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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam 

mengkaji  penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu adalah ilmu yang dalam 

cara berpikir menghasilkan kesimpulan berupa ilmu pengetahuan yang dapat 

diandalkan, dalam proses berfikir menurut langkah-langkah tertentu yang logis 

dan didukung oleh fakta empiris. Penelitian ini merupakan pengembangan dari 

penelitian yang telah dilakukan oleh: 

 (Triana, 2017) yang berjudul partisipasi petani dalam program UP2PJK di 

Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah yang bertujuan untuk 

mengetahui Faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat partisipasi petani 

dalam Program UP2PJK dengan menggunakan metode analisis deskriptif, dan 

menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat partisipasi 

petani dalam program UP2PJK adalah tingkat pengetahuan tentang program, 

frekuensi mengikuti kegiatan penyuluhan, tingkat motivasi petani dan tingkat 

kekosmopolitan, tingkat partisipasi petani padi dalam program UP2PJK di 

Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah termasuk ke dalam 

klasifikasi tinggi, terdapat perbedaan produktivitas usahatani padi sawah setelah 

mengikuti program UP2PJK di Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung 

Tengah dari 5,91 ton/ha menjadi 6,71 ton/ha.  
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Penelitian terdahulu dengan judul Partisipasi Petani dalam Upaya Khusus 

Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai (UP2PJK) di Kecamatan Seputih 

Raman Kabupaten Lampung Tengah memiliki kesamaan dengan yang akan 

diteliti oleh peneliti dimana sama-sama meneliti terkait komoditas pajale dan 

memiliki perbedaan pada tempat  dan tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada  

(UP2PJK) di Kecamatan Seputih Raman yaitu meneliti mengenai faktor-faktor 

yang berhubungan dengan partisipasi petani dalam program (UP2PJK) dan 

partisipasi petani dalam program UP2PJK  produksi padi, sementara pada 

penelitian yang akan dilakukan memiliki tujuan mengkaji pelaksanaan program 

UPSUS PAJALE, partisipasi petani dalam program UPSUS PAJALE, dan faktor-

faktor yang berhubungan dengan tingkat partisipasi petani dalam program UPSUS 

PAJALE. 

 (Rosnita, dkk 2017) yang berjudul karakteristik petani padi peserta program 

upaya khusus padi jagung kedelai UPSUS PAJALE di Desa Ranah Baru 

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar yang bertujuan mengetahui karakteristik 

petani, menggunakan metode deskriptif  mengatakan bahwa karakteristik internal 

petani terdiri dari usia, tingkat pendidikan, pengalaman bertani, luas lahan yang 

dikelola, kekosmopilitan dan untuk karakteristik eksternal petani terdiri dari  

intensitas penyuluhan, ketepatan saluran penyuluhan, jumlah sumber informasi 

dan daya dukung lingkungan.  

Penelitian terdahulu dengan judul karakteristik petani padi peserta program 

upaya khusus padi jagung kedelai UPSUS PAJALE di Desa Ranah Baru 
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Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar memiliki kesamaan menggunakan 

metode deskriptif  dan memiliki perbedaan pada tempat dan tujuan penelitian. 

(Samun, dkk 2012) yang berjudul partisipasi petani dalam penerapan 

teknologi pertanian organik pada tanaman stroberi di Kabupaten Bantaeng 

bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi petani dalam penerapan 

teknologi pertanian organik pada tanaman stroberi menggunakan metode 

kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan 

menyimpulkan bahwa sebagian besar petani tidak ikut berpartisipasi dalam 

kegiatan perencanaan karena pada umumnya petani tidak terlibat dalam program 

yang diberikan, tetapi hanya melaksanakan apa yang telah direncanakan oleh 

pemerintah. 

Penelitian terdahulu dengan judul partisipasi petani dalam penerapan 

teknologi pertanian organik pada tanaman stroberi di Kabupaten Bantaeng 

memiliki kesamaan tujuan dalam menganalisis partisipasi petani dan memiliki 

perbedaan komuditas dan  tempat penelitian. 

Rizal & Rahayu (2015) yang berjudul  Tingkat partisipasi petani dalam 

kelompok tani padi sawah untuk mendukung Program M-P3MI di Kabupaten 

Paser, Kalimantan Timur, bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi petani 

dalam Kelompok tani padi sawah menggunakan metode analisis kualitatif 

menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi petani dalam 

berpartisipasi adalah kesadaran petani itu sendiri, manfaat yang bisa diambil dari 

program dan keterlibatan petani, penelitian menunjukkan bahwa tingkat 

partisipasi petani dalam kelompok tani padi sawah pada komponen kesadaran 
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tergolong tinggi, karena dari 40 orang petani sebanyak 85% menyatakan masuk 

sebagai anggota Kelompok Tani padi sawah berdasarkan kesadaran sendiri, pada 

komponen keterlibatan sebanyak 62,50%, dan pada komponen manfaat sebanyak 

100%. 

Haqqie (2016) yang berjudul partisipasi masyarakat dalam program 

pemberdayaan yang bertujuan memanfaatkan dan mengelola limbah kotoran 

hewan menjadi pupuk organik, menggunakan metode deskriptif kualitatif 

menjelaskan tentang faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat 

yaitu keinginan, motivasi, pendidikan, pekerjaan, penghasilan dari masyarakat itu 

sendiri. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat 

yaitu peran serta pemerintah daerah dan kebijakan-kebijakan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah daerah. 

(Lestari, 2012) yang berjudul Analisis Partisipasi Petani dalam Kegiatan 

Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) yang bertujuan 

mengetahui faktor-faktor penentu partisipasi petani dalam pelaksanaan program 

SLPTT menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif menjelaskan 

bahwa partisipasi dipengaruhi oleh faktor internal (umur, pendidikan, pengalaman 

berusahatani, penguasaan lahan, dan etos kerja) dan faktor eksternal (perilaku 

komunikasi kelompok, dan proses belajar).  

Girsang (2011) yang berjudul faktor yang memepengaruhi partisipasi 

masyarakat dalam kegiatan perbaikan prasarana jalan, bertujuan menganalisis 

tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan perbaikan prasarana jalan PNPM 

mandiri pedesaan, menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif 
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mengemukakan ada beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi 

partisipasi, yaitu usia, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, 

jumlah tanggungan keluarga, kepemimpinan desa, intensitas sosialisasi kegiatan, 

dan keaktifan tim pendamping kegiatan.  

Penelitian yang akan dilakukan di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok 

Barat dengan judul Partisipasi Petani dalam Program Upaya Khusus (UPSUS) 

Padi, Jagung dan Kedelai (UPSUS PAJALE) memiliki beberapa kesamaan dan 

perbedaan dengan penelitian terdahulu. Sebagian besar persamaan penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti yaitu terkait partisipasi petani dan perbedaanya 

mengenai komoditas dan program yang akan diteliti. Pada Penelitian terdahulu 

sebagian besar membahas mengenai partisipasi petani dalam mengikuti berbagai 

program  seperti penerapan teknologi pertanian organik tanaman strowberi, 

partisipasi dalam program pemberdayaan, dan kegiatan sekolah lapang 

pengelolaan tanaman terpadu.  

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan terdahulu mengenai 

partisipasi, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor-faktor yang 

mempengaruhi partisipasi petani: 

1. Semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi partisipasi petani 

2. Semakin tinggi tingkat motivasi maka semakin tinggi partisipasi petani 

3. Semakin tinggi perilaku komunikasi kelompok maka semakin tinggi partisipasi 

petani. 

4. Semakin tinggi intensitas mengikuti sosialisasi program maka semakin tinggi 

partisipasi petani. 
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Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai Partisipasi petani 

dan program UPSUS PAJALE, maka dilakukan penelitian menggunakan : 

1. Variabel Independen yang terdiri dari beberapa faktor yaitu tingkat pendidikan, 

motivasi, Perilaku Komunikasi Kelompok, Intensitas mengikuti sosialisasi 

program UPSUS PAJALE. 

2. Variabel Dependen yang terdiri dari beberapa faktor yaitu perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi. 

3. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan 

kkuantitatif, sedangkan untuk pengujian hipotesis menggunakan analisis 

statistik non parametrik Regresi Linier Berganda. 

2.2 Tinjauan Pustaka  

2.2.1 Pengertian Partisipasi 

Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional seseorang atau 

individu dalam situasi kelompok yang mendorong dia untuk berkontribusi 

terhadap tujuan kelompok dan mempertanggung-jawabkan keterlibatannya (Davis 

dan Keith, 2000). Partisipasi berasal dari bahasa inggris “participate” yang 

artinya mengikutsertakan, ikut mengambil bagian partisipasi dapat juga berarti 

bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat 

dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan 

jasa Wijaya (2004). Tilaar (2009) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai 

wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses 

desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah 

(buttom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan 

pembangunan masyarakatnya. 
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(Purnamasari, 2008), menyatakan bahwa partisipasi secara sederhana adalah 

keikutsertaan tersebut sebagai akibat terjadinya interaksi sosial antar individu atau 

kelompok masyarakat lain. Partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan 

seseorang dalam kelompok tersebut, yang mendorongnya untuk memberikan 

sumbangan pikiran dan tenaga kepada kelompok dalam upaya mencapai tujuan 

serta turut tanggung jawab terhadap upaya membantu berhasilnya program. 

Kemampuan berpartisipasi dalam anggapan dasarnya tersimpul implikasi bahwa 

merupakan hasil dari suatu proses sikap, kecerdasan, pengetahuan, keterampilan 

serta penggunaan metode, sarana dan alat yang menjadi kelengkapan dalam 

berbuat yang artinya masyarakat petani diberi kemampuan untuk mengelola 

potensi yang dimiliki secara mandiri. Partisipasi merupakan keikutsertaan yang 

lebih dipengaruhi oleh kehendak sendiri dengan sukarela dan itu merupakan 

secara spontan.  

Mardikanto (2003), menyatakan bahwa partisipasi dalam pembangunan 

masyarakat pedesaan adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan 

keputusan tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana caranya, keterlibatan 

masyarakat dalam pelaksanaan program dan keputusan dengan menyumbangkan 

beberapa sumber daya atau bekerja sama dalam organisasi atau kegiatan tertentu, 

bagian manfaat dari program pembangunan dan keterlibatan masyarakat dalam 

upaya evaluasi program. Pengukuran pasrtisipasi dilakukan dengan melihat 

keterlibatan para pihak dalam proses pelaksanaan kegiatan program.  

2.2.2 Syarat-Syarat Partisipasi  

Mardikanto (2010) menjelaskan syarat-syarat partisipasi antara lain:  



15 
 

1. Diperlukan banyak waktu sebelum pelaksanaan, partisipasi tidak bakal terjadi 

dalam keadaaan mendadak. 

2. Biaya partisipasi tidak boleh melebihi nilai-nilai ekonomi dan lainnya. 

3. Subyek partisipasi harus relevan dengan organisasi partisipasi sesuatu yang 

akan menarik perhatian partisipan. 

4. Partisipasi harus mempunyai kemampuan, kecerdasan dan pengetahuan untuk 

partisipasi aktif. 

5. Partisipasi harus mampu berkomunikasi untuk dapat saling tukar infomasi atau 

gagasan. 

6. Tidak seorangpun dalam organisasi yang terancam oleh bentuk peran serta 

tersebut. 

7. Partisipasi untuk memutuskan arah tindakan pada sebuah organisasi hanya 

dapat menempati lingkungan kebebasan kerja kelompok. 

2.2.3 Tahap Partisipasi  

Proses partisipasi masyarakat terdiri dari tiga tahap yaitu: 

1. Partisipasi dalam perencanaan  

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui 

dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi langsung di 

dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan 

di wilayah setempat atau ditingkat lokal (Mardikanto 2010). 

2. Partisipasi dalam pelaksanaan  

Partisipasi dalam pelaksanaan ini merupakan tahap lanjutan dari tahap 

pererncanaan. Soedarmanto (2003), menyatakan partisipasi dalam pelaksanaan 
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merupakan wujud ketaatan terhadap keputusan yang telah disepakati. 

Partisipasi dalam pembangunan dapat dilakukan melalui keikutsertaan 

masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan 

pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang, material ataupun informasi 

yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan. 

3. Partisipasi dalam monitoring dan evaluasi 

Pemantauan atau monitoring berasal dari kata latin “memperingatkan”, 

dipandang sebagai teknis manajemen dengan agen penyuluh yang 

mengumpulkan data didalamnya sejalan dengan diterapkannya program 

penyuluhan serta permasalahan yang dihadapi dalam upayanya berada pada 

jalur yang benar. Soedarmanto (2003), menjelaskan bahwa evaluasi merupakan 

perwujudan perhatian petani dalam kegiatan yang sedang atau berjalan. 

Evaluasi berarti seseorang memberikan penilaian terhadap sesuatu hal tertentu 

sehingga timbul kesimpulan, saran pendapat terhadap hal tersebut. 

2.2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi  

Beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Purwatiningsih 

et al.,(2004) adalah faktor sosial ekonomi, dimana faktor meliputi antara lain 

adalah tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat kemudian faktor politik, 

dimana faktor ini meliputi keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, 

serta pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan (Palupi, 2013) 

oleh pemerintah dan yang terakhir faktor fisik, individu dan lingkungan, faktor ini 

mencakup kondisi serta manfaat dari sarana dan prasarana yang ada, kondisi 
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kelembagaan yang menyangkut kepemimpinan lembaga ditingkat masyarakat 

serta kepercayaan terhadap pemimpinnya.  

  Palupi (2013) Menyatakan faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat 

partisipasi petani kopi dalam kelompok tani adalah lama keanggotaan, lama 

kelompok berdiri, kontribusi pendapat, kontribusi tenaga, kontribusi keuangan 

dan kontribusi kehadiran.  Samun et al., (2008) megemukakan terdapat hubungan 

yang nyata antara pengalaman bertani, umur, dan frekuensi mengikuti penyuluhan 

dengan tingkat partisipasi petani dalam penerapan usahatani padi organik. 

Sementara itu Hidayat et al.,(2009) dalam penelitian yang berjudul hubungan 

faktor sosial ekonomi dengan tingkat partisipasi petani dalam program sekolah 

lapangan pengendalian hama terpadu (SLPHT) padi mengatakan tingkat 

partisipasi petani dalam program SLPHT pada tahap perencanaan termasuk 

kategori sedang. Hal ini dikarenakan petani peserta SLPHT kurang dilibatkan 

dalam perencanaan kegiatan.  

2.3 UPSUS PAJALE  

 Upaya Khusus Padi, Jagung, Kedelai (UPSUS PAJALE) peningkatan 

produksi padi, jagung, dan kedelai melalui program perbaikan jaringan irigasi dan 

sarana pendukungnya tahun anggaran 2015 merupakan Peraturan Menteri 

Pertanian Republik Indonesia Nomor 03/Permentan/OT. 140/2/2015. Program 

tersebut melibatkan penyuluh, mahasiswa, dan BABINSA (Badan Pembina Desa). 

Ruang lingkup program tersebut antara lain: 

1. Pengembangan Jaringan irigasi 

2. Optimasi lahan 
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3. Pengembangan sistem of Rice Intensification (SRI). 

4. Gerakan penerapan pengolahan tanaman terpadu (GP-PTT) padi, jagung, dan 

kedelai. 

5. Optimasi perluasan areal tanaman kedelai melalui peningkatan indeks 

pertanaman (PAT-PIP Kedelai) Perluasan areal tanaman jagung (PAT-jagung). 

6. Penyediaan bantuan benih. 

7. Penyedian bantuan pupuk. 

8. Penyediaan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan). 

9. Pengendalian OPT dan dampak perubahan iklim. 

10. Asuransi pertanian. 

11. Pengawalan atau pendampingan. 

 Strategi dasar pelaksanaan program tersebut antara lain meningkatkan 

produktivitas dan indeks penanaman melalui peningkatan ketersediaan air irigasi, 

benih, pupuk, dan alsintan, memberikan fasilitas pendampingan dari penyuluhan 

pertanian, peneliti, perguruan tinggi, dan tentara negara Indonesia (TNI), kegiatan 

pengembangan irigasi, optimasi lahan, GP-PTT padi, jagung, Kedelai, PAT 

jagung dan PAT-PIP kedelai masing-masing dilaksanakan pada lokasi yang 

berbeda dan optimasi lahan dan sentra produksi padi tidak dialokasikan bantuan 

benih. Tujuan dilaksanakan Upaya Khusus (UPSUS) peningkatan produksi padi, 

jagung, dan kedelai melalui program perbaikan jaringan irigasi dan sarana 

pendukungnya tahun anggaran 2015 adalah untuk menciptakan ketahanan dan 

kemandirian pangan Republik Indonesia melalui swasembada pangan padi, 
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jagung, dan kedelai yang merupakan tiga komuditas utama pangan di Indonesia 

dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. 

Sasaran pelaksanaan Program UPSUS PAJALE tersebut antara lain : 

1. Petugas pelaksana kegiatan UPSUS peningkatan produksi padi, jagung dan 

kedelai dalam Pencapaian Swasembada Berkelanjutan Padi dan Jagung serta 

Swasembada Kedelai di Provinsi, Kabupaten/Kota dan di tingkat lapangan. 

2. Kelompok Tani/Gapoktan/UPJA/P3A/GP3A/Kelompok tani perkebunan yang 

berusaha tanaman pangan/kelompok tani kehutanan-Perhutani yang berusaha 

tani tanaman pangan. 

3. Lahan sawah, lahan tadah hujan, lahan kering, lahan rawa pasang surut dan 

lahan rawa lebak. 

4. Indeks Pertanaman (IP) meningkat minimal sebesar 0,5 dan produktivitas padi 

meningkat minimal sebesar 0,3 ton/ha GKP. 

5. Produktivitas kedelai minimal sebesar 1,57 ton/ha pada areal tanam baru dan 

meningkatnya produktivitas kedelai sebesar 0,2 ton/ha pada areal existing. 

6. Produktivitas jagung minimal sebesar 5 ton/ha pada areal tanam baru dan 

meningkatnya produktivitas jagung sebesar 1 ton/ha pada areal existing. 

Pengukuran keberhasilan pendampingan Upsus di lapangan perlu ditetapkan 

indikator kinerja yang harus dipenuhi meliputi: 

1. Meningkatnya Indeks Pertanaman (IP) minimal sebesar 0,5. 

2. Meningkatnya produktivitas padi minimal sebesar 0,3 ton/ha GKP. 
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3. Tercapainya produktivitas kedelai minimal sebesar 1,57 ton/ha pada areal 

tanam baru dan meningkatnya produktivitas kedelai sebesar 0,2 ton/ha pada 

areal existing. 

4. Tercapainya produktivitas jagung minimal sebesar 5 ton/ha pada areal tanam 

baru dan meningkatnya produktivitas jagung sebesar 1 ton/ha pada areal 

existing. Hariyoga et al.,(2006) mengemukakan bahwa  untuk mengetahui 

seberapa jauh perencanaan program yang dirumuskan itu telah baik, maka 

beberapa acuan tentang pengukuran mencakup hal-hal sebagai berikut: 

a. Analisis fakta dan keadaan 

Perencanaan program yang baik harus mengungkapkan hasil analisis fakta 

dan keadaan yang lengkap yang menyangkut keadaan sumberdaya alam, 

sumber daya manusia, kelembagaan, tersediaanya sarana/prasarana, dan 

dukungan kebijaksanaan, keadaan sosial, keamanan, dan stabilitas politik. 

b. Pemilihan masalah berlandaskan pada kebutuhan 

Perumusan masalah perlu dipusatkan pada masalah-masalah nyata yang 

telah dirasakan masyarakat. Artinya, perumusan masalah hendaknya 

dipusatkan pada masalah-masalah yang dinilai sebagai penyabab tidak 

terpenuhinya kebutuhan nyata masyarakat yang telah dapat dirasakan oleh 

mereka. 

c. Jelas dan menjamin keluwesan 

Perencanaan program harus jelas sehingga tidak menimbulkan keragu-

raguan dan kesalah pengertian dalam pelaksanaannya. Setiap perencanaan 

juga harus luwes (memberikan peluang untuk dimodifikasi) sebab jika tidak, 
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program tersebut tidak dapat dilaksanakan dan pada gilirannya justru tidak 

dapat mencapai tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan 

masyarakat. 

d. Merumuskan tujuan dan pemecahan masalah yang menjanjikan kepuasan 

tujuan yang ingin dicapai haruslah menjanjikan perbaikan kesejahteraan 

atau kepuasan masyarakat penerima manfaatnya. Jika tidak, program 

semacam ini tidak mungkin menggerakkan motivasi masyarakat untuk 

berpartisipasi didalamnya. 

e. Menjaga keseimbangan  

Setiap perencanaan program harus mempu mencakup kepentingan sebagian 

besar masyarakat dan bukan demi kepentingan sekelompok kecil 

masyarakat. 

f. Pekerjaan yang jelas 

Perencanaan program, harus merumuskan prosedur dan tujuan sasaran 

kegiatan yang jelas, yang mencakup: masyarakat penerima manfaatnya; 

tujuan, waktu, dan tempat; metode yang digunakamn; tugas dan tanggung 

jawab masing-masing pihak yang terkait; pembagian tugas atau kegiatan 

yang harus dilaksanakan oleh setiap kelompok personel; serta ukuran-

ukuran yang digunakan untuk evaluasi kegiatannya. 

g. Proses yang berkelanjutan  

Perumusan masalah, pemecahan masalah, dan tidak lanjut (kegiatan yang 

harus dilakukan) pada tahapan berikutnya harus dinyatakan dalam suatu 

rangkaian kegiatan yang berkelanjutan. 
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2.4 Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian 

Produksi Padi, Jagung, 

dan Kedelai Meningkat 

Keikutsertaan/ Partisipasi 

Petani Padi dalam Program 

UPSUS PAJALE 

(Variabel Y) 

Kegiatan Partisipasi dalam program UPSUS PAJALE: 

a. Perencanaan 

b. Pelaksanaan 

c. Evaluasi 

 

Faktor-Faktor yang mempengaruhi 

partisipasi : 

1. Faktor Internal 

2. Faktor Eksternal 

 

 Internal: 

a. Tingkat Pendidikan (X3) 

b. Motivasi (X4) 

 

Eksternal: 

a. Perilaku Komunikasi Kelompok (X1) 

b. Intensitas mengikuti sosialisasi 

program UPSUS PAJALE (X2) 

 

Program UPSUS PAJALE 

 

Partisipasi Petani dalam Mengikuti Program UPSUS PAJALE Semakin Meningkat 
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2.5 Hipotesis  

Berdasarkan kerangka pemikiran maka disusun hipotesis sebagai berikut  : 

1. Diduga petani padi, jagung dan kedelai ikut berpartisipasi tinggi terhadap 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam program UPSUS PAJALE di 

Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. 

2. Diduga bahwa tingkat pendidikan, motivasi, perilaku komunikasi kelompok, 

dan intensitas mengikuti sosialisasi program mempengaruhi partisipasi petani 

dalam Program UPSUS PAJALE di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok 

Barat. 

 


