
29 

 

BAB IV 

 HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

4.1.   Keadaan Umum Daerah Penelitian 

4.1.1. Keadaan Geografis   

 Kabupaten Jepara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa 

Tengah yang terletak pada 110°9`48, 02" sampai 110°58`37,40" Bujur Timur 

5°43`20,67" sampai 6°47`25, 83" Lintang Selatan. Luas wilayahnya adalah ± 

1.004,16 km2. Batas-batas administrasi Kabupaten ini yaitu sebelah Utara 

berbatasan dengan Laut Jawa sebelah timur berbatasan Kabupaten Pati dan 

Kabupaten Kudus, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak, sebelah 

Barat berbatasan dengan Laut Jawa. Kabupaten Jepara terdiri dari 183 desa dan 11 

kelurahan yang tersebar di 16 kecamatan. Kecamatan Bangsri merupakan salah satu 

kecamatan yang terletak di sebelah utara ibukota Kabupaten Jepara. Secara 

geografis wilayah Kecamatan Bangsri batas -batas wilayahnya adalah sebagai 

berikut : di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kembang, sebelah barat 

berbatasan dengan Kecamatan Mlonggo, sebelah selatan berbatasan dengan 

Kecamatan Pakisaji, dan di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. 

Banjaran adalah salah satu desa di Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara provinsi 

Jawa Tengah Indonesia. Letaknya di sebelah timur kecamatan Bangsri kira-kira 1,5 

Km. Desa ini memiliki luas 510,072 ha.   
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  Tabel 5. Luas Wilayah Kecamatan Bangsri Tahun 2015 

No Desa/Kelurahan     Luas Lahan  

       ---ha--- 

1. Kepuk       740,625 

2. Papasan       862,510 

3. Srikandang       859,038 

4. Tengguli       937,420 

5 Bangsri       748,978 

6. Banjaran       510,072 

7. Wedelan       200,406 

8. Jerukwangi       700,830 

9. Kedungleper       309.156 

10. Bondo       974,033 

11. Banjar Agung       458,262 

 Total                                       8.537,241 

Sumber: BPS Bangsri Statistik Daerah, 2016 

 

 Kabupaten Jepara memiliki total luas lahan sebesar 8.535,241 ha yang 

terdiri dari 11 kecamatan dengan luasan lahan yang berbeda- beda. Kecamatan yang 

ada di Kabupaten Jepara terdiri dari kecamatan Kepuk 740,625 ha , Papasan 

862,510 ha, Srikandang 859,038 ha, Tengguli 937,420 ha, Bangsri 748,978 ha, 

Banjaran 510,072 ha, Wedelan 200,406 ha, Jerukwangi 700,830 ha, Kedunglaper 

309,156 ha, Bondo 974,033 ha, Banjar Agung 458,262 ha. Kecamatan yang 

memiliki luas lahan terbesar yaitu Kecamatan Bondo dengan luas 974,033 ha atau 

9,74 Km2. Kecamatan dengan luas lahan yang paling kecil yaitu Kecamatan 

Banjaran dengan luas 200,406 ha atau 2,00 Km2. Kecamatan Bangsri memiliki luas 

lahan yang berada pada kategori sedang yaitu dengan luas lahan seluas 510,072 ha 

atau 5,10 Km2. Luas panen, produksi dan rata- rata produksi padi sawah  tahun 2015 

di Kabupaten Jepara dapat dilihat pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Padi Sawah Menurut       

  Kecamatan di Kabupaten Jepara Tahun 2015 

 

No Kecamatan Luas Panen  Produksi Rata2 Produksi 

  ---ha--- ---ton--- ---ton/ha--- 

1 Kedung 20.761      31       20.792 

2 Pecangaan 16.351      54       17.351 

3 Kalinyamatan 14.323      28       15.323 

4 Welahan 18.744      42       18.786 

5 Mayong 20.437    672       21.109 

6 Nalumsari 22.418    159       24.577 

7 Batealit 15.989      77       17.989 

8 Tahunan 10.478      92       10.478 

9 Jepara 4.436      12         5.437 

10 Mlonggo 13.386      38       13.424 

11 Pakis Aji 12.747      45       12.747 

12 Bangsri 23.627      58       23.685 

13 Kembang 21.838      35       24.431 

14 Keling 22.742    130       24.109 

15 Donorojo 15.000    646       15.646 

16 Karimunjawa 3.600      65         5.600 

 Jumlah  253.313 7.607     260.920 

    Sumber : BPS Kabupaten Jepara, 2016. 

 

 

Kecamatan Bangsri termasuk salah satu kecamatan yang memiliki produksi 

dan produktivitas padi yang cukup besar di Kabupaten Jepara. Secara geografis 

Kecamatan Bangsri terletak disebelah utara Kabupaten Jepara. Batas wilayah 

Kecamatan Bangsri sebelah utara adalah laut jawa, sebelah selatan Gunung Muria, 

sebelah barat adalah Kecamatan Mlonggo dan Pakis Aji, dan sebelah timur adalah 

Kecamatan Kembang. Kecamatan Bangsri merupakan salah satu kecamatan yang 

memiliki produktivitas padi yang cukup besar di Kabupaten Jepara.  Luas  panen, 

produksi dan produktivitas padi Tahun 2014-2016 di Kecamatan Bangsri dapat 

dilihat pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah Kecamatan Bangsri 

Tahun 2014-2016 

 

No Tahun Luas panen Produksi Produktivitas 

  ---ha--- ---ton--- ---ton/ha--- 

1. 2014 3.832 20.682 5,39 

2. 2015 3.466 20.507 5,91 

3. 2016 3.895 23.267 5,97 

Sumber : BPS Kabupaten Jepara, 2016. 

 Produktivitas padi di Kecamatan Bangsri tiap tahun mengalami peningkatan 

hal tersebut terlihat dari tahun 2014 hingga 2016 selalu meningkat. Kecamatan 

Bangsri juga memproduksi tanaman pangan lainnya selain padi yang meliputi 

jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan ubi-ubian. Penduduk di Desa 

Banjaran memiliki jenis pekerjaan yang berbeda- beda. Jenis pekerjaan penduduk 

Desa Banjaran dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8. Jumlah Penduduk Desa Banjaran Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

No Jenis Pekerjaan Jumlah  

 

1. 

 

Buruh tani 

--orang-- 

  350 

2. Petani   950 

3. Pengusaha/pedagang   416 

4. PNS     68 

5. Penjahit     17 

6. Montir      6 

7. Supir     18 

8. Karyawan   612 

9. Tukang kayu   840 

10. Tukang batu     40 

11. Swasta     34 

 Total                                          7.964 

 

 Desa Banjaran memiliki 9 dukuh, 13 RW, dan 48 RT. Dukuh yang terdapat 

pada Desa Banjaran terdiri dari Dukuh Candi, Montro, Kebuk, Karangsari, 

Nglembah, Salak, Gelangsih, Bangunrejo, dan Kopen. Kelompok tani tersebar 
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disetiap Dukuh. Jenis pekerjaan penduduk Desa Banjaran juga bervariasi mulai dari 

buruh tani, petani, pengusaha, PNS, penjahit, montir, sopir, karyawan, tukang kayu, 

tukang batu, dan swasta. Mayoritas jenis pekerjaan penduduk di desa Banjaran yaitu 

petani yaitu sejumlah 950 orang. 

4.1.2. Topografi dan Ketinggian Tempat   

 Topografi yang ada di Kecamatan Bangsri bervariasi, yaitu terdiri dari 1 

desa berada di daerah pesisir atau tepi laut, sedangkan 8 desa di daerah dataran dan 

3 desa yang lainnya berada di daerah lembah. Desa yang berada di daerah pesisir 

yaitu Desa Bondo. Sedangkan yang berada di daerah dataran yaitu Desa 

Jerukwangi, Kedungleper, Bangsri, Wedelan, Banjaran, Banjaragung, Guyangan, 

sedangkan Desa Papasan, Kepuk, Srikandang berada di daerah lembah. Dipandang 

dari ketinggian permukaan air laut, wilayah Kecamatan Bangsri berada pada 

ketinggian antara 0-500 meter. 

4.1.3. Keadaan Iklim dan Tanah 

 Kabupaten Jepara khususnya Kecamatan Bangsri memiliki iklim tropis 

dengan pergantian musim hujan dan kemarau. Musim penghujan yang terjadi pada 

bulan November- April dipengaruhi oleh angin musim barat, sedangkan musim 

kemarau yang terjadi pada bulan Mei- Oktober dipengaruhi oleh musim angin 

musim timur. Jumlah curah hujan kurang lebih 2.464 mm, dengan jumlah hari hujan 

89 hari. Suhu udara terendahnya mencapai 21, 510 C dan suhu tertingginya 

mencapai 33,710 C, dengan kelembapan udara rata-rata 84%. Jenis tanah yang 

mendominasi pada daerah ini yaitu androsol coklat, regosol, alluvial, letosol. 
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Kabupaten Jepara memiliki produksi padi sebesar 260.920 ton dengan luas lahan 

43.564 ha dan produktivita sebesar 5,98 ton/ha (BPS Kabupaten Jepara, 2015). Luas 

penggunaan lahan sawah dan lahan kering dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9. Luas Penggunaan Lahan Sawah dan Lahan Kering 

No Desa Sawah  Kering  

 

1. 

 

Guyangan 

---ha--- 

    250, 975 

    ---ha--- 

        502,090 

2. Kepuk     183,000         557,625 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

 

Papasan 

Srikandang                                                                           

Tengguli 

Bangsri 

Banjaran 

Wedelan 

Jeruk Wangi 

Kedung Leper 

Bondo 

Banjaragung 

 

      48,740 

    278,700 

   362,505 

   109,000 

   261,378 

   121,230 

   198,830 

   153,774 

   534,347 

   238,071 

        813,770                        

        580,338 

        574,915 

        639,978 

        248,694 

          79,176 

        812,000 

        155,382 

        612,686 

        218,037 

 Total                                    2.740,550                       5.794,69 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, 2016 

 
  

 Penggunaan lahan sawah dan lahan kering di Kabupaten Jepara memiliki 

luas yang berbeda-beda pada setiap kecamatan. Kecamatan Bondo merupakan 

Kecamatan yang memiliki luas penggunaan lahan sawah terbesar yaitu 534,347 

Ha., sedangkan penggunaan lahan kering terluas yaitu Kecamatan Papasan. 

Kecamatan yang memiliki penggunaan lahan sawah dan lahan kering paling kecil 

yaitu Kecamatan Papasan dengan luas penggunaan lahan sawah 48,740 ha dan 

Kecamatan Wedelan dengan luas 79,176. Kecamatan Bangsri memiliki luas 

penggunaan lahan sawah dan kering yang cukup luas yaitu sebesar 109,000 ha dan 

639,978 ha. 
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4.2. Sejarah Berdirinya Gapoktan Sumber Mulyo  

 Gapoktan Sumber Mulyo merupakan Gapoktan yang ada di Desa Banjaran 

Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara. Gapoktan Sumber Mulyo berdiri pada 

Tahun 2008 dengan diketuai oleh Bapak Sulkan. Gapoktan ini terbentuk atas 

inisiatif dari petani- petani yang ada di Desa Banjaran yang ingin membentuk 

gabungan kelompok tani dengan harapan  akan mempermudah akses didalam 

penyediaaan barang dan alat pertanian, pemeliharan tanaman pertanian hingga 

penjualan hasil pertanian. Gapoktan Sumber Mulyo memiliki delapan kelompok, 

dimana masing- masing kelompok taninya berjumlah 40 orang. Kelompok tani 

yang tergabung didalam Gapoktan Sumber Mulyo yaitu Banjaragung 1 (ketuanya 

Bapak Sudarmaji), Banjaragung 2 (ketuanya Bapak Ahmad Musa), Banjaragung 3 

(ketuanya Bapak Bapak Maskuri), Banjarsari 1 (ketuanya Bapak Munawar), 

Banjarsari 2 (ketuanya Bapak Mashud), Banjarsari 6 (ketuaya Bapak Panirin), 

Banjarsari 7 (ketuanya Mahfud), Banjarsari 8 (ketuanya Bapak Sulkan). Masing- 

masing kelompok tani memiliki strukyut anggota yang rapi, sehingga dapat 

menjalankan program kerja yang telah dibentuk dengan seksama. 

Komoditas yang dikembangkan meliputi padi, jagung dan kedelai. Struktur 

anggota dari Gapoktan Sumber Mulyo terdiri dari Ketua Bapak Sulkan, Wakil ketua 

Bapak Mashud, Sekretaris Bapak Sudarmaji, Bendahara Bapak Ali Siswanto, Seksi 

Perlengkapan Bapak Sudomo, Seksi Produksi Bapak Maskuri, Seksi Pengairan 

Bapak Munawar, Seksi Hama dan Penyakit Bapak Mahfud. Gapoktan Sumber 

Mulyo merupakan salah satu Gapoktan yang Unggul di Kecamatan Bangsri, Jepara. 

Hal ini terbukti dengan banyaknya bantuan yang diberikan oleh Pemerintah baik 
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berupa dana maupun alat- alat pertanian berupa mesin tanam, mesin panen, traktor, 

pompa air dan lain sebagainya.  

Gapoktan Sumber Mulyo merupakan salah satu Gapoktan yang Unggul di 

Kecamatan Bangsri, Jepara . Hal ini terbukti dengan banyaknya bantuan yang 

diberikan oleh Pemerintah baik berupa dana maupun alat- alat pertanian berupa 

mesin tanam, mesin panen, traktor, pompa air dan lain sebagainya. Selain itu 

kelompok tani yang tergabung Gapoktan ini ada yang pernah diikutkan lomba oleh 

dinas pertanian  setempat dalam rangka peningkatan hasil produksi dengan 

merubah pola tanam yang mana hasilnya 7 ton/ ha.  Penanaman benih muda dengan 

jarak tanam  minimal 30 cm dan kedalaman tanam 1 cm.   

Setiap bulan sekali tepatnya pada hari Kamis Pon Gapoktan mengadakan 

perkumpulan dengan anggota kelompoknya yang diwakili oleh ketua kelompok-

kelompok tani untuk membicarakan permasalahan apasaja yang terjadi didalam 

masing- masing kelompok serta solusi apa yang bisa diberikan. Pertemuan tersebut 

juga membicarakan mengenai bantuan dari Pemerintah untuk didistribusikan pada 

masing- masing kelompok tani. Setiap kelompok tani juga memiliki struktur 

organisasi tersendiri serta memiliki jadwal pertemuan setiap bulan sekali untuk 

mengontrol anggotanya. 

4.3.   Identitas Responden Penelitian 

 Responden yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 80 orang terdiri 

dari delapan anggota kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan Sumber 

Mulyo Desa Banjaran. Identitas Responden dapat dilihat pada Tabel 10. 
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     Tabel 10. Jumlah dan Pesrsentase Responden Berdasarkan Indikator Sosial 

No Indikator 
       Jumlah       Persentase 

 

 1. Umur (Tahun)   

 20 – 40       12    15,00 

 41 – 60       46     57,50 

 61 – 80        20     25,00 

 81 – 100          2       2.50 

2. Pendidikan Terakhir   

 
Tidak Sekolah 

SD/Sederajat 

         9 

        42 

    11,25 

    52,50 

 SMP/Sederajat          18     22,50 

 SMA/Sederajat            8     10,00 

 Kuliah/Lainnya            3       3,75 

3. Jumlah Anggota Keluarga (orang)   

 0 – 3         22      27,50 

 4 – 6         51      63,75 

 
7 – 9 

10-12 

         5 

         2 

       6,25 

       2,50 

4. Lama Bertani (Tahun)   

 < 10        10       12,50 

 10 – 20        18       22,50 

 21 – 30        20       25,00 

 > 30       32       40,00 

5. Kepemilikan Lahan (m2)   

    

 < 5.000       61        76,25 

 5.000 - 20.000       19        23,75 

6. Kedudukan     

 Pengurus         15            18,75 

 Anggota         65             81,25 

Sumber : Data Primer Penelitian, 2017 

 

 

Berdasarkan Tabel 10 diketahui bahwa responden yang berumur 20 – 40 

tahun sebanyak 12 orang (15%), umur 41 – 60 tahun sebanyak 46 orang (57,5%), 

umur 61 – 80 tahun sebanyak 20 orang (25%), umur 81 – 100 tahun sebanyak 2 

orang (2,5%). Umur merupakan usia hidup yang telah dijalani oleh petani. Dalam 

penelitian ini umur petani dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu umur 

produktif dan umur non produktif. Umur produktif adalah petani yang berumur 30-
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60 tahun dan umur non produktif adalah  petani yang berumur >60 tahun. Petani 

anggota Gapoktan Sumber Mulyo 72,5% berada pada kelompok umur produktif 

yaitu berusia 30- 60 tahun. Pendidikan petani merupakan jenjang pendidikan formal 

yang pernah ditempuh oleh petani anggota Gapoktan Sumber Mulyo. Dalam 

penelitian ini jenjang penelitian pendidikan dikelompokkan kedalam jenjang SD, 

SMP, SMA dan Perkuliahan. Berdasarkan Tabel 10. dapat diketahui Petani yang 

tidak menempuh pendidikan berjumlah 9 orang (11,25%), sedangkan petani yang 

berpendidikan terakhir yaitu SD/sederajat berjumlah 42 orang (52,5%), petani yang 

berpendidikan terakhir yaitu SMP/sederajat berjumlah 18 orang (22,5%). 

Responden yang berpendidikan terakhir yaitu SMA/sederajat berjumlah 8 orang 

(10%) dan petani yang berpendidikan terakhir yaitu S1/lainnya hanya berjumlah 3 

orang (3,75%).  

Berdasarkan Tabel 10 diketahui bahwa mayoritas pendidikan terakhir petani 

responden adalah SD/sederajat dan tingkat pendidikan ini tergolong rendah. 

Tingkat pendidikan yang rendah belum tentu mencerminkan kinerja yang buruk, 

justru anggota Gapoktan Sumber Mulyo mampu membuktikan kinerja yang baik 

dan kreatif. Mereka memiliki pengalaman yang luar biasa dalam hal bertani dan 

seringnya mendapat pelatihan yang mampu mengasah ketrampilan mereka didalam 

bertani. Salah satu kelompok tani yang ada di Gapoktan Sumber Mulyo pernah 

menjadi perwakilan dari kabupaten Jepara untuk mengikuti lomba menanam benih 

padi dengan jarak yang diciptakan sendiri dan memperoleh hasil panen yang 

melimpah daripada jarak yang sudah umum dipakai oleh petani. 
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 Jumlah tanggungan keluarga petani meliputi jumlah tanggungan 0 - 3 orang 

sebanyak 22 orang (27,5%), jumlah tanggungan 4 - 6 orang sebanyak 51 orang 

(63,75%) , jumlah tanggungan 7 - 9 orang sebanyak 5 orang (6,25%) dan jumlah 

tanggungan 10-12 orang sebanyak 2 orang (2,5%). Rata- rata jumlah tanggungan 

petani (jumlah anggota keluarga) berkisar 4-6  orang yaitu sebnayak 63,75%. 

   Berdasarkan Tabel 10 diketahui bahwa responden yang bertani kurang dari 

10 tahun berjumlah 10 orang (12,5%) sedangkan responden yang bertani antara 10 

hingga 20 tahun berjumlah 18 orang (22,5%). Petani  yang telah bertani antara 21 - 

30 tahun berjumlah 20 orang (25%) sedangkan petani yang telah bertani lebih dari 

30 tahun berjumlah cukup banyak yaitu 32 orang (40%). Petani anggota Gapoktan 

Sumber Mulyo mayoritas memiliki pengalaman bertani yang cukup lama yaitu 

lebih dari 30 tahun sebanyak 40%. Pengalaman bertani mereka dapatkan secara 

turun- temurun dari orang tua, selain itu mereka juga sering mendapatkan pelatihan 

dari penyuluh dan dinas untuk lebih meningkatkan skill bertani yang dimilikinya. 

 Lahan merupakan salah satu faktor yang penting karena lahan dapat 

mempengaruhi efisien atau tidaknya suatu usaha. Responden yang memiliki luas 

lahan < 5.000 m2 sebanyak 61 orang (76,25%) dan yang memiliki luas lahan antara 

5.000 m2 hingga 10.000 m2 sebanyak 19 orang (23,75%). Di Desa Banjaran petani 

anggota Gapoktan Sumber Mulyo rata- rata memiliki lahan < 5000 m2, hal ini 

dikarekan petani banyak yang menjual lahannya untuk kebutuhan hidup .  

Kedudukan petani yang ada pada Gapoktan Sumber Mulyo dapat dibedakan 

menjadi dua kategori  yaitu kedudukan sebagai pengurus dan kedudukan sebagai 

anggota Gapoktan. Berdasarkan Tabel 10 dapat diketahui bahwa sebagian besar 
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responden 65 orang (81, 25%) dalam penelitian ini adalah anggota Gapoktan 

Sumber Mulyo, dan 15 orang (18,75 %) adalah pengurus dari Gapoktan Sumber 

Mulyo. 

 

4.4. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Keberlanjutan Gapoktan Sumber 

Mulyo  

 

   

 Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat pada penelitian. Uji regresi linier berganda 

digunakan untuk mngetahui persamaan regresi network (X1), trust (X2), dan norm 

(X3) terhadap keberlanjutan gapktan (Y). Hasil uji linier berganda dapat dlihat pada 

Tabel 11. 

Tabel 11. Hasil Analisis Regresi Berganda Faktor-faktor yang Mempengaruhi      

           Keberlanjutan Gapoktan 

 

Variabel Koefisien 

Regresi 

  T-

htg 

Sig.              Tolera

-nce         

  VIF 

Network 

(X1) 

0,323 2,94

2 

0,004 0,875 1,142 

Trust (X2) 0,654 2.34

2 

0,022 0,993 1,108 

Norm (X3) 0,325 2,45

7 

0,017 0,869 1,150 

Konstanta 7,253          

R    Square                                                              0,633     

Fhitung                   74,10     

Durbin-

Watson 

       1,755     

      

  Sumber : Data Primer Penelitian, 2017. 

 Berdasarkan Tabel 11 dapat diketahui Nilai Fhitung = 74,10; berarti variabel 

modal sosial  yang terdiri dari network (X1), trust (X2), norm (X3) berpengaruh 

terhadap keberlanjutan Gapoktan. Nilai koefisien regresi (R2) sebesar 0,633 atau 

63,3% berarti  variabilias keberlanjutan Gapoktan dapat dijelaskan oleh variabel 
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modal sosial yang terdiri dari network (X1), trust (X2), norm (X3) sebesar 63,3%; 

sedangkan sisanya 36,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Uji t 

merupakan pengujian secara parsial yang memiliki tujuan untuk mengetahui 

signifikansi pengaruh koefisien regresi secara masing-masing (individu) terhadap 

variabel dependen (Y) dengan menganggap variabel lainnya konstan. Nilai thitung 

dari masing- masing variabel yaitu network (X1) 2,942 dengan taraf signifikansi 

0,004, trust (X2) 2,342 dengan taraf signifikansi 0,022, norm (X3) 2,457 dengan 

taraf signifikansi 0,017. Tabel diatas menunjukkan bahwa masing- masing variabel 

berpengaruh terhadap keberlanjutan Gapoktan Sumber Mulyo dengan taraf 

signifikansi <5% atau  <0,05. Hasil regresi linier berganda antara network 

(X1),trust (X2), norm (X3) terhadap keberlanjutan Gapoktan adalah sebagai berikut 

: 

Y  = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e   

 = 7,253 + 0,323X1 + 0,654X2 + 0,323X3 

Keterangan : 

y = Keberlanjutan Kelompok 

a = Konstanta 

b1....b3    = Koefisien regresi  

X1 = Jaringan      

X2 = Kepercayaan   

X3 = Norma      

e = Variabel pengganggu  

 

 Berdasarkan persamaan regresi linier ganda diatas , diperoleh hasil bahwa 

nilai konstantan sebesar 7,253 artinya jika network (X1), trust (X2), norm (X3) 

memiliki nilai 0, maka tingkat keberlanjutan (Y) nilainya positif 7,253. Koefisien 

regresi variabel network (X1) sebesar 0,323, artinya jika network (X1) mengalami 
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kenaikan 1, maka tingkat keberlanjutan mengalami kenaikan sebesar 0,350 dengan 

asumsi variabel independen lain bernilai tetap. Koefisien regresi variabel trust (X2) 

sebesar 0,654, artinya jika trust (X2) mengalami kenaikan 1, maka tingkat 

keberlanjutan mengalami kenaikan sebesar 0,654 dengan asumsi variabel 

independen lain bernilai tetap. Koefisien regresi  variabel norm (X3) sebesar 0,323, 

artinya jika norm (X3) mengalami kenaikan 1, maka tingkat keberlanjutan 

mengalami kenaikan sebesar 0,323 dengan asumsi variabel independen lain bernilai 

tetap. 

 Ketepatan model regresi dapat diketahui melalui uji multikolonieritas, 

autokorelasi dan heteroskedastisitas. Hasil uji dapat diketahui bahwa VIF yang 

ditunjukkan oleh ketiga variabel kurang dari 10 dan nilai tolerence lebih dari 0,1 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.  

 Berdasarkan output dapat diketahui bahwa nilai DW 1.755, sedangkan dari 

tabel DW dengan taraf signifikansi 0,05 dan n = 80 k=3 diperoleh nilai dL sebesar 

1.5600 dan Du sebesar 1.7153 sehingga diperoleh hasil 1.7153 < 1.755< 2.2847 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. 

 Uji heteroskedastisitas menggunkan grafik scatterplot pada program SPSS 

16.0. Berdasarkan output yang diperoleh , terlihat grafik scatterplot tidak 

membentuk sebuah pola dan titik- titik yang menyebar secara acak, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data tidak terjadi heteroskedastisitas.  
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4.5. Modal Sosial 

 Modal sosial pada penelitian ini adalah jaringan kerja sama anggota ke 

kelompok, rasa saling percaya diantara kelompok, dan norma kelompok sebagai 

hasil dari interaksi antar anggota kelompok. Modal sosial yang dimiliki oleh 

masyarakat dapat dipergunakan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat 

tersebut. Menurut Johnson dan Johnson (2000) pengaruh modal sosial terjadi 

melalui jaringan informasi, koordinasi kegiatan dan pengambilan keputusan 

bersama. Jaringan informasi merupakan perwujudan dari jaringan kerjasama. 

Menurut Putnam (2000) jaringan kerjasama yang kuat akan meningkatkan jaringan 

informasi diantara anggota kelompom tani. Kerjasama verikal dan horisontal 

memliliki beberapa perbedaan, kerjasama vertikal merupakan bentuk ikatan yang 

lemah. Menurut Mardikanto (1993) ikatan yang lemah memiliki kekuatan dalam 

bentuk keragaman informasi yang dapat digunakan oleh masing- masing orang 

dalam ikatan tersebut. Keragaman informasi akan memberikan peluang dalam 

pengembangan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia anggota Gapoktan 

Sumber Mulyo.  

 Modal sosial dalam bentuk jaringan horisontal akan meningkatkan 

kohesivitas Gapoktan Sumber Mulyo.  Kekuatan jaringan yang ada pada Gapoktan 

Sumber Mulyo dapat dilihat dari beberapa sudut yang meliputi pertimbangan asal, 

tingkatan jaringan dan tingkat kerjasama yang terjalin baik antara sesama anggota, 

pengurus maupun dengan pihan luar. Hal ini sesuai dengan pendapat Field (2013) 

yang menyatakan bahwa kekuatan jaringan tergantung dari sudut apa jaringan 

tersebut, yaitu pertimbangan asal dan berada pada tingkat mana jaringan tersebut. 
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Hal ini didukung oleh Smith (2003) yang menyatakan kerjasama merupakan salah 

satu upaya penyesuaian dan koordinasi tingkah laku dalam mengatasi 

konflik.Tingkat kohesivitas anggota Gapoktan yang tinggi akan memudahkan 

dalam melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan Gapoktan dan 

pengambilan keputusan bersama. 

Modal sosial berupa norma dan kesalingpercayaan menimbulkan perilaku 

kolektif diantara anggota kelompok untuk memajukan Gapoktan melalui aktivitas 

yang disusun bersama dan meningkatkan komitmen anggota. Norma kelompok 

yang dipatuhi anggota akan memberikan keteraturan dalam organisasi Gapoktan. 

Keteraturan dan pola perilaku merupakan salah satu syarat sebuah kelompok. 

Tingkat modal sosial yang dimiliki petani akan mempengaruhi tingkat 

keberlanjutan Gapoktan Sumber Mulyo. Adanya kepercayaan diantara anggota 

dengan pengurus akan meningkatkan kohesivitas kelompok dan komitmen anggota. 

Kuatnya jaringan kerjasama dengan pihak lain diluar kelompok memberikan 

peluang untuk mengembangkan usaha kelompok.  

Kepatuhan terhadap aturan dan kesepakatan kelompok memberikan 

kemudahan Gapoktan untuk menetapkan program. Hal ini dimungkinkan karena 

adanya partisipasi anggota dalam penetapan program kelompok. Keberlanjutan 

Gapoktan Sumber Mulyo akan tetap terjaga apabila anggota kelompok-kelompok 

tani memiliki rasa memiliki akan Gapoktan dan memiliki keinginan untuk tetap 

menjadi anggota dari Gapoktan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ismail (2009) yang 

menyatakan bahwa keberlanjutan kelompok tani akan tetap terjaga selama anggota 

kelompok memiliki keinginan tetap berada didalam (menjadi anggota) kelompok 
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tani sebagai wadah untuk mencapai tujuan bersama. Hariadi (2004) juga 

menyatakan bahwa orang berkelompok karena kelompok tersebut dapat memenuhi 

kebutuhannya atau kelompok tersebut sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan 

yang hanya dapat dicapai melalui kelompok. 

 

4.5.1.  Pengaruh Network (Jaringan) terhadap Keberlanjutan Gapoktan 

Sumber Mulyo  

 

 

Modal sosial tidak dibangun hanya oleh satu individu, melainkan terletak 

pada kecenderungan yang tumbuh dalam suatu kelompok untuk bersosialisasi 

sebagai bagian penting dari nilai-nilai yang melekat. Kelompok yang dibangun atas 

dasar kesamaan orientasi dan tujuan serta dengan ciri pengelolaan organisasi yang 

lebih modern, akan memiliki tingkat partisipasi anggota yang lebih baik dan 

memiliki rentang jaringan yang lebih luas.  

Jaringan kerjasama merupakan infrastruktur dinamis dari modal sosial yang 

dimiliki oleh petani anggota kelompok tani baik kerja sama dengan sesama anggota 

dalam satu kelompok, maupun pihak lain diluar kelompok yang tergabung dalam 

Gapoktan Sumber Mulyo di Desa Banjaran Kecamatan Bangsri, Jepara. Tingkat 

capaian item jaringan kerjasama Gapoktan dapat dilihat pada Tabel 12. 
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Tabel 12. Tingkat Capaian Jaringan Gapoktan Sumber Mulyo 

No Indikator Jaringan               Jumlah 

Kategori 

Rata-rata Capaian Tingkat 

Capaian  

    ---%--- 

1. 

 

Kerjasama internal 

dalam pengolahan lahan 

    1-5             3,02     69,59 

 

2. Kerjasama internal 

dalam penyediaan bibit 

    1-5             2,6     49,71 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

Kerjasama internal pada 

pemeliharaan tanaman 

padi 

Kerjasama dengan 

anggota kelompok tani 

lainnya 

Kerjasama pada 

kegiatan panen padi 

Kerjasama dengan 

petugas/ penyuluh 

Kerjasama dengan 

lembaga simpan pinjam 

Ikut serta dalam 

kegiatan Gapoktan 

    1-5 

   

   

    1-5   

   

     

    1-5 

    

    1-5 

 

    1-5 

 

    1-5 

            3,1 

              

 

            2,00 

     

 

            3,33 

             

            2,25 

        

            1,43 

      

            1,48 

 

    75,05           

            

 

    55,81 

            

 

    66,67 

                  

   47,81 

               

   20,00 

                 

   49,33 

            

 

 Total                                                              13,01    54,24 

   

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

 

Bentuk jaringan kerjasama yang ada pada Gapoktan Sumber Mulyo adalah 

jaringan internal dan eksternal. Tabel 18. menunjukkan tingkat capaian jaringan 

kerjasama internal dan eksternal dalam pengolahan lahan, dan pemeliharaan berada 

diatas 66,66%. Tingginya kerjasama antar anggota terlihat dari kegiatan 

pemeliharaan tanaman yang dilakukan secara terjadwal yang dikoordinir oleh ketua 

kelompok masing- masing. Tingkat capaian untuk kerjasama internal dalam 

penyediaan bibit hanya 49,71%. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan kerjasama 

tersebut dilakukan antar individu anggota Gapoktan Sumber Mulyo. Kerjasam 

denga unit simpan pinjam berada pada kategori rendah. Rendahnya kerjasama 
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dengan unit simpan pinjam ini disebabkan petani merasa terlalu rumit untuk 

melakukan kerjasama dengan pihak unit simpan pinjam, sehingga petani enggan 

untuk meminjam uang dari unit tersebut dalam penyediaan modal. Tingkat 

persentase item jaringan kerja sama Gapoktan dapat dilihat pada Tabel 13 . 

 

     Tabel 13. Persentase  Network Berdasarkan Kategorinya 

No  Kategori Interval 

skor 

Frekuensi Persentase 

 

    ---%--- 

1.  Sangat Tinggi 29-35 4 5 

2. Tinggi 22-28 24 30 

3. 

4. 

5. 

Sedang 

Rendah 

Sangat Rendah 

9-21 

8-14 

0-7 

28 

11 

13 

35 

    13,75 

   16,25 

 Total                                                          80                                                   100,00 

 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017. 

 

 

 Berdasarkan Tabel 13 dapat diketahui bahwa jaringan (network) pada 

kategori sangat tinggi sebanyak 4 responden (5%). Kategori tinggi sebanyak 24 

responden (30%). Kategori sedang sebanyak 28 responden (35%). Kategori rendah 

sebanyak 11 responden (13,75%). Kategori sangat rendah sebanyak 13 responden 

(16,75%). Tingkat jaringan dapat dikategorikan sedang karena sebagian besar 

anggota Gapoktan Sumber Mulyo lebih sering melakukan kegiatan pertanian 

dengan bantuan dari anggota keluarga atau lebih sering membayar orang untuk 

mengerjakannya. Mereka melakukan kerjasama secara giat hanya pada awal 

pembentukan Gapoktan Sumber Mulyo, selebihnya beberapa anggota terlihat 

jarang melakukan kerjasama dengan sesama anggota. Kerjasama tingkat kelompok 

dan antar kelompok ini lebih banyak dilakukan pada tahap awal pembentukan 
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gabungan kelompoktani dan awal kegiatan Gapoktan. Kegiatan kerjasama tingkat 

kelompok dan antar kelompok yang terdiri dari pengolahan tanah hingga pasca 

panen hanya dilakukan oleh beberapa anggota saja.  

 Jaringan merupakan salah satu faktor yang ada didalam modal sosial. 

Jaringan merupakan infrastruktur dinamis dari modal sosial berwujud jaringan- 

jaringan kerjasama antar manusia. Jaringan tersebut memfasilitasi terjadinya 

komunikasi dan interaksi, memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan 

memperkuat kerjasama . Jaringan kerjasama yang ada pada Gapoktan Sumber 

Mulyo berada pada kategori sedang. Hal ini dikarenakan beberapa anggota 

Gapoktan terlihat kompak melakukan kerjasama anatar kelompok maupun dengan 

sesama kelompok hanya pada awal pembentukan Gapoktan Sumber Mulyo. 

Anggota lebih suka melakukan pekerjaan pertanian mulai dari mengolah lahan, 

pemeliharaan tanaman hingga panen dikerjakan sendiri atau dengan bantuan 

anggota keluarganya. Jaringan kerjasasama terdiri dari jaringan horisontal dan 

vertikal. Hal ini sesuai dengan pendapat Putnam (2000) yang menyatakan bahwa 

jaringan horisontal adalah jaringan yang menyatukan orang- orang yang memiliki 

status dan kekuasaan yang setara. Jaringan vertikal adalah jaringan yang 

menyatukan orang- orang dari berbagai kalangan dengan status dan kekuasaan yang 

berbeda. 

Jaringan yang merupakan interaksi sosial antar individu maupun kelompok 

dalam melakukan kerjasama. Jaringan horisontal dikalangan kelompok tani yaang 

tergabung didalam Gapoktan Sumber Mulyo termasuk dalam kategori kuat. 

Kuatnya jaringan horisontal ini tercermin dari kuatnya jaringan kerjasama antar 
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petani didalam pemeliharaan tanaman pangan (padi, kedelai, jagung, kacang). 

Kekompakan petani didalam pemeliharaan tanaman pangan ini mencerminkan 

bahwa jaringan antar petani lebih banyak dibangun berdasarkan hubungan 

interpersonal diantara anggota. Jaringan kerjasa vertikal jarang digunakan oleh 

anggota kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan Sumber Mulyo. Hal ini 

dapat dilihat dari frekuensi kerjasama yang dilakukan oleh anggota dengan pihak- 

pihak lain  diluar kelompok yang berada pada kategori sedang. Kekuatan jaringan 

kerjasama antar kelompok berada pada kategori sedang, yang ditunjukkan oleh 

bentuk- bentuk kerjasama ditingkat kelompok maupun kerjasama antar kelompok 

berada pada kategori sedang. Kerjasama tingkat kelompok dan antar kelompok 

lebih banyak dilakukan pada tahap awal pembentukan kelompok tani dan awal 

kegiatan kelompok. Kuatnya jaringan kerjasama ini akan meningkatkan kohesivitas 

anggotan Gapoktan Sumber Mulyo. 

Interaksi yang terjadi diantara sesama anggota maupun anggota antar 

kelompok yang tergabung dalam Gapoktan akan mendorong berkembangnya 

jaringan informasi dan kerjasama didalam memperoleh inovasi terbaru untuk 

meningkatkan keberlanjutan Gapoktan. Jaringan kerjasama dan komunkasi yang 

dilakukan secara kolektif dapat meningkatkan koordinasi didalam mencapai tujuan 

lebih efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan pendapat Mawardi (2007) bahwa 

setiap jaringan sosial yang diikat dengan rasa saling percaya, saling pengertian dan 

memiliki nilai- nilai bersama memungkinkan terjadinya aksi bersama yang 

dilakukan secara efektif  dan efisien. Hal ini juga didukung oleh Putnam (2000) 

bahwa jaringan yang kuat akan memperkuat kerjasama yang terjadi antar individu. 
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Jaringan dianggap penting dalam modal sosial karena dengan adanya jaringan- 

jaringan antar individu mampu mempermudah koordinasi dan kerjasama antar 

individu dan kelompok. 

 

4.5.2. Pengaruh Trust (Rasa Kepercayaan) terhadap Keberlanjutan 

Gapoktan Sumber Mulyo 

 

 

Kepercayaan merupakan suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko 

dalam hubungan sosial yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan 

melakukan sesuatu seperti yang diharapkan. Kepercayaan  sebagai salah satu unsur 

modal sosial yang merupakan bentuk saling percaya diantara anggota kelompok 

tani yang tergabung dalam Gapoktan Sumber Mulyo. Kepercayaan mampu 

memfasilitasi masyarakat untuk saling bekerjasama dan tolong-menolong. Terdapat 

dua macam kepercayaan yaitu kepercayaan terhadap individu yang kita 

mengenalnya, dan kepercayaan terhadap orang yang kita tidak tahu, namun 

kepercayaan akan meningkat karena kenyamanan kita dalam pengetahuan struktur 

sosial.  

Saling percaya terhadap yang lain dalam sebuah komunitas memiliki 

harapan yang lebih untuk dapat berpartisipasi dalam  memecahkan permasalahan. 

Masyarakat memiliki persediaan modal sosial yang berbeda-beda dalam radius dari 

kepercayaan, yaitu seberapa jauh jangkauan norma-norma moral kerjasama, 

kejujuran dalam pemenuhan kewajiban, solidaritas, dan rasa keadilan berlaku. 

Kepercayaan satu terhadap lainnya berlaku untuk keluarga atau kelompoknya, atau 

berlaku juga bagi kelompok yang lebih luas. Tingkat capaian kepercayaan anggota 

Gapoktan dapat dilihat pada Tabel 14. 
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     Tabel 14. Tingkat Capaian Kepercayaan Gapoktan Sumber Mulyo 

Indikator Kepercayaan                Jumlah 

Kategori 

Rata-rata 

Capaian 

Tingkat Capaian  

   ---%--- 

Tingkat kepercayaan anggota 

kepada pengurus 

1-5 3,23 80,71 

 

Tingkat kepercayaan pengurus 

kepada anggota 

1-5 3,26 81,43 

Tingkat kepercayaan anggota 

kepada sesama anggota 

Tingkat kepercayaan kelompok 

kepada lembaga penelitian 

Tingkat kepercayaan anggota 

kepada penyuluh 

Kepercaaan memperoleh informasi 

dari kios 

Kepercayaan memperoleh 

informasi dari pedagang 

Kepercayan memperoleh informasi 

dari perusahaan 

Meminta bantuan kepada sesama 

anggota 

 

    1-5 

     

    1-5 

     

    1-5 

     

    1-5 

 

    1-5 

 

    1-5 

 

    1-5 

     2,92 

      

     3,30 

      

     3,30 

      

     2,02 

      

     1,85 

  

     1,77 

 

     1,85 

           73,00 

            

           82,57 

            

           82,43 

            

           67,43 

            

           61,71 

 

           59,05 

 

           60,51 

Total                                                                         17,60      72,09 

  

Sumber : Data Primer Diolah, 2017. 

 

Tingkat saling percaya diantara anggota dengan pengurus Gapoktan berada 

diatas 73,00% - 81,43%, namun kondisi ini bertolak belakang dengan tingkat 

kemampuan dapat dipercaya yang ditunjukkn oleh item diminta bantuan oleh 

anggota lain yang hanya mencapai 60,51%. Kepercayaan sebagai sebuah bentuk 

potensi belum digunakan scara optimal oleh anggota Gapoktan Sumber 

Mulyo.Tingkat kepercayaan anggota terhadap pihak lain diluar Gapoktan seperti 

tingkat kepercayaan kepada penyuluh, lembaga penelitian berada diatas 80%. 

Berdasarkan hasil analisis variabel trust (X2) diperoleh nilai hasil 

maksimum sebesar  40, nilai minimum sebesar 25; mean sebesar 32,5 ; dan standar 
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deviasi sebesar 2,5. Tingkat capaian kepercayaan anggota Gapoktan Sumber Mulyo 

dapat dilihat pada Tabel 15. 

 

     Tabel 15. Presentase Trust Berdasarkan Kategorinya 

No Kategori Interval skor        Frekuensi     Persentase 

    ---%--- 

1. Sangat Tinggi 13-15 18 22,5 

2. Tinggi 10-12 34 42,5 

3. 

4. 

5. 

Sedang 

Rendah 

Sangat Rendah 

      7-9 

      4-6 

      0-3 

24 

  3 

  1 

30,00 

3,75 

1,25 

 Total                                                     80 100,00 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017. 

 

Berdasarkan Tabel 14 dapat diketahui bahwa kepercayaan (trust) pada 

kategori sangat tinggi sebanyak 18 responden (22,5%). Kategori tinggi sebanyak 

34 responden (42,5%). Kategori sedang sebanyak 24 responden (30%). Kategori 

rendah sebanyak 3 responden (3,75%). Kategori sangat rendah sebanyak 1 

responden (1,25%). Tingkat kepercayaan yang tinggi dapat dilihat dari kuatnya rasa 

saling percaya diantara anggota dengan pengurus  dan rasa percaya kepada pihak 

lain di luar kelompok. Anggota sepenuhnya mempercayai pengurus kelompok yang 

tergabung dalam Gapoktan didalam pengelolaan informasi dan teknologi dan 

keuangan. Anggota juga mempercayai pihak dari luar seperti penyuluh, 

peneliti,pedagang, maupun perusahaan didalam pemberian informasi dan teknologi 

terbaru. 

Berdasarkan deskripsi data penelitian dapat diketahui bahwa tingkat 

kepercayaan Gapoktan Sumber Mulyo Desa Banjaran termasuk dalam kategori 

tinggi  dengan frekuensi sebesar 38 responden atau sebesar 42,5 %. Petani yang 
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tergabung dalam Gapoktan Sumber Mulyo memiliki tingkat kepercayaan yang 

tinggi. Jaringan secara parsial mempengaruhi tingkat keberlanjutan Gapoktan 

dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,654. Pada taraf signifikansi 0,05 diketahui 

t hitung sebesar 2,342 dengan signifikansi sebesar 0,022 , dengan ketentuan nilai t 

hitung kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan semakin tinggi tingkat kepercayaan 

maka semakin tinggi tingkat keberlanjutan Gapoktan.  

Tingkat kepercayaan dikalangan anggota Gapoktan Sumber Mulyo yang 

meliputi kepercayaan pada pengurus, sesama anggota maupun pada pihak-pihak 

lain berada pada kategori tinggi. Tingkat kepercayaan anggota ini tumbuh karena 

adanya transparansi dari pengurus kepada anggota mulai dari rincian pembukuan 

keuangan, rincian bantuan peralatan yang diberikan pemerintah, keaktifan pengurus 

didalam memberikan informasi mengenai adopsi dan inovasi teknologi . Tingkat 

kepercayaan yang tinggi merupakan potensi yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan Gapoktan Sumber Mulyo. Tingginya tingkat kepercayaan ini 

dapat digunakan untuk mendorong bentuk perilaku kolektif yang menguntungkan. 

Rasa saling pecaya yang ada pada Gapoktan tersebut akan membentuk perilaku 

kolektif untuk saling menjaga kepentingan diri dan orang lain serta bentuk 

kerjasama yang saling menguntungkan. Syahyuti (2008) menyatakan bahwa trusts 

sebagai komponen ekonomi yang relevan melekat pada kultur yang ada pada 

masyarakat yang akan membentuk kekayaan modal sosial.  Kepercayaan mampu 

memfasilitasi masyarakat untuk saling bekerjasama dan tolong-menolong. Hal ini 

juga didukung oleh Paldam (2000) yang menyatakan bahwa Kepercayaan adalah 

keyakinan para anggota masyarakat dan dapat diandalkan karena saling berlaku 
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jujur. Kepercayaan bagaikan pelumas yang akan membuat kelompok dapat 

bertahan. 

 

4.5.3. Pengaruh Norm (Norma) terhadap Keberlanjutan Gapoktan Sumber 

Mulyo 

 

Norma kelompok adalah segala bentuk kesepakatan maupun peraturan yang 

disususun oleh anggota secara bersama- sama untuk memberitahu anggotanya 

bagaimana mereka seharusnya bertingkahl aku dalam kelompok dan Gapoktan. 

Norma kelompok dinilai berdasarkan tingkat kepatuhan anggota terhadap aturan 

dan keputusan kelompok, proses penyusunan aturan serta penerapan sangsi bagi 

mereka yang melanggar aturan dan keputusan kelompok. Tingkat capaian indikator 

norma dapat dilihat pada Tabel 16. 

 

     Tabel 16. Tingkat Capaian Indikator Norma Gapoktan Sumber Mulyo 

No  Indikator Norma               Jumlah Kategori Rata-rata 

Capaian 

Tingkat 

Capaian  

    ---%--- 

1. Kepatuhan terhadap 

aturan kelompok 

1-5 10,56 70,40 

2. Kepatuhan terhadap 

keputusan kelompok 

1-5 4,23 70,50 

3. 

 

4. 

Proses penyusunan 

aturan 

Penerapan Sangsi 

 

            1-5 

           

            1-5 

     2,27 

   

     5,51 

        75,67 

         

        45,92 

 Total                                                               22,57     65,62 

   

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

 

Tingkat kepatuhan anggota terhadap aturan kelompok mencapai 70,40%. 

Kepatuhan terhadap aturan kelompok digunakan untuk mengatur pengolahan lahan, 
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pemeliharaan tanaman dan pemanenan. Anggota Gapoktan juga menilai bahwa 

pengurus memiliki tingkat kepatuhan yang cukup tinggi terhadap aturan kelompok. 

Tingkat kepatuhan terhadap norma yang cukup tinggi juga tercermin dari tingkat 

kepatuhan anggota terhadap keputusan kelompok yang mencapai 70,50%. 

  Tingkat kepatuhan terhadap norma dapat terwujud karena aturan dan 

kesepakatan disusun dan ditetapkan dengan musyawarah. Proses ini menimbulkan 

rasa untuk menjaga norma kelompok dikalangan pengurus dan anggota dengan 

bersama- sama melaksanakan aturan dan kesepakatan yang telah dibuat. Tingkat 

capaian penyusunan aturan adalah sebesar 75,67%. Indikator norma yang berkaitan 

dengan pemberian sangsi kepada mereka yang melanggar aturan atau kesepakatan 

kelompok hanya mencapai 45,92%. Tingkat persentase norma berdasarkan 

kategorinya dapat dilihat pada Tabel 17. 

 

     Tabel 17. Persentase Norm Berdasarkan Kategorinya 

No Kategori Interval skor    Frekuensi    Persentase 

    ---%--- 

1. Sangat Tinggi 17-20   5  6,25 

2. Tinggi 13-16 27 33,75 

3. 

4. 

5. 

Sedang 

Rendah 

Sangat Rendah 

9-12 

5-8 

0-4 

45 

  2 

  1 

56,25 

  2,50 

 1,25 

 Total                                              80 100,00 

 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017. 

  

Berdasarkan Tabel 17 dapat diketahui bahwa norma pada kategori sangat 

tinggi sebanyak 5 responden (6,25%). Kategori tinggi sebanyak 27 responden 

(33,75%). Kategori sedang sebanyak 45 responden (56,25%). Kategori rendah 



56 

 

sebanyak 2 responden (2,5%)  . Kategori sangat rendah sebanyak 1 responden 

(1,25%). Norma yang ada di Gapoktan Sumber Mulyo terdiri dari norma tertulis 

(terdapat beberapa aturan yang telah disepakati bersama dalam bentuk tulisan) serta 

norma tidak tertulis . Kategori norma dikatakan sedang dapat dilihat dari pemberian 

sangsi yang kurang tegas bagi mereka yang melanggar norma kelompok. Hal ini 

menyebabkan peluang pada anggota untuk melakukan pelanggaran yang pada 

akhirnya berpengaruh terhadap tingkat keberlanjutan Gapoktan.  

Berdasarkan deskripsi data penelitian dapat diketahui bahwa tingkat norma 

pada Gapoktan Sumber Mulyo Desa Banjaran termasuk dalam kategori sedang 

dengan frekuensi sebesar 45 responden atau sebesar 56,25%. Petani yang tergabung 

dalam Gapoktan Sumber Mulyo memiliki tingkat jaringan yang sedang. norma 

secara parsial mempengaruhi tingkat keberlanjutan Gapoktan dengan nilai 

koefisien regresi sebesar 0,654. Taraf signifikansi 0,05 diketahui t hitung sebesar 

2,457 dengan signifikansi sebesar 0,017 , dengan ketentuan nilai t hitung kurang 

dari 0,05, maka dapat dikatakan semakin tinggi tingkat norma maka semakin tinggi 

tingkat keberlanjutan Gapoktan.  

Norma yang ada pada Gapoktan Sumber Mulyo terdiri dari norma tertulis 

dan tidak tertulis. Norma tertulis berbentuk aturan tertulis  yang berisi peraturan- 

peraturan yang wajib ditaati oleh anggota. Peraturan tersebut antara lain rapat kerja 

anggota dan pengurus yang dilakukan sebulan sekali, iuran wajib untuk pengairan 

yang dibayarkan setahun sekali dengan jumlah nominal seratus ribu rupiah, 

pembuatan pupuk daan pestisida secara alami untuk setiap kelompok yang 

tergabung dalam Gapoktan Sumber Mulyo.  
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Norma tidak tertulis yang ada pada Gapoktan Sumber Mulyo antara lain 

yaitu pengolahan lahan secara bersama-sama dengan anggota lainnya, penggunaan 

bibit dan benih yang berasal dari Gapoktan, pemeliharaan tanaman secara bersama- 

sama, panen dan pasca panen secara bersama- sama. Norma kelompok merupakan 

seperangkat aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur anggota 

dalam berkelompok. Aspek norma dari modal sosial petani anggota Gapoktan 

Sumber Mulyo berada pada kategori sedang. Aspek norma yang sedang akan 

berakibat kepada komitmen dan kohesivitas anggota. Pemberian sangsi yang 

kurang tegas bagi mereka yang melanggar norma kelompok memberikan peluang 

kepada anggota untuk melakukan pelanggaran yang pada akhirnya akan 

berpengaruh pada tingkat kohesivitas dan komitmen anggota kelompomtani yamg 

tergabung pada Gapoktan Sumber Mulyo. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Hasubullah (2006) bahwa norma adalah sekumpulan aturan yang diharapkan 

dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. 

Aturan-aturan kolektif tersebut biasanya tidak tertulis tapi dipahami oleh setiap 

anggota masyarakat dan menentukan pola tingkah laku yang diharapkan dalam 

konteks hubungan sosial. 

Norma kelompok akan membentuk peran dan perilaku anggota kelompok . 

Kepatuhan terhadap norma akan memberikan status dan penghargaan dari 

kelompok. Anggota kelompok dapat menginternalisasi norma kelompok agar lebih 

dihargai dan memperoleh status yang lebih baik. Kepatuhan terhadap norma juga 

akan menjamin kesaling percayaan diantara anggota. Modal sosial yang berupa 

norma dan kesaling pecayaan menimbulkan perilaku kolektif diantara anggota 
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kelompok untuk memajukan kelompok melalui komitmen anggota dan penyusunan 

program kelompok.  Fukuyama (2001) berpendapat bahwa norma merupakan 

bagian dari modal sosial yang terbentuknya tidak diciptakan oleh birokrat atau 

pemerintah. Norma terbentuk melalui tradisi, sejarah, tokoh kharismatik yang 

membangun sesuatu tata cara perilaku seseorang atau sesuatu kelompok 

masyarakat, didalamnya kemudian akan timbul modal sosial secara spontan dalam 

kerangka menentukan tata aturan yang dapat mengatur kepentingan pribadi dan 

kepentingan kelompok. Liu et al. (2014)  juga menyatakan bahwa tingkah laku 

modal sosial penduduk secara langsung digambarkan melalui norma, nilai dan 

aturan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. 

4.6. Keberlanjutan Gapoktan Sumber Mulyo 

Keberlanjutan kelompok menggambarkan kemampuan anggota kelompok 

untuk melakukan pemeliharaan hingga panen secara berkesinambungan melalui 

Gapoktan. Pada penelitian ini keberlanjutan dikelompokkan menjadi empat aspek 

yang terdiri dari kohesivitas kelompok, komitmen anggota, interdependensi positif 

dan program kerja kelompok. Persentase keberlanjutan Gapoktan berdasarkan 

kategorinya dapat dilihat pada Tabel 18. 
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  Tabel 18. Persentase Keberlanjutan Gapoktan Berdasarkan Kategori 

No Kategori Interval skor       Frekuensi      Persentase 

 

1. 

 

Sangat Tinggi 

 

17-20 

 

18 

---%--- 

22,5 

2. Tinggi 13-16 34 42,5 

3. 

4. 

5. 

Sedang 

Rendah 

Sangat Rendah 

9-12 

5-8 

0-4                           

24 

3 

1 

      30,0 

    3,75 

    1,25 

      Total                                                      80                                                 100,00 

   

 Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

 

 

Tabel 18. menunjukkan bahwa sebagian besar petani anggota Gapoktan 

Sumber Mulyo memiliki tingkat keberlanjutan yang tinggi dengan presentase 

sebanyak 42,5%. Tingginya tingkat keberlanjutan dipengaruhi oleh beberapa 

komponen. Komponen yang ada pada keberlanjutan Gapoktan meliputi kohesivitas, 

komitmen, interdependensi positif dan program kerja kelompok. Semakin tinggi 

kohesivitas, komitmen, interdependensi positif dan program kerja kelompok, maka 

tingkat keberlanjutan juga akan semakin tinggi.  

Keberlanjutan Gapoktan di Desa Banjaran Kecamatan Bangsri, Jepara  

berdasarkan kohesivitas anggota, komitmen anggota, interdependensi positif dan 

program kerja kelompok menunjukkan kemampuan yang cukup tinggi. 

Keberlanjutan yang cukup tinggi mengindikasikan bahwa keberadaan Gapoktan 

Sumber Mulyo telah memberikan manfaat kepada para petani dan memiliki 

kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan program-program yang ada 

pada Gapoktan secara berkelanjutan.   

Kohesivitas anggota yang tinggi merupakan modal untuk menjaga keutuhan 

dan eksistensi Gapoktan Sumber Mulyo. Rasa menjadi bagian dari kelompok, 
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ketertarikan terhadap program dan kegiatan kelompok yang dimiliki oleh petani 

anggota Gapoktan Sumber Mulyo menunjukkan bahwa Gapoktan sudah menjadi 

bagian dari kehidupan para petani. Rasa kekeluargaan yang baik dan kemampuan 

Gapoktan membina rasa kebersamaan menunjukkan bahwa kelompok mampu 

mewadahi petani sebagai sarana untuk berinteraksi dengan sesama anggota. 

Anggota Gapoktan Sumber Mulyo memiliki komitmen yang tinggi terhadap 

kelompoknya. Komitmen yang tinggi menunjukkan bahwa para anggota bersedia 

bekerja untuk kelompok tani mereka yang tergabung dalam Gapoktan Sumber 

Mulyo. Komitmen yang tinggi juga ditunjukkan dengan keterlibatan anggota dalam 

aktivitas dalam pemanfaatan lahan sesuai dengan kesepakatan, pemeliharaan 

tanaman pokok yang baik. Komitmen anggota sebagai sebuah kesediaan untuk 

bekerja bagi kelompok merupakan modal untuk menjaga keberlanjutan aktivitas 

dan kegiatan Gapoktan Sumber Mulyo. Item tidak ingin keluar dari kelompok dan 

merasa rugi jika keluar dari kelompok yang berada pada kategori sedang. Kedua 

item tersebut menunjukkan bahwa dikalangan sebagian anggota  Gapoktan ada 

perasaan tidak puas terhadap Gapoktan. Ketidakpuasan tersebut tidak pernah 

dinyatakan secara langsung oleh sebagian anggota karena budaya dikalangan 

anggota masih menjunjung nilai kebersamaan dan menghargai orang lain. 

Permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang tidak tampak secara 

langsung namun akan memberikan ancaman terhadap keberlanjutan. 

Anggota Gapoktan Sumber Mulyo memiliki tingkat interdependensi 

sedang. Interdependensi yang sedang disebabkan masing-masing anggota memiliki 

kewajiban dan tanggung jawab terhadap andil yang dikerjakan. Tanggung jawab 
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tersebut diwijudkan dengan upaya untuk mengerjakan andil seoptimal mungkin 

dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki. Salah satunya adalah sumbur 

daya manusia untuk mengolah andil, anggota Gapoktan akan berupaya 

mengerahkan sumberdaya manusia yang dimiliki untuk menyelesaikan pekerjaan 

diandilnya sendiri. Perilaku ini juga dilakukan oleh anggota yang lain, keadaan ini 

mengakibatkan interdependesi anggota terhadap sumber manusia berada pada 

kategori sedang. Interdependesi anggota tentang informasi kegiatan anggota berada 

pada kategori tinggi. Interdependensi tersebut menunjukkan bahwa jalinan 

komunikasi diantara anggota memiliki peranan yang kuat dalam manjaga 

kebersamaan anggota Gapoktan Sumber Mulyo. Anggota Gapoktan berusaha 

mencari informasi tentang kegiatan Gapoktan dan bertanya kepada anggota yang 

mengikuti pertemuan kelompok. Informasi yang diperoleh dari salah soerang 

anggota akan disampaikan kepada anggota lainnya, baik melalui pertemuan 

kelompok maupun komunikasi interpersonal. 

4.6.1. Kohesivitas Kelompok 

 Kohesivitas kelompok merupakan keinginan anggota kelompok untuk tetap 

berada didalam kelompok dan menjaga kebersamaan kelompok karena adanya daya 

tarik terhadap kelompok tersebut. Tingkat capaian kohesvitas Gapoktan Sumber 

Mulyo dapat dilihat pada Tabel 19. 
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 Tabel 19. Tingkat Capaian Kohesivitas Gapoktan Sumber Mulyo 

No Indikator 

Kohesivitas                

Jumlah 

Kategori 

Rata-rata 

Capaian 

Tingkat Capaian 

    ---%--- 

 

1. Merasa menjadi 

bagian Gapoktan  

1-5 6,65 73,89 

2. Daya tarik Gapoktan 1-5 4,15 69,17 

3. 

 

 

4. 

Dapat bekerjasama 

dengan semua 

anggota Gapoktan 

Rasa kebersamaan 

anggota Gapoktan 

 

1-5 

 

1-5 

1-5 

2,23 

 

4,57 

74,33 

 

76,17 

 Total                                                        0-24            73,39 

   

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

 

 

Gapoktan Sumber Mulyo memiliki daya tarik yang tinggi bagi anggotanya. 

Hal ini tercermin dari ketertarikan petani untuk menjadi anggota karena tertarik 

dengan program dan kegiatan kelompok. Tingkat daya tarik Gapoktan Sumber 

Mulyo mancapai 69,17 %. Pencapaian indikator dapat bekerja sama dengan semua 

anggota kelompok sebesar 74,33%, hal ini menunjukkan bahwa anggota memiliki 

rasa ketertarikan yang tinggi kepada anggota yang lain. 

 Tingkat rasa kebersamaan diantara anggota mencapai 79,17%. Rasa 

kebersamaan ini menggambarkan rasa kekeluargaan diantara anggota kelompok 

terjalin dengan baik dan tingkat kemampuan kelompok dalam membina rasa 

kebersamaan. Berdasarkan tingkat kohesivitas mencapai 73,33%. Tingkat 

Kohesivitas pada Gapoktan dikelompokkan menjadi lima kategori berdasarkan skor 

yang yang dicapai oleh anggota. Persentase tingkat kohesivitas Gapoktan Sumber 

Mulyo dapat dilihat pada Tabel 20. 
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     Tabel 20. Persentase Kohesivitas Kelompok Berdasarkan Kategorinya 

No Kategori Interval skor       Frekuensi      Persentase 

 

1. 

 

Sangat Tinggi 

 

13-15 

 

  4 

---%--- 

  5,00 

2. Tinggi 10-12 20 25,00 

3. 

4. 

5. 

Sedang 

Rendah 

Sangat Rendah 

 7-9 

4-6 

0-3                           

40 

11 

  5 

50,00 

13,75 

  6,25 

 Total                                                  80 100,00 

   

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

 

  

Berdasarkan Tabel 19 dapat diketahui bahwa petani yang menilai 

kelompoknya memiliki tingkat kohesivitas sangat tinggi sebesar 5%, kategori tinggi 

sebanyak 25%, kategori sedang sebanyak 50%, kategori rendah sebanyak 13,75%, 

dan kategori sangat rendah sebanyak 6,25%. Secara umum dapat dikatakan bahwa 

Gapoktan Sumber Mulyo memiliki tingkat kohesivitas yang sedang. Kohesivitas 

yang merupakan salah satu indikator dari keberlanjutan Gapoktan merupakan 

modal untuk menjaga keutuhan dan eksistensi Gapoktan Sumber Mulyo. Tingkat 

kohesivitas yang sedang ditunjukkan oleh kurangnya ketertarikan anggota terhadap 

program dan kegiatan Gapoktan Sumber Mulyo. Sebagian besar dari mereka masuk 

menjadi anggota Gapoktan karena diajak oleh temannya, bukan keinginan diri 

sendiri. Tingkat kohesivitas dapat ditingkatkan melalui peningkatan rasa 

kekeluargaan dan kemampuan Gapoktan dalam membina rasa kebersamaan sebagai 

sarana untuk berinteraksi dengan sesama anggota. 
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4.6.2. Komitmen Anggota Kelompok  

Komitmen anggota kelompok adalah kesediaan anggota untuk tetap berada 

dalam kelompok dan kesediaan anggota untuk bekerja bagi kelompok karena setuju 

dengan tujuan kelompok dan yakin dengan nilai-nilai kelompok, serta adanya 

keuntungan yang diperoleh dari kelompok. Tingkat capaian komitmen anggota 

kelompok dapat dilihat pada Tabel 21. 

 

     Tabel 21. Tingkat Capaian Komitmen Gapoktan Sumber Mulyo 

No Indikator Komitmen                Jumlah 

Kategori 

   Rata-rata    

Capaian 

Tingkat 

Capaian  

    ---%--- 

1. Kesediaan tetap berada 

dalam kelompok 

1-5               6,80 75,56 

2. Kesediaan anggota untuk 

bekerja bagi kelompok 

1-5             14,70 81,67 

3. Keuntungan yang diperoleh 

dari kelompok 

 

    1-5               1,94 64,67 

 Total                                                                 17,60 73,96 

   

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

 

Berdasarkan Tabel 20. Komitmen anggota Gapoktan Sumber Mulyo 

mencapai 78,13%. Komitmen anggota ini merupakan cerminan dari kesediaan 

petani untuk tetap berada dalam kelompok, kesediaan petani untuk bekerja bagi 

kelompok dan keuntungan yang diperoleh petani sebagai anggota Gapoktan. 

Sebagian besar petani menyatakan bahwa menjadi anggota Gapoktan Sumber 

Mulyo merupaka sesuatu yang menggembirakan. Hal ini menumbuhkan rasa 

sebagai bagian dari kelompok diantara petani anggota Gapoktan. Petani juga suka 

berdiskusi tentang Gapoktan Sumber Mulyo. Semua itu adalah perwujudan dari 
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kesediaan petani untuk tetap berada didalam kelompok tani yang tergabung dalam 

Gapoktan Sumber Mulyo. Kesediaan petani untuk tetap berada didalam kelompok 

mencapai 75,56%.  

Komitmen anggota juga dilihat dari kesediaan anggota untuk bekerja bagi 

Gapoktan. Tingkat capaian indikator ini sebesar 81,67%. Keterlibatan anggota 

dalam pelaksanaan program kelompok cukup tinggi karena mereka yakin bahwa 

program tersebut akan berhasil. Pencapaian keberhasilan anggota menyatakan 

bahwa melaksanakan program kerja kelompok dan Gapoktan merupakan kewajiban 

setiap anggota. Keberhasilan tersebut juga dicapai melalui upaya anggota untuk 

bekerja keras guna memajukan Gapoktan Sumber Mulyo dan melaksanakan 

kegiatan dengan sungguh-sungguh. Pengurus juga meminta anggota untuk 

memanfaatkan lahan sesuai dengan aturan, kesadaran, kesungguhan dan 

keterlibatan anggota dalam melaksanakan program kerja yang didukung dengan 

perhatian, arahan dan pengawasan dari pengurus akan meningkatkan semangat 

anggota dalam melaksanakan program kerja. 

Anggota Gapoktan Sumber Mulyo, petani merasa mandapatkan manfaat 

yang berupa andil terhadap lahan garapan, mendapat fasilitas dan kemudahan dalam 

mengolah lahan. Capaian indikator memperoleh keuntungan dari kelompok adalah 

64,67%. Tingkat capaian tersebut menggambarkan keuntungan yang diperoleh 

sebagai anggota. Tingkat capaian komitmen anggota adalah sebesar 78,13%. 

Persentase komitmen kelompok berdasarkan kategorinya petani dapat dilihat pada 

Tabel 22. 
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     Tabel 22. Persentase Komitmen Kelompok Berdasarkan Kategorinya 

No Kategori Interval skor       Frekuensi      Persentase 

 

1. 

 

Sangat Tinggi 

 

11-13 

 

        8 

---%--- 

 10,00 

2. Tinggi   8-10        33  41,25 

3. 

4. 

5. 

Sedang 

Rendah 

Sangat Rendah 

 5-7 

3-4 

0-2                           

       21 

       15 

        3 

 26,25 

 18,75 

   3,75 

 Total                                                        80       100,00 

   

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

 

 

 Presentase komitmen kelompok berdasarkan tabel diatas menunjukkan 

sebagian besar petani (41,25%) menyatakan bahwa anggotanya memiliki tingkat 

komitmen yang tinggi dan 3,75% menyatakan tingkat komitmen yang sangat 

rendah.  Kategori sangat tinggi sebanyak 10%, kategori sedang sebanyak 26,25%, 

dan kategori rendah sebanyak 18,75%. Tingkat Komitmen berada pada kategori 

tinggi. Komitmen yang ada pada Gapoktan Sumber Mulyo dapat terlihat dari kerja 

keras anggota demi kemajuan Gapoktan. Komitmen yang tinggi juga ditunjukkan 

dengan keterlibatan anggota dalam aktivitas di areal kerja, pemanfaatan lahan yang 

sesuai dengan kesepakatan, pemeliharaan tanaman pokok yang baik . Komitmen 

anggota sebagai sebuah kesediaan untuk bekerja bagi Gapoktan merupakan modal 

untuk menjaga keberlanjutan aktivitas dan kegiatan Gapoktan Sumber Mulyo. 

4.6.3. Interdependesi Positif    

Interdependensi positif adalah pola hubungan yang promotif (mendukung) 

diantara anggota kelompok karena masing-masing anggota mendukung dan 

membantu upaya sesama anggota untuk mencapai tujuan kelompok. Tingkat 
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interdependensi positif menggambarkan tingkat saling ketergantungan diantara 

anggota Gapoktan Sumber Mulyo untuk mencapai tujuan. Tingkat capaian 

interdependensi positif anggota kelompok dapat dilihat pada Tabel 23. 

     Tabel 23. Tingkat Capaian Interdependensi Positif Gapoktan Sumber Mulyo 

No  Indikator 

Interdependensi Positif                

Interval 

skor 

Rata-rata Capaian Tingkat 

Capaian  

    ---%--- 

1. Interdependensi 

Sumberdaya Positif 

0-5 6,60 55,00 

2. Interdependensi peran 

positif 

0-5 5,48 60,89 

     

 Total                                                              12,08     57,94 

 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017  

 

 

Tingkat interdependensi sumberdaya positif menunjukkan tingkat 

dukungan anggota kepada sesama anggota kelompok. Dukungan tersebut berupa 

bantuan yang diperoleh dari sesama anggota kelompok dalam pemeliharaan 

tanaman dan kesediaan untuk memberikan bantuan tenaga kepada sesama anggota 

yang membutuhkan. Interdependensi peran positif merupakan pelaksanaan peran 

yang saling melengkapi dalam upaya mencapai tujuan kelompok. Peran tersebut 

berupa intensitas  membantu sesama anggota dalam menyelsaikan pemeliharaan 

tanaman tepat waktu. Penyelesaian pemeliharaan tanman yang tepat waktu dapat 

dilakukan karena anggota kelompok memiliki tanggung jawab dalam pemeliharaan 

tanaman. Hal itu juga dibantu oleh peran pengurus untuk membantu anggota yang 

mengalami kesulitan. 
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 Tingkat capaian interdependensi positif adalah sebesar 57,52%. Tingkat 

pencapaian ini menggambarkan anggota Gapoktan Sumber Mulyo belum 

memaksimalkan sumberdata dan peran yang dimiliki. Persentase interdependensi 

positif berdasarkan kategorinya dapat dilihat pada Tabel 24. 

 

     Tabel 24. Presentase Interdependensi Positif Berdasarkan Kategorinya 

No Kategori Interval skor       Frekuensi Persentase 

 

1. 

 

Sangat Tinggi 

 

13-15 

 

        8 

---%--- 

10,00 

2. Tinggi 10-12       19 23,75 

     

3. 

4. 

5. 

Sedang 

Rendah 

Sangat Rendah 

7-9 

4-6 

0-3                            

     39 

     11 

       3 

48,75 

13,75 

  3,75 

 Total                                                      80     100,00 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

  

Berdasarkan Tabel 24, sebagian besar petani anggota Gapoktan Sumber 

Mulyo menilai bahwa tingkat interdependensi positif berada pada tingkat sedang 

yaitu sebanyak 48,75%. Kategori sangat tinggi sebanyak 10%, kategori tinggi 

23,75%, kategori sedang 48,75%, kategori rendah 13,75%, dan kategori sangat 

rendah sebanyak 3,75%. Tingkat interdependensi positif termasuk dalam kategori 

sedang, hal ini dapat terlihat pada jalinan komunikasi diantara anggota. Sebagian 

besar anggota berusaha untuk berusaha mencari informasi tentang kegiatan 

Gapoktan melalui anggota lainnya. 

4.6.4. Program Kerja Kelompok  

Program kerja kelompok merupakan salah satu indikator tingkat 

keberlanjutan Gapoktan. Program kerja adalah serangkaian kegiatan yang 
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direncanakan, disusun dan dilaksanakan oleh Gapoktan Sumber Mulyo dalam. 

Tingkat capaian program kerja Gapoktan dapat dilihat pada Tabel 25. 

     Tabel 25. Tingkat Capaian Indikator Program Kerja Gapoktan Sumber Mulyo 

No Indikator Program Kerja 

Kelompok               

Interval 

skor 

Rata-rata Capaian Tingkat 

Capaian  

    ---%--- 

1. Partisipasi Anggota 0-9            7,14      79,33 

2. 

 

Penyusunan dan 

pelaksanaan program kerja  

0-12            9,72      81,00 

3. Evaluasi program kerja 

 

    0-3            2,35      78,33              

 Total                                                               19,21         79,55 

   

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

  

Tingkat capaian indikator partisipasi anggota pada penyusunan dan 

pelaksanaan program kerja sebesar 79,33%. Tingginya tingkat patisipasi ini dapat 

dilihat dari keterlibatan anggota dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja.  

Anggota Gapoktan menyatakan bahwa secara individu mereka ikut terlibat didalam 

pelaksanaan semua kegiatan  serta penyusunan program Gapoktan. Proses 

penyusunan program kerja Gapoktan juga melibatkan sebagian besar anggota.  

 Tingkat capaian indikator penyusunan dan pelaksanaan program kerja 

Gapoktan adalah sebesar 81%. Tingkat capaian ini menunjukkan bahwa pada 

umumnya program kerja kelompok telah disusun berdasarkan kebutuhan anggota 

kelompok. Proses penyusunan program ini juga memperhatikan program tahun 

sebelumnya untuk dijadikan dasar dalam penyusunan program kerja berikutnya. 

Untuk melaksanakan program yang telah disusun, anggota Gapoktan biasanya 

membicarakan cara- cara pelaksanaan program didalam pertemuan rutin. Program 
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kerja Gapoktan disusun untuk rencana kegiatan selama satu tahun sehingga 

program kerja dibuat setiap tahun.  

 Kelompok juga melaksanakan evaluasi program kerja meskipun secara 

sederhana. Bentuk evaluasi ini tercermin dari pembahasan terhadap kegiatan yang 

tidak berhasil dalam pertemuan Gapoktan. Tingkat capaian indikator evaluasi 

program kerja kelompok sebesar 78,33%. Tabel 27. Menunjukkan persentase 

program kerja berdasarkan kategorinya; 

     Tabel 27. Persentase Program Kerja Berdasarkan Kategori 

No Kategori Interval skor    Frekuensi Persentase 

 

1. 

 

Sangat Tinggi 

 

17-20 

 

       18 

---%--- 

22,50 

2. Tinggi 13-16        34 42,50 

3. 

4. 

5. 

Sedang 

Rendah 

Sangat Rendah 

9-12 

5-8 

0-4                           

       24 

         3 

         1 

       30,00 

    3,75 

    1,25 

 Total                                                           80 100,00 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

  

Berdasarkan Tabel 27 dapat diketahui bahwa tingat capaian program kerja 

pada petani yang tergabung dalam Gapoktan Sumber Mulyo berada pada kategori 

tinggi yaitu sebesar 42,5%. Kategori sangat tinggi sebesar 22,5%, kategori sedang 

sebesar 30%, kategori rendah 3,75%, dan kategori sangat rendah sebesar 1,25%. 

Program. Tingkat program kerja berada pada kategori tinggi,dengan presentase 

sebanyak 42,5%.  Tingginya tingkat program kerja yang ada pada Gapoktan 

Sumber Mulyo dipengaruhi oleh tingginya partisipasi anggota Gapoktan didalam 

kegiatan Gapoktan dan penyusunan kerja. Tingginya tingkat partisipasi didukung 

oleh program- program Gapoktan yang disusun berdasarkan kebutuhan anggota. 


