ini lahan untuk demplot 

adalah lahan pribadi yang dimiliki setiap ibu rumah tangga bukan 

lahan sewaan sehingga pada kegiatan pelaksanaannya nanti bisa 

disesuaikan dengan rencana kegiatan penanaman tanaman, 

pembudidayaan ternak dan kolam ikan. 
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 b)  Setiap ibu rumah tangga melakukan pengadaan bibit yang dimana 

bibitnya telah disediakan oleh pemerintah sebagai tahap awal 

kegiatan untuk melakukan penanaman. 

 c)  Pengolahan lahan seperti mencangkul dan membajak. Melakukan 

kegiatan penanaman. 

 d)  Perawatan tanaman meliputi penyiraman, pemupukan, penyiangan 

dan melakukan penyulaman jika terdapat tanaman yang mati. 

(Kementerian Pertanian, 2011). 

 

B.   Penelitian Terdahulu 

 

Hasil penelitian terdahulu merupakan refrensi bagi peneliti untuk melakukan 

penelitian ini.  Penelitian terdahulu mengenai peranan anggota kelompok tani 

menjadi salah satu literatur acuan dalam penelitian yang akan dilakukan.  

berdasarkan penelitin terdahulu, maka penelitian dan pengembangan dalam 

peranan anggota kelompok tani dapat dilihat pada Tabel 3 
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Tabel 3. Ringkasan penelitian terdahulu 

No Penulis, Tahun Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil 

1. Anindita, 2014. Pengaruh Peranan 

Kelompok Wanita Tani 

Terhadap Pelaksanaan 

Program P2KP di 

Kabupaten Temanggung 

Metode Deskriptif 

dengan teknik survey 

Peranan kelompok wanita tani dalam 

program P2KP termasuk dalam kategori 

tinggi dan motivasi anggota berpengaruh 

positif terhadap peranan kelompok 

wanita tani 

2. Ernitawati, 2014. Peranan Wanita Tani 

Dalam Penerapan 

Teknologi Budidaya 

Sayuran Di Lahan Pasir 

Pantai Kecamatan Sanden 

Kabupaten Bantul 

Metode Deskriptif 

dengan teknik survey 

Tingkat peranan wanita tani dalam 

penerapan teknologi budidaya sayuran 

termasuk kategori sedang dan faktor 

yang berpengaruh positif pada peranan 

wanita tani dalam penerapan teknologi 

budidaya adalah umur dan pengetahuan 

3. Susanti, R.  

2015. 

Peran Istri 

DalamPerekonomian 

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, 

tempat tinggal. 
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C. Kerangka Pemikiran 

 

Faktor – faktor yang berhubungan dengan peranan Ibu Rumah Tangga pada 

program KRPL yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari berbagai 

pendapat dan hasil penelitian terdahulu, diantaranya mengacu pada pendapat 

hasil penelitian Ernitawati (2014) adalah tingkat pengetahuan anggota 

kelompok tentang program, Susanti (2015) adalah pendidikan anggota dan 

pendapatan keluarga, lalu menurut Anindita (2014) adalah motivasi anggota. 

 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diambil empat faktor yang dipilih 

sebagai variabel bebas (X) pada penelitian ini yaitu: 

 

Tingkat pengetahuan anggota tentang program (X1) semakin tinggi tingkat 

pengetahuan yang diketahui oleh Ibu Rumah Tannga dalam program KRPL, 

maka semakin tinggi tingkat peranan Ibu Rumah Tangga pada program KRPL. 

 

Pendidikan formal anggota (X2) apabila Ibu Rumah Tangga memiliki 

pendidikan yang tinggi akan mempengaruhi pola pikir mereka untuk berperan 

di dalam program KRPL, sehingga semakin tinggi pendidikan formal yang 

dimiliki Ibu Rumah Tangga maka semakin tinggi juga tingkat peranan Ibu 

Rumah Tangga pada program KRPL. 

 

Pendapatan keluarga (X3) diduga akan mempengaruhi curahan kerja seorang 

ibu dalam kegiatan aktivitas dalam melaksanakan peranan pada program 

Kawasan Rumah Pangan Lestari. 
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Motivasi anggota (X4) semakin tinggi tingkat motivasi masyarakat maka 

semakin tinggi pula tingkat peranan Ibu Rumah Tangga pada program KRPL 

 

Keberhasilan tujuan program KRPL dalam pengentasan kemiskinan dan 

ketahanan pangan sangat dipengaruhi oleh adanya tindakan Wanita Tani atau 

Ibu Rumah Tannga dalam setiap kegiatan yang dilakukan.  Barry (2003) 

berpendapat bahwa peran itu ditentukan oleh norma dalam masyarakat, berarti 

seseorang diwajibkan untuk melakukan hal - hal yang diharapkan di dalam 

pekerjaan dan tingkah laku.  Peranan dalam penelitian ini adalah peranan Ibu 

Rumah Tangga pada program KRPL di identifikasi sebagai variabel Y.  

Berdasarkan penjelasan yang telah di kemukakan, maka dapat dilihat suatu 

hubungan antara variabel X (tingkat pengetahuan anggota, pendidikan formal 

anggota, pendapatan keluarga, dan motivasi anggota) dengan variabel Y 

(peranan dalam pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan tanaman, panen, 

dan pemasaran hasil), dan dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1.  Paradigma peranan ibu rumah tangga pada program KRPL di 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. 

 

  

(Variabel X) 

Faktor – faktor yang berhubungan 

dengan peranan ibu rumah tangga 

pada program KRPL 

 

 

(Variabel Y) 

Peranan Ibu Rumah 

Tangga pada program 

KRPL dapat dilihat pada 

indikator: 

 

1. Pengolahan tanah    

 

2. Penanaman  

 

3. Pemeliharaan tanaman 

 

4. Pemannenan 

 

5. Pemasaran hasil 

 

Pengentasan Kemiskinan 

Program KRPL 

Ketesediaan Pangan 

Manfaat Program KRPL 

Rumah Tangga Petani 

Tingkat pengetahuan tentang program (X1) 

Pendidikan formal anggota (X2) 

Pendapatan Keluarga (X3) 

Motivasi anggota (X4) 

Pengurangan Pengeluaran 
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D. Hipotesis 

 

Berdasarkan uraian dari kerangka pemikiran di atas, maka dapat diajukan 

hipotesis yaitu diduga ada hubungan yang nyata antara: 

1.  Tingkat pengetahuan tentang program dengan peranan Ibu Rumah Tangga 

pada program KRPL. 

2.  Pendidikan formal anggota dengan peranan Ibu Rumah Tangga pada 

program KRPL.  

3.  Pendapatan keluarga dengan peranan Ibu Rumah Tangga pada program 

KRPL.  

4.  Motivasi anggota dengan peranan Ibu Rumah Tangga pada program KRPL. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Konsep Dasar, Definisi Operasional dan Pengukuran 

 

Definisi operasional adalah definisi yang menjabarkan informasi dari konsep – 

konsep yang dipakai dalam penelitian agar tidak menyimpang dari tujuan yang 

ingin dicapai.  Faktor - faktor yang berhubungan dengan peranan ibu rumah 

tangga pada program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) diidentifikasi 

sebagai variabel X, yang terdiri dari, Tingkat Pengetahuan Anggota Tentang 

Program (X1), Pendidikan Formal Anggota (X2), Pendapatan Keluarga (X3), 

dan Motivasi Anggota (X4).  Peranan ibu rumah tangga pada program KRPL 

diidentifikasi sebagai variabel Y.  Peranan ibu rumah tangga pada program 

dapat dilihat dari beberapa indikator seperti: pengolahan tanah, penanaman, 

pemeliharaan tanaman, pemanenan dan pemasaran hasil.  Secara rinci 

pengukuran dan definisi operasional tentang variabel X dan Y dapat dilihat 

pada tabel 4. 
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Tabel 4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel - variabel Penelitian 

 

No Variabel Definisi Operasional Indikator Satuan 

Pengukuran 

Klasifikasi 

 Variabel X     

1. Tingkat 

pengetahuan 

tentang 

program (X1) 

Tingkat pengetahuan 

anggota tentang 

program adalah segala 

sesuatu yang diketahui 

Ibu Rumah Tangga 

mengenai program 

KRPL. 

Kemampuan anggota 

menjelaskan tentang: 

1. Pengertian KRPL 

2. Tujuan 

   program  

   KRPL 

3. Prinsip program 

     KRPL 

4. Manfaat program 

    KRPL 

Skor Mampu menjelaskan dengan dengan 

baik (10 – 12) = Tinggi 

 

Cukup mampu menjelaskan (7 – 9)  = 

Sedang 

 

Sedikit menjelaskan ( 4 – 6) = Rendah 

2. Pendidikan 

formal anggota 

(X2) 

Merupakan pendidikan 

terakhir yang 

diselesaikan oleh Ibu 

Rumah Tangga yang 

mengikuti program 

KRPL 

Pendidikan terakhir 

pada saat penelitian ini 

dilaksanakan 

dibuktikan dengan 

izajah pendidikan 

terakhir. 

Tahun Diukur dalam satuan tahun. 

-  1 – 6 tahun.(Dasar) 

-  7 – 12 tahun (Menengah) 

13 – 17 tahun (Tinggi) 

3. Pendapatan 

keluarga (X3) 

Penghasilan yang 

diterima oleh suami 

dan istri rumah tangga 

dalam bentuk uang 

yang diterima setiap 

bulan 

Jumlah upah atau 

penghasilan yang 

didapat setiap 

bulannya dalam satuan 

rupiah. 

Rupiah Memiliki pendapatan Rp 2.500.001 – 

Rp 3.500.000 = Tinggi 

 

Memiliki Pendapatan Rp 1.500.001 – 

Rp 2.500.000 = Sedang 

 

Memiliki Pendapatan > Rp 1.500.000 

= Rendah 
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4. Motivasi 

anggota (X4) 

Dorongan yang 

bersumber dari dalam 

diri seorang Ibu 

Rumah Tangga yang 

menggerakan 

semangatnya untuk 

melaksanakan dan 

berperan dalam 

Program KRPL 

Tingkat pemenuhan 

kebutuhan hidup: 

 

1.  Kebutuhan 

     fisiologis 

 

2.  Kebutuhan  

     terhadap  

     pengakuan  

     sosial  

 

3. Penghargaan 

Skor (23,6 – 30)      = Tinggi 

 

(16,8 – 23,5) = Sedang 

 

(10 – 16,7) = Rendah 

 Variabel Y     

 Peranan ibu 

rumah tangga 

pada Program 

Kawasan 

Rumah Pangan 

Lestari 

Segala tindakan untuk 

menjalankan 

kewajiban ibu rumah 

tangga dan 

perilakunya dalam 

penerapan program 

Kawasan rumah 

Pangan Lestari 

1.  Peranan dalam 

pengolahan tanah. 

-    Meliputi         

kegiatan 

mencangkul, 

meratakan 

tanah, dan 

membuat 

lubang tanam 

 

Skor - Rendah (3 – 6 ) 

 

- Sedang (6,1 – 9 ) 

 

- Tinggi (9,1 – 12 ) 

   2.  Peranan dalam 

penanaman. 

-    Meliputi 

kegiatan 

mengangkut 

benih, dan 

menanam 

Skor - Rendah (2 – 3,3) 

- Sedang (3,4 – 4,7) 

- Tinggi (4,8 – 6) 
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   3.  Peranan dalam 

pemeliharaan 

tanaman 

-    Meliputi 

kegiatan 

menyulam, 

memupuk, 

penyiraman 

tanaman, dan 

pengendalian 

hama/ penyakit  

Skor - Rendah (4 – 6,7) 

- Sedang (6,8 – 9,5) 

- Tinggi (9,6 – 12) 

   4.  Peranan dalam 

pemanenan 

-    Meliputi 

kegiatan 

mencabut 

sayuran dan 

mengangkut 

sayuran  

Skor - Rendah (2 – 3,3) 

- Sedang (3,4 – 4,7) 

- Tinggi (4,8 – 6) 

   5.  Peranan dalam 

pemanenan 

-    Meliputi 

kegiatan 

pengangkutan 

dan penjualan 

sayuran 

Skor - Rendah (2 – 3,3) 

- Sedang (3,4 – 4,7) 

- Tinggi (4,8 – 6) 
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Besarnya peranan diukur dengan melihat curahan tenaga kerja dalam satu 

musim tanam di lahan pekarangan, yang dihitung dalam hari kerja pria (HKP) 

untuk perempuan tani.  Perhitungan curahan kerja dilakukan berdasarkan 

konversi menurut Hernanto (1991), yaitu satu hari kerja pria (HKP) selama 8 

jam.  Tenaga kerja perempuan setara 0,8 HKP, tenaga kerja anak – anak setara 

dengan 0,5 HKP, dan tenaga kerja hewan setara dengan 2 HKP. 

 

B. Penentuan Lokasi , Responden dan Waktu Penelitian 

 

Lokasi penelitian ini ditentukan dengan sengaja (purposive), yaitu di 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan pertimbangan bahwa 

Kecamatan Natar merupakan pelaksana terbanyak KRPL di Lampung Selatan 

dilihat pada Tabel 2, yang dilaksanakan di Desa Pancasila dan Sidosari, kedua 

desa tersebut yang melaksanakan program KRPL di Kecamatan Natar, kegiatan 

KWT di kedua Desa tersebut berjalan aktif.  Responden pada penelitian ini 

adalah seluruh ibu rumah tangga yang melaksanakan program KRPL yang 

tersebar di dua desa yang ada di Kecamatan Natar yang berjumlah 40 orang, 

dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh 20 ibu rumah tangga yang 

tergabung dalam KWT Mawar di desa Sidosari dan 20 ibu rumah tangga yang 

tergabung dalam KWT Agung lestari di desa Pancasila.  Adapun penentuan 

jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus, 

dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2005).  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2017 – Januari 2018. 
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C. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu data primer 

dan data sekunder.   

a.  Data Primer adalah data yang langsung dikumpulkan atau diperoleh dari 

sumber pertama.  Data primer dalam hal ini diperoleh berdasarkan 

wawancara langsung dan kuesioner yang disebarkan kepada responden, 

yaitu ibu rumah tangga yang mengikuti KRPL di Kecamatan Natar. 

b.  Data Sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh melalui sumber 

pertama, dan telah tersusun dalam bentuk dokumen - dokumen tertulis.  

Data sekunder yang digunakan berupa: 

1.  Dokumen dan data dinas atau instansi, seperti data jumlah pelaksana, 

gambaran umum atau data monografi penduduk tempat penelitian, dan 

peraturan pelaksana kegiatan. 

2.  Buku - buku referensi, dokumen pribadi, jurnal atau artikel yang 

berhubungan dengan penelitian. 

3.  Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peranan wanita atau ibu 

rumah tangga oleh peneliti sebelumnya yang masih relevan untuk bahan 

pertimbangan dan perbandingan. 

 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner.  Menurut Sugiyono 

(2005), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya.  Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 
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yang efisien agar peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan yang 

diharapkan dari responden. 

 

D. Metode Analisis Data 

 

Analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan imperensial, 

metode analisis deskriptif digunakan untuk menjawab tujuan pertama, dan 

tujuan kedua menggunakan uji korelasi rank spearman dengan pertimbangan 

bahwa jenis hipotesis yang diuji adalah hipotesis korelasi (hubungan), menguji 

keeratan hubungan antar dua variabel (bebas dan terikat), dan sumber antar 

variabel berbeda dengan menggunakan rumus Siegel (1997) sebagai berikut: 

     
     

      

  
 

 

 

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 antara variabel X dan variabel Y.  Pengujian hipotesis 

dilakukan dengan menggunakan SPSS 16.0 (Statistical Package For Social 

Science) untuk melihat hubungan antara kedua variabel yang di uji dan dilihat 

berdasarkan nilai signifikansi, sehingga kaidah pengambilan keputusan 

pengujian hipotesis adalah sebagai berikut: 

1.  Jika nilai signifikansi ≤ α pada α = 0,01 atau α = 0,05, maka H1 diterima 

dan H0 ditolak.  Artinya terdapat hubungan yang nyata antara kedua 

variabel yang diuji. 
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2.  Jika nilai signifikansi > α pada α = 0,01 atau α = 0,05, maka H1 ditolak dan 

H0 diterima.  Artinya tidak ada hubungan yang nyata antara kedua variabel 

yang diuji. 
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V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Peranan ibu rumah tangga pada program KRPL di Kecamatan Natar dapat 

dikatakan tinggi,  hal ini dibuktikan dilihat dari curahan waktu lama hari 

kerja (HKP) pada kegiatan sebagai berikut: 

a)  Pada kegiatan penanaman rata - rata curahan waktu ibu rumah tangga 

(15,60 HKP) lebih besar dibandingkan laki - laki (14,03 HKP).  

b)  Pada kegiatan pemeliharaan tanaman rata - rata curahan waktu ibu 

rumah tangga (29,30 HKP) lebih besar dibandingkan laki - laki (12,53 

HKP). 

c)  Pada kegiatan pemanenan rata - rata curahan waktu ibu rumah tangga 

(14,40 HKP) lebih besar dibandingkan laki - laki (00,00 HKP).  

d)  Pada kegiatan pemasaran hasil rata - rata curahan waktu ibu rumah 

tangga (15,70 HKP) lebih besar dibandingkan laki - laki (00,00 HKP).  

Hanya pada kegiatan pengolahan tanah curahan waktu ibu rumah tangga 

21,80 HKP lebih kecil dibandingkan laki - laki 29,20 HKP. 

2. Faktor-faktor yang berhubungan nyata dengan peranan ibu rumah tangga 

adalah pendidikan formal wanita tani, pendapatan keluarga dan motivasi 
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anggota, sedangkan faktor yang tidak berhubungan nyata adalah tingkat 

pengetahuan tentang program. 

 

B. Saran 
 

1. Bagi pemerintah dan instansi terkait, peranan ibu rumah tangga pada 

program tinggi, sehingga perlu adanya pengembangan program KRPL 

kembali untuk daerah lain yang berkelanjutan agar program dapat 

dilaksanakan kembali dan bisa dikembangkan secara maksimal untuk terus 

bisa memberikan dampak yang signifikan mengurangi pengeluaran rumah 

tangga di daerah lainnya.  Selanjutnya perlu adanya monitoring dan 

evaluasi tentang pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan setelah jangka 

waktu program yang telah dilakukan berakhir, hal ini perlu dilakukan 

dikarenakan biasanya setelah jangka waktu berakhir program yang telah 

dilaksanakan berjalan cukup lambat karena terhentinya bantuan yang 

diberikan setelah jangka waktu habis. 

2. Bagi peneliti dan akademisi, penelitian ini telah menunjukkan bahwa dari 

kegiatan pada Program KRPL mampu memenuhi kebutuhan konsumsi 

rumah tangga dan dilihat dari curahan tenaga dalam pelaksanaan program 

antara pria dan wanita, hasilnya ibu rumah tangga sudah mampu 

melakukan beberapa kegiatan secara mandiri.  Alangkah baiknya untuk 

penelitian selanjutnya dapat dilakukan pola pengambilan keputusan wanita 

tani, yaitu dengan alasan dalam setiap keputusan apakah wanita tani bisa 

menentukan keputusannya sendiri. 
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3. Bagi ibu rumah tangga, agar dapat menjaga keberlanjutan kegiatan 

pekarangan yang dilakukan untuk menjaga ketahan pangan keluarga dan 

lebih termotivasi dalam mengoptimalkan kegiatan 

4. Adanya Program KRPL diharapkan ibu rumah tangga sebaiknya menjalin 

kerjasama yang lebih erat dengan ibu rumah tangga yang tidak tergabung 

kedalam kelompok wanita tani, hal ini dapat memotivasi masyarakat lain 

untuk dapat melakukan pengolahan lahan dipekarangan rumahnya sendiri. 

 

  



90 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abdulsyani.  2007.  Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan.  PT Bumi Aksara.  

Jakarta. 

 

Ahtobara, D.W.  2013.  Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Terbentuknya Peran 

Perempuan Dalam Meningkatkan Penghasilan Rumah Tangga Melalui 

Sektor Formal dan Informal di Desa Purworejo Kabupaten Pesawaran.  

(Skripsi).  Unila.  Lampung. 

 

Anindita, F.  2014.  Pengaruh Peranan Kelompok Wanita Tani Terhadap 

Pelaksanaan Program P2KP Di Kabupaten Temanggung.  (Skripsi).  UGM.  

Yogyakarta 

 

Annisahaq, A.  2014.  Pengaruh Program Kawasan Rumah Pangan Lestari 

(KRPL) Dalam Mendukung Kemandirian Pangan Dan Kesejahteraan 

Rumah Tangga (Kasus di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota 

Kediri. Jurnal Ekonomi 25 (1): 1 – 7.  Universitas Brawijaya. 

 

Arifin, B.  2003.  Pembangunan Pertanian (Buku Ajar).  Universitas Lampung. 

Lampung. 

 

Arikunto, S.  2002.  Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek.  Rineka 

Cipta. Jakarta 

 

Arsini.  2014.  Peran Ganda Perempuan Pada Keluarga Masyarakat Agraris : 

Kasus 10 Istri Buruh Tani di Desa Putat Purwodadi Grobogan.  Jurnal 

SAWWA 10 (1): 1 – 10.  IAIN Walisongo.  Semarang. 

 

Badan Litbang Pertanian.  2012.  Program Model Kawasan Rumah Pangan 

Lestari. Jakarta. 

 

____________________.  2015.  Peran Kelompok Wanita Tani Dalam 

Pemanfaatan Pekarangan di Kota Palopo.  Sulawesi Selatan.  

 

____________________.  2017.  Program Model Kawasan Rumah Pangan 

Lestari. Jakarta. 

 

Badan Pendidikan dan Latihan Penyuluh Pertanian.  1990.  Gema Penyuluhan 

Pertanian no. 34.  Departemen Pertanian Republik Indonesia.  Jakarta. 

Badan Pusat Statistik Lampung Selatan.  2016.  Kecamatan Natar Dalam Angka.    

         Lampung. 

 

________________________________.  2017.  Kecamatan Natar Dalam Angka.    

         Lampung. 

 



91 

 

Badan Pusat Statistik.  2017.  Penggolongan Pendapatan Penduduk. 

 

_________________.  2017.  Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi 2013 – 

2016. 

 

Baharsjah, J.S. 1997. Potensi, Permasalahan dan Alternatif Pendekatan 

Pemberdayaan Sumberdaya Wanita Memasuki Industrialisasi Pedesaan. 

Prosiding Lokakarya Pemberdayaan Sumberdaya Wanita Melalui 

Pengembangan Agribisnis di Perdesaan.  Jakarta. 

 

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian.  2018.  Model Kawasan Rumah Pangan 

Lestari.  Lampung. 

 

Barry, D.  2003.  Pokok - pokok Pikiran Dalam Sosiologi.  Raja Grafindo Persada.  

Jakarta. 

 

Damayanti, I.  2011.  Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan 

Pedagang di Pasar Gede Kota Surakarta.  (Skripsi).  Surakarta.  Universitas 

Sebelas Maret. 

 

Dinas Pertanian Tanaman Pangan.  2002.  Evaluasi Program/Proyek Tanaman 

Pangan dan Hortikultura tahun 2001.  Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Barat.  Dinas Pertanian Tanaman Pangan Pontianak. 

 

Departemen Pertanian.  1997.  Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Kelompok Tani. 

Pusat Penyuluhan Pertanian.  Jakarta. 

 

Ernitawati, S.  2014.  Peranan Wanita Tani Dalam Penerapan Teknologi Budidaya 

Sayuran Di Lahan Pasir Pantai Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul.  

(Skripsi).  UGM.  Yogyakarta. 

 

Ervaningsih.  2014.  Peranan Anggota Kelompok Wanita Tani Dalam Pelaksanaan 

Model Kawasan Rumah Pangan Lestari Di Desa Wareng Kecamatan 

Wonosari Kabupaten Gunung Kidul.  (Skripsi).  UGM.  Yogyakarta. 

 

Fadhilah, N.  2015.  Faktor – faktor yang berhubungan dengan peranan anggota 

P3A di wilayah GP3A Sumber Tirta dalam pengelolaan IPAIR (Iuran 

Pelayanan Irigasi) di Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.  

(Skripsi).  Universitas Lampung. 

 

Farmia, A.  2006.  Peran Perempuan Indonesia dalam Pembangunan Pertanian. 

Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian. 2(1): 35-41.  STPP – Magelang.  Yogyakarta. 

Friedman.  1998.  Keperawatan Keluarga.  EGC.  Jakarta. 

 

Hanin, D.  2012.  Peranan Wanita Dalam Menunjang Ekonomi Keluarga Miskin 

Diukur Dari Sisi Pendapatan.  (Skripsi).  Undip.  Semarang. 

 

Hernanto, F.  1991.  Ilmu Usahatani.  Penebar Swadaya.  Jakarta. 



92 

 

 

Hutajulu, A.T.  2004.  Peranan Wanita Dalam Pembangunan (Suatu 

Pengantar).  USU.  Medan. 

 

Kartasapoetra.  1994.  Teknologi Penyuluhan Pertanian.  Bumi Aksara.  Jakarta. 

 

Kementerian Pertanian.  2011.  Pedoman Umum Model Kawasan Rumah Pangan 

Lestari.  Jakarta.  52 halaman. 

 

__________________.  2013.  Undang – Undang Republik Indonesia No. 82 

Tahun 2013 Tentang Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani.  

Jakarta. 

 

__________________.  2014.  Pedoman Umum Model Kawasan Rumah Pangan 

Lestari.  Jakarta. 

 

Khasana, U.  2017.  Peran Kelompok Wanita Tani “SARI MAKMUR” Dalam 

Pemberdayaan Wanita Di Desa Alasmalang Kecamatan Kemrajen 

Kabupaten Banyumas.  (Bachelor thesis).  Universitas Muhammadiyah 

Purwekerto. 

 

Komarudin.  2004.  Ensiklopedia Manajemen.  Bumi Aksara.  Jakarta. 

 

Mantra, I. B.  2004.  Demografi Umum.  Pustaka Pelajar.  Yogyakarta. 
 

Mardikanto, T.  1993.  Penyuluhan Pembangunan Pertanian.  Sebelas Maret 

University Press.  Surakarta. 

 

Misbahuddin.  2015.  Peran Penyuluh Pertanian Dalam Pemberdayaan Anggota 

Kelompok Tani (Studi Kasus Kelurahan, Bontoa Kecamatan Bontoa, 

Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan.  Skripsi.  Universitas 

Hasanuddin. 

 

Notoatmodjo, S.  2003.  Pendidikan dan Prilaku Kesehatan.  Rineka Cipta.  

Jakarta. 

 

Nurmayasari, D.  2014. Peran anggota kelompok wanita tani (KWT) “Laras Asri” 

pada peningkatan kesejahteraan keluarga (studi deskriptif di Dusun 

Daleman Desa Kadirejo.  Jurnal NFECE 3 Unnes.  Semarang. 

 

Nuryanti, S.  2011.  Peran Kelompok Tani dalam Penerapan Teknologi Pertanian. 

Jurnal Agroekonomi 29 (2) : 1 – 9.  Bogor. 

 

Pujosuwarno, S.  1994.  Bimbingan dan Konseling Keluarga.  Menara Mas Offset.  

Yogyakarta. 

 



93 

 

Pramesti.  2016.  Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Bagi 

Rumah Tangga di Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun.  Jurnal 

Penelitian.  UNESA. 
 

Prihtanti, T, M dan Kristianingsih, S, A.  2010.  Dampak Multi Peran dan 

Pekerjaan Wanita Tani.  Jurnal AGRIC 22 (1): 1 – 10.  Jawa Timur. 

 

Purwanto.  2007.  Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Dalam Mendukung 

Pembangunan Pertanian di Jawa Timur.  BPTP Malang.  Jawa Timur. 

 

Rachmawati, N. 2012.  Peran Wanita Tani Dalam Pemanfaatan Pekarangan 

Sebagai Alternatif untuk Pemenuhan Pangan dan Gizi Keluarga.  Jurnal 

Seminar Nasional Optimalisasi Pekarangan.  Undip.  Semarang. 

 

Rahmawati, E.  2012.  Peranan Anggota Kelompok Peternak Sapi Brahman Cross 

Dalam Program Bantuan Langsung Masyarakat (BLN) di Desa Tanjung 

Tirto Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur.  (Skripsi).  

Universitas Lampung. 

 

Rangga, K. K.  2014.  Keefektifan Kelompok Afinitas Usaha Mikro Dalam 

Mewujudkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Desa Mandiri Pangan 

Provinsi Lampung.  Artikel Scholar.  Universitas Sebelas Maret.  Surakarta. 

 

Saito, A.K.  1994.  Raising The Productivity of Women Farmers in Sub-Saharan 

Africa.  World Bank Discussion Papers, Africa Technical Departement 

Series. 

 

Saptana, Sunarsih dan S, Friyanto.  2013.  Prospek Model Kawasan Rumah 

Pangan Lestari (M-KRPL) dan Replikasi Pengembangan RPL.  Forum 

Penelitian Agro Ekonomi31(1) Juli 2013 : 67 – 87.  Pusat Sosial Ekonomi 

dan Kebijakan Pertanian.  

 

Saputri, N.  2014.  Partisipasi Masyarakat Dalam Program Rumah Pangan Lestari 

di Desa Pujiharjo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.  (Skripsi).  

Unila. 

 

Sayekti, W.D.  2011.  Kompensasi, Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasional, 

Motivasi dan Peranan.  Unpad Press.  Bandung. 

 

Siegel, S.  1997.  Statistik Non Parametrik Untuk Ilmu – Ilmu Sosial.  PT. 

Gramedia. Jakarta. 

 

Strempel, A.  2011.  Penilaian Kebutuhan Proyek Untuk Perempuan Aceh di 

Bidang Pertanian.  Aceh. 

 

Sucahyono, B.  2002.  Sosiologi Wanita.  PT Rineka Cipta.  Jakarta. 

 

Sugiyono.  2005.  Metode Penelitian Bisnis.  Alfabeta.  Bandung. 



94 

 

Sujarwo.  2011.  Dinamika Kelompok.  CV.  Mandar Maju.  Bandung. 

 

Sulistiyani, R.  2003.  Manajemen Sumberdaya Manusia. Konsep, Teori dan 

Pembangunan dalam Konteks Organisasi Publik.  Graha Ilmu.  Yogyakarta. 

 

Suryana, A.  1988.  Penyerapan Tenaga Kerja di Daerah Produksi Padi di Jawa 

Barat.  Pusat Penelitian Argo Ekonomi. Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pertanian.  Jawa Barat.   

 

Susanti, R.  2015.  Peran Istri Dalam Perekonomian Keluarga di Desa Parit Baru 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.  Jurnal jom FISIP 2 (1): 1 – 9. 

Universitas Riau.  Riau. 

 

Soekanto, S.  1990.  Sosiologi Suatu Pengantar.  Rajawali Pers.  Jakarta. 

 

_________.  2002.  Teori Peranan.  Bumi Aksara.  Jakarta. 

 

Soetrisno, L.  1997.  Kemiskinan, Perempuan, & Pemberdayaan.  Kanisius.  

Yogyakarta. 

 

Syahyuti.  2006.  30 Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan 

Pertanian.  Bina Reka Pariwara.  Jakarta. 

 

Thoha, M.  2002.  Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya.  Rajawali 

Grafindo Persada.  Jakarta. 

 

Walgito, B.  2004. Pengantar Psikologi Umum.  Andi.  Yogyakarta.   

 

Widisasongko, P.  2009.  Faktor – Faktor yang Berhubungan dengan Peranan 

Anggota dan Tingkat Keberhasilan Koperasi (studi kasus pada koperasi 

wanita „cempaka‟ Kampung Astonmulyo Kecamatan Punggur Kabupaten 

Lampung Tengah).  (Skripsi).  Universitas Lampung. 

 

Widiyanti, N.  1991.  Manajemen Koperasi.  Rineka Cipta.  Jakarta. 


	1 COVER DEPAN.pdf
	2 Abstrak.pdf
	3 COVER DALAM.pdf
	5 Sanwacana.pdf
	DAFTAR ISI skripsi.pdf
	Skripsi Full new.pdf

