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ABSTRAK 
 

Hendro Ari Wibowo, 2005. Partisipasi Kelompok Petani Dalam Usaha 
Konservasi Tanah Di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. 77 
halaman dan 15 lampiran. 

Kata kunci : Partisipasi, Kelompok Petani, Konservasi Tanah 
Dalam rangka memelihara kelestarian lingkungan, termasuk di dalamnya 

konservasi tanah, maka memerlukan dukungan dari pelbagai pihak, disamping 
peranan segenap lembaga swadaya masyarakat yang  berkaitan dengan 
pengelolaan lingkungan juga sangat diharapkan peran serta masyarakat. 
Keberhasilan usaha konservasi tanah, yang merupakan bagian dari kegiatan 
pelestarian lingkungan lebih banyak tergantung pada peran serta dari subyek 
pelaksana kegiatan tersebut, yaitu petani. Permasalahan dalam penelitian ini 
adalah sejauh mana partisipasi kelompok petani dalam usaha konservasi tanah dan 
pengaruhnya terhadap konservasi tanah di Desa Medini Kecamatan Undaan 
Kabupaten Kudus. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi yang dilakukan 
kelompok petani terhadap usaha konservasi tanah di Desa Medini Kecamatan 
Undaan Kabupaten Kudus dan mengetahui usaha konservasi tanah yang dilakukan 
kelompok petani terhadap hasil panen di Desa Medini Kecamatan Undaan 
Kabupaten Kudus. 

Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah metode angket, metode 
observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Sedangkan populasi 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh anggota kelompok petani di 
Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus yang terdiri dari 3 kelompok 
tani yaitu Kelompok Petani kayu Urip dengan jumlah anggota 13 orang, 
Kelompok Petani Kandang Rejo dengan jumlah anggota 11 orang dan Kelompok 
Tani Pingkuk Mulyo dengan jumlah anggota 9 orang. Dengan jumlah keseluruhan 
anggota kelompok petani Desa Medini adalah 33 orang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kelompok petani di Desa Medini 
sabagian besar partisipasinya adalah sedang (54.55 %). Tingkat tertinggi 
partisipasi kelompok petani dalam usaha konservasi tanah adalah kelompok petani 
Kandang Rejo, sebesar 54,55 %. Kemudian kelompok petani Pingkuk Mulyo, 
sebesar 33,33 %. Dan kelompok petani Kayu Urip yang hanya 7,69 % tingkat 
partisipasinya.     

Dalam kenyataannya di lapangan, kelompok petani di Desa Medini 
Kecamatan Undaan dalam melaksanakan konservasi tanah sudah menerapkan 
metode-metode konservasi tanah pada lahan mereka. Antara lain: a. Dalam 
Metode Vegetatif, kelompok petani melaksanakan konservasi tanah berupa: 
penanaman tanaman penutup, penanaman dalam strip, penanaman berganda, dan 
pemakaian mulsa, b. Dalam Metode Mekanik, kelompok petani melaksanakan 
konservasi tanah berupa: pembuatan teras, saluran pembuangan air, dan 
pembuatan DAM pengendali, c. Metode Kimia, kelompok petani melakanakan 
konservasi tanah berupa: pemakaian bahan pemantap tanah (Soil Conditioner). 

 
   



Untuk meningkatkan partisipasi petani dalam mengelola konservasi tanah 
hendaknya Kelompok petani di Desa Medini Kecamatan Undaan dapat 
bekerjasama dengan petugas penyuluhan pertanian lapangan (pemerintahan 
maupun instansi yang terkait) untuk memberikan penyuluhan pertanian kepada 
petani lain, bahwa pertanian itu tidak lepas dari masalah konservasi tanah, 
sehingga petani diharapkan bisa menjaga dan merawat lahan pertanian mereka.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL 

Apabila pertumbuhan jumlah penduduk dunia, industrialisasi, pencemaran 

lingkungan, produksi bahan pangan, dan pengurasan bahan-bahan mentah alamiah 

yang saat ini sedang berlangsung diteruskan tanpa perubahan, maka batas-batas 

pertumbuhan absolut di bumi akan tercapai seratus tahun lagi ( Dennis Meadow). 

Manusia tetap bisa menggunakan alam untuk tujuannya dengan cara 

menjadi bagian dari alam dengan  seakan-akan memasuki proses-proses alam 

sendiri. Rasa memiliki sumberdaya alam di planet bumi ini dapat dilakukan 

dengan cara melakukan pengelolaan sumberdaya alam secara tepat dan lestari, 

demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan.  

Belum dipahaminya secara baik hubungan struktur antara masalah-masalah 

degradasi tanah dengan bentuk-bentuk institusi, norma, kaidah dan tata nilai sosial 

yang bersifat spesifik lokasi telah menyebabkan berbagai kekeliruan dalam 

alokasi sumberdaya alam sehingga terjadi berbagai inefisiensi dan kurang 

efektifnya upaya-upaya konservasi sumberdaya alam.(M. Montolalu, 2001) 

Pertumbuhan penduduk Indonesia yang relatif  besar menyebabkan 

kebutuhan akan lahan baik kuantitas maupun kualitas akan semakin besar, 

sehingga dibeberapa daerah yang penduduknya padat tekanan terhadap tanah 

sangat besar.  Apabila pertambahan penduduk dan peningkatan kebutuhan lahan 

tidak diimbangi dengan pemanfaatan yang baik dan benar menurut kaidah 
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konservasi tanah dan air, maka keadaan itu akan mengancam kehidupan manusia 

dimasa yang akan datang, dan tujuan untuk pembangunan berkelanjutan semakin 

jauh dari jangkauan. Dalam melaksanakan pembangunan , sumber-sumber daya 

alam Indonesia harus digunakan secara rasional.  Hal ini merupakan penjabaran 

dari UUD 1945 pasal 33.  Sumber daya alam harus diolah tanpa merusak 

lingkungan dan pengolahan sumberdaya alam harus dalam kerangka kebijakan 

pembangunan nasional secara menyeluruh dan mempertimbangkan kebutuhan 

generasi mendatang. 

Dalam rangka memelihara kelestarian lingkungan, termasuk di dalamnya 

konservasi tanah, maka memerlukan dukungan dari pelbagai pihak, disamping 

peranan segenap lembaga swadaya masyarakat yang  berkaitan dengan 

pengelolaan lingkungan juga sangat diharapkan peran serta masyarakat. Hal ini 

sesuai dengan pasal 15 UU No. 5 tahun 1960 ( Undang-Undang Pokok Agraria ), 

yang menyatakan : “memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta 

mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau 

instansi yang mempunyai hubungan hukum  dengan tanah itu, dengan 

memperhatikan pihak ekonomi yang lemah”. 

Pengertian tanah dalam UU No. 5 tahun 1960, adalah identik dengan lahan, 

yang diukur menurut luas dan dapat diartikan sebagai tempat makhluk hidup 

beraktivitas. 

Lahan adalah sumberdaya alam yang mempunyai nilai terpenting dan 

merupakan kebutuhan dasar bangsa dan negara dalam melaksanakan 

pembangunan. Kegagalan dalam mengelola lahan, bukan saja akan menghambat 
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pelaksanaan suatau pembangunan di suatu pihak, tetapi akan mampu menghambat 

pelaksanaan pembangunan lain. 

Manusia baik sebagai individu maupun kelompok masyarakat, bertindak 

sebagai subyek pengelolaan lahan. Keberhasilan dalam usaha konservasi tanah 

sebagai bagian dari pelestarian lingkungan, banyak tergantung kepada subyek 

pengelola lahan tersebut. Tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat, mustahil 

usaha konservasi tanah itu dapat mencapai hasil seperti yang diharapkan. Dengan 

kata lain, partisipasi masyarakat mutlak diperlukan dalam usaha konservasi tanah. 

( Bambang E.P : 3-4 ) 

Kecamatan Undaan merupakan Kecamatan terluas di wilayah Kabupaten 

Kudus dengan luas wilayah 5.569,00 Ha atau 25,55% dari wilayah Kabupaten 

Kudus dan terdiri dari 14 desa, yaitu : Wonosoco, Lambangan, Kalirejo, Medini, 

Sambung, Glagahwaru, Kutuk, Undaan Kidul, Undaan Tengah, Undaan Lor, 

Karangrowo, Larikrejo, Wates, dan Ngemplak. Sedangkan dalam Perwilayahan 

Pembangunan Kabupaten Kudus, Kecamatan Undaan merupakan sub Wilayah 

Pembangunan IV yang pemanfaatan ruangnya di arahkan sebagai kawasan 

pertanian lahan basah, dengan komediti padi, jagung, kacang hijau, sorghum, 

perkebunan pohon kelapa, peternakan kerbau, lingkungan perikanan darat, dan 

industri kecil/rumah tangga. Maka peran Kecamatan Undaan berfungsi sebagai 

lumbung padi dari Kabupaten Kudus. (RUTRK, 1996:10) 

Kelompok petani di Desa Medini memiliki 33 orang anggota yang terbentuk 

dalam suatu struktur organisasi di bawah naungan kepala desa sebagai pembina. 

Tujuan terbentuknya kelompok petani di Desa Medini adalah mensejahterakan 
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para anggotanya dengan memberikan kemudahan dalam usaha mendapatkan 

sarana dan prasarana dari mulai pembibitan sampai dengan masa panen. Tiap-tiap 

anggota memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Semua tugas dan 

tanggung jawab yang diberikan telah tersusun dalam struktur organisasi. Salah 

satunya tiap anggota memiliki tugas mengawasi lahan pertanian yang telah 

disepakati. Biasanya, tiap anggota kelompok petani di beri tanggung jawab 

mengawasi lahan seluas 5-6 Hektare.  

Partisipasi kelompok petani di Desa Medini dalam usaha konservasi tanah 

di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, diantaranya : (1) Partisipasi dalam 

memberi dan menerima informasi, (2) Partisipasi petani dalam memberikan 

tanggapan dan saran terhadap informasi yang diterima, baik yang bermaksud 

menolak maupun menerima, (3) Partisipasi dalam merencanakan pembangunan, 

(4) Partisipasi dalam melaksanakan program-program pembangunan, (5) 

partisipasi dalam menerima hasil pembangunan, (6) Partisipasi dalam menilai 

pembangunan.  

Untuk mencapai pembangunan pertanian berkelanjutan, maka dalam 

memilih teknologi  konservasi tanah dan air untuk diterapkan oleh petani di lahan 

pertanian perlu diperhatikan beberapa hal yaitu teknologinya harus sesuai untuk 

petani, dapat diterima dan dikembangkan sesuai sumberdaya (pengetahuan) lokal.  

Kegagalan penerapan teknologi konservasi tanah selama ini karena pembuat 

kebijakan bertindak hanya berdasarkan pikiran sendiri tanpa memahami keinginan 

ataupun kemampuan petani.   



 5

Dengan kata lain dalam pembangunan pertanian berkelanjutan perlu ada 

bottom up planning. Pemilihan teknologi dengan melibatkan partisipasi petani 

adalah salah satu cara untuk mencapai pertanian berkelanjutan. Berdasarkan 

uraian diatas, penulis memilih judul “Partisipasi Kelompok Petani Dalam Usaha 

Konservasi Tanah Di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH  

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah “Sejauh mana 

partisipasi kelompok petani dalam usaha konservasi tanah dan pengaruhnya 

terhadap konservasi tanah di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus”. 

 

C. PENEGASAN ISTILAH 

Maksud dari penegasan istilah ini adalah untuk menghindari kemungkinan 

salah tafsir dalam penulisan penelitian ini nantinya. Oleh karena itu diperlukan 

suatu batasan terhadap tema / judul  dan istilah yang digunakan. Dari batasan-

batasan tersebut diharapkan akan memperoleh kesatuan pandangan sebagai titik 

tolak untuk pembatasan selanjutnya. 

1. PARTISIPASI 

Partisipasi adalah keterlibatan sukarela masyarakat dalam perubahan yang 

ditentukannya sendiri. (FAO, 1989) 

Partisipasi adalah keikut sertaan sesorang atau kelompok orang dalam 

suatu aktivitas tertentu. Dalam arti orang atau kelompok orang tersebut ikut 
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merencanakan, melaksanakan dan menikmati hasil dari aktivitas itu sendiri (Dir 

Jen. Pembangunan Desa, 1981)   

2. KELOMPOK PETANI 

Kelompok adalah kumpulan manusia yang merupakan kesatuan 

beridentitas dengan adat istiadat dan system norma yang mengatur pola-pola 

interaksi antara manusia itu. (KBBI, 2001) 

Petani adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam. (KBBI, 2001). 

Sehingga, Kelompok petani dapat diartikan sebagai kumpulan orang-orang  yang 

pekerjaannya bercocok tanam. 

3. KONSERVASI TANAH 

Konservasi merupakan manajemen udara, air, tanah, mineral ke 

organisme hidup termasuk manusia sehingga dapat dicapai kualitas kehidupan 

manusia yang meningkat termasuk dalam kegiatan manajemen adalah survai, 

penelitian, administrasi, preservasi, pendidikan, pemanfaatan dan latihan (IUCN, 

1968). 

Menurut Schoeder (dalam Nurhayati, 1986 ) tanah itu sebagai suatu 

system tiga fase yang mengandung air, udara dan bahan organik dan mineral serta 

jasad-jasad hidup, yang karena beberapa faktor lingkungan terhadap permukaan 

bumi dan kurun waktu, morfologis yang khas, sehingga berubah sebagai tempat 

timbul bermacam-macam tanaman. 

Konservasi tanah diartikan sebagai penempatan setiap bidang tanah pada 

cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan 
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memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi 

kerusakan tanah (Arsjad, 2000). 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui partisipasi yang di lakukan kelompok petani terhadap 

usaha konservasi tanah di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. 

2. Untuk mengetahui usaha konservasi tanah yang dilakukan kelompok 

petani terhadap hasil panen di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten 

Kudus. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN  

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan penelitian yang 

akan datang, minimal untuk menambah pengetahuan mengenai kegiatan 

masyarakat pada umumnya dan petani pada khususnya, dalam melakukan usaha 

konservasi tanah di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.Memberi 

sumbangan kepada pihak-pihak yang terkait yaitu pemerintahan daerah dan 

masyarakat Kecamatan Undaan dalam hal konservasi tanah untuk melindungi 

keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya. 

2. Memberikan sumbangan pemahaman kepada masyarakat mengenai partisipasi 

petani dalam usaha konservasi tanah di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. 
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F. SISTEMATIKA SKRIPSI 

Sistematika skipsi terdiri dari tiga bagian pokok yaitu bagian 

pendahuluan, isi dan penutup. Bagian pendahuluan skripsi terdiri dari judul, sari, 

pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel daftar 

lampiran. Bagian isi skripsi terdiri dari: 

Bab I  Pendahuluan  

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

cakupan masalah, perumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan manfaat 

penelitian serta sistematika skripsi. 

Bab II Landasan Teori 

Landasan teori merupakan kajian pustaka yang membahas tentang 

partisipasi kelompok petani Desa Medini dalam usaha konservasi tanah di Desa 

Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. 

Bab III Metodologi Penelitian  

Pada bab ini dijelaskan mengenai metode yang akan diterapkan dalam 

penelitian yang terdiri dari menentukan lokasi penelitian, fokus penelitian, metode 

pengumpulan data, teknik pengumpulan data, alat-alat penelitian, dan metode 

analisis data. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Hasil penelitian merupakan temuan dari hasil penelitian, sedangkan 

pembahasan merupakan analisis dari hasil penelitian. 

Bab V Penutup 

Penutup dalam penelitian ini berisi tentang kesimpulan dan saran, serta lampiran-

lampiran yang berkaitan dengan proses penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. PARTISIPASI KELOMPOK PETANI DESA MEDINI 

1. Partisipasi 

Parisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa 

orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan 

kebebasannya untuk melakukan hal itu. Partisipasi yang di maksud adalah 

keterlibatan sukarela masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri. 

(FAO, 1989). 

Partisipasi dalam penelitian ini diartikan sebagai tinggi rendahnya peran 

serta masyarakat dalam kaitannya dengan konservasi tanah. Partisipasi dapat 

dilakukan dengan berbagai bentuk, antara lain: (1) Partisipasi dalam memberi dan 

menerima informasi, (2) Partisipasi petani dalam memberikan tanggapan dan 

saran terhadap informasi yan diterima, baik yang bermaksud menolak maupun 

menerima, (3) partisipasi dalam merencanakan pembangunan, (4) Partisipasi 

dalam melaksanakan program-program pembangunan, (5) partisipasi dalam 

menerima hasil pembangunan, (6) Partisipasi dalam menilai pembangunan. 

(Hamijaya, 1976: 7-8) 

Sebagai sebuah tujuan, partisipasi menghasilkan pemberdayaan, yakni 

setiap orang berhak menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan yang 

menyangkut kehidupannya. Dengan demikian partisipasi adalah alat dalam 

memajukan ideologi atau tujuan-tujuan pembangunan yang normatif, seperti 
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keadilan sosial, persaan dan demokrasi. Dalam bentuk alternatif, partisipasi 

ditafsirkan sebagai alat untuk mencapai efisiensi dalam management proyek.  

Dalam peran serta masyarakat anggota secara berkelompok perlu 

menggunakan pendekatan Participatory Action Model (PAM). Model ini 

dikembangkan atas pertimbangan : (1) bahwa tujuan  pembangunan adalah 

meningkatkan kemampuan anggota masyarakat lokal khususnya dan masyarakat  

umum, (2) dalam alam demokrasi sekarang ini, masyarakat memiliki hak dan 

tanggung jawab di dalam pembangunan untuk menentukan masa depan sendiri, 

akan tetapi mereka tidak mengetahui mekanisme serta kemampuannya untuk 

berpartisipasi dalam pembangunan, (3) melalui PAM ini masyarakat dapat 

menciptakan struktur untuk membangun kelompok maupun perorangan yang 

memungkinkan mereka dapat berperan aktif dalam berbagai  tingkatan terutama 

dalam konservasi tanah dan air, (4) PAM dibutuhkan karena : a. Pembangunan 

desa sekarang ini semakin kompleks, b. Pemerintah memiliki keterbatasan dalam 

hal sumberdaya, c. The expert sistem membutuhkan pengetahuan masyarakat yang 

sebenarnya tersedia pada masyarakat biasa atau grass roots. (Levis, 1996: 193-

194). 

Arti pentingnya anggota dalam organisasi berkaitan dengan loyalitas 

anggota. Semakin anggota berpartisipasi semakin tinggi pula loyalitasnya, sebab 

semakin tinggi berpartisipasi juga akan meningkatkan perasaan ikut memiliki. 

Jadi secara ringkas dapat dikatakan bahwa partisipasi menguntungkan bagi 

anggota dan organisasinya. Anggota di untungkan dari hubungan yang lebih luas 

dengan anggota lain dan para pengurus. Anggota mempunyai kesempatan untuk 
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mengembangkan keahliann pribadi, kepribadian dan pertanggung jawaban melalui 

proses learning by doing.  

Loyalitas terhadap organisasi diperkuat dengan cara melibatkan anggota 

didalam pembuatan keputusan yang pada akhirnya menyumbangkan peningkatan 

solidaritas dan kohesi kelompok. Demikian pula halnya dengan melalui partisipasi 

tercipta komunikasi dua arah, agar informasi mengalir dua arah dari atas ke bawah 

dan daei bawah ke atas. Karena dengan partisipasi anggota, disitu terjadi timbal 

balik hubungan antara anggota dan organisasi yang memperkuat dan 

menguntungkan organisasi. Bentuk partisipasi petani bisa berupa tenaga maupun 

dana. (Kesi, 2004: 14-15)  

2. Kelompok Petani di Desa Medini 

Kelompok adalah kumpulan manusia yang merupakan kesatuan 

beridentitas dengan adat istiadat dan sistem norma yang mengatur pola-pola 

interaksi antara manusia itu. (KBBI, 2001) 

Definisi dalam penjelasan Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1992 

tentang Sistem Budidaya Tanaman pasal 6, petani diartikan sebagai orang, baik 

yang mempunyai maupun tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian 

pokoknya mengusahakan lahan dan atau media tumbuh tanaman untuk budidaya 

tanaman. 

Sehingga, Kelompok petani dapat diartikan sebagai kumpulan orang-

orang  yang pekerjaannya bercocok tanam. Jenis- jenis petani yang ada di 

Indonesia : 
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a. Petani berdasi, adalah pemilik sawah (kebun dsb) yang tidak pernah 

mengerjakan sendiri tanahnya. 

b. Petani gurem, adalah petani kecil (biasa memiliki lahan kurang dari 0.25 

hektare). 

c. Petani monokultur, adalah petani yang hanya menanam satu jenis tanaman. 

d. Petani penggarap, petani yang menggarap tanah orang lain dengan sistem bagi 

hasil. 

e. Petani tambak, petani yang mengusahakan tambak. (KBBI, 2001) 

Kelompok petani di Desa Medini memiliki 33 orang anggota yang 

terbentuk dalam suatu struktur organisasi di bawah naungan kepala desa sebagai 

pembina. Kelompok petani yang ada di Desa Medini terdiri dari Kelompok Petani 

Kayu Urip dengan jumlah anggota 13 orang, Kelompok Petani Kandang Rejo 

dengan jumlah anggota 11 orang, dan Kelompok Petani Pingkuk Mulyo dengan 

jumlah anggota 9 orang.  

Tujuan terbentuknya kelompok petani di Desa Medini adalah 

menyejahterakan para anggotanya dengan memberikan kemudahan dalam usaha 

mendapatkan sarana dan prasarana dari mulai pembibitan sampai dengan masa 

panen. Tiap-tiap anggota memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. 

Semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan telah tersusun dalam struktur 

organisasi. Salah satunya tiap anggota memiliki tugas mengawasi lahan pertanian 

yang telah disepakati. Biasanya, tiap anggota di beri tanggung jawab mengawasi 

lahan seluas 5-6 Hektar.  
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B. KONSERVASI TANAH 

Konservasi adalah perlindungan, perbaikan, dan pemakaian sumber 

daya alam menurut prinsip-prinsip yang akan menjamin keuntungan ekonomi atau 

sosial yang tertinggi secara lestari. (Dwiatmo, 1989) 

Konservasi menurut dokumen strategi konservasi dunia (Word 

Coservation Strategy) adalah perlindungan maupun penggunaan sumber daya 

alam secara rasional dan bijaksana untuk mencapai kehidupan yang layak dan 

bermanfaat,serta menjamin kesejahteraan hidup bagi generasi muda (IUCN UNEP 

& WWF, 1993). 

Menurut Schoeder (dalam Nurhayati, 1986 ) tanah itu sebagai suatu 

sistem tiga fase yang mengandung air, udara dan bahan organik dan mineral serta 

jasad-jasad hidup, yang karena beberapa factor lingkungan terhadap permukaan 

bumi dan kurun waktu, morfologis yang khas, sehingga berubah sebagai tempat 

timbul bermacam-macam tanaman. 

Konservasi tanah diartikan sebagai penempatan setiap bidang tanah pada 

cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan 

memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi 

kerusakan tanah (Arsjad, 2000). 

 Dikatakan selanjutnya bahwa konservasi tanah tidaklah berarti 

penundaan atau pelarangan pengunaan tanah, tetapi menyesuaikan jenis 

penggunaannya dengan kemampuan tanah dan memberikan perlakuan sesuai 

dengan syarat-syarat yang diperlukan , agar tanah dapat berfungsi secara lestari.  

Konservasi tanah berhubungan erat dengan konservasi air. Setiap perlakuan yang 
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diberikan pada sebidang tanah akan mempengaruhi tata air, dan usaha untuk 

mengkonservasi tanah juga merupakan konservasi air. Salah satu tujuan 

konservasi tanah adalah meminimumkan erosi pada suatu lahan.  Laju erosi yang 

masih lebih besar dari erosi yang dapat ditoleransikan merupakan masalah yang 

bila tidak ditanggulangi akan menjebak petani kembali ke dalam siklus yang 

saling memiskinkan. Tindakan konservasi tanah  merupakan cara untuk 

melestarikan sumberdaya alam. 

Pengolahan tanah merupakan kebudayaan yang tertua dalam pertanian 

dan tetap diperlukan dalam pertanian modern. Arsjad: (2000), mendefinisikan 

pengolahan tanah sebagai setiap manipulasi mekanik terhadap tanah yang 

diperlukan untuk menciptakan keadaan tanah yang baik bagi pertumbuhan 

tanaman.   

Tujuan pengolahan tanah adalah untuk menyiapkan tempat pesemaian, 

tempat bertanam, menciptakan daerah perakaran yang baik, membenamkan sisa 

tanaman, dan memberantas gulma. Soepardi (1979), mengatakan mengolah tanah 

adalah untuk menciptakan sifat olah yang baik, dan sifat ini mencerminkan 

keadaan fisik tanah yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman.  

Cara pengolahan tanah sangat mempengaruhi struktur tanah alami yang 

baik yang terbentuk karena penetrasi akar atau fauna tauna, apabila pengolahan 

tanah terlalu intensif maka struktur tanah akan rusak.  Kebiasaan petani yang 

mengolah tanah secara berlebihan dimana tanah diolah sampai bersih 

permukaannya merupakan salah satu contoh pengolahan yang keliru karena 

kondisi seperti ini mengakibatkan surface sealing yaitu butir tanah terdispersi oleh 
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butir hujan, menyumbat pori-pori tanah sehingga terbentuk surface crusting.  

Untuk mengatasi pengaruh buruk pengolahan tanah, maka dianjurkan beberapa 

cara pengolahan tanah konservasi yang dapat memperkecil terjadinya erosi.   

Berbagai perlakuan terhadap tanah dapat diwujudkan dalam berbagai 

pendekatan. Tiga pendekatan dalam usaha konservasi tanah: (1) Memperbaiki dan 

menjaga tanah agar tahan terhadap penghancuran dan pengangkutan, serta lebih 

besar daya menyerap airnya, (2) Menutup tanah dengan tanaman atau sisa 

tanaman agar terlindung dari pukulan butir hujan, (3) Mengatur aliran air 

permukaan sehingga mengalir dengan kekuatan yang tidak merusak. 

Sehubungan dengan tiga pendekatan tersebut, maka strategi konservasi 

tanah dapat dibagi menjadi tiga metode utama : 

1. Metode Vegetatif 

Metode vegetatif adalah pengolahan tanaman yang ditanam dengan cara 

sedemikian rupa, sehingga dapat menekan laju erosi dan aliran permukaan. Cara-

cara dalam metode vegetatif :  

a. Penanaman dengan tanaman penutup tanah (permanent plant cover) 

Tumbuh-tumbuhan yang dapat berfungsi sebagai penutup tanah dapat 

digolongkan dalam tiga jenis : 

1) Tumbuhan penutup tanah tinggi atau tanaman pelindung, seperti Albizzia 

falcate Backer dan Leucaena leucocephala (lamtoro gung). 

2) Tumbuhan penutup tanah sedang, berupa semak seperti beberapa tumbuhan 

leguminosa (kacang-kacangan), yaitu Cro talaria anagyroides, C. juncea L, C. 

striata.  
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3) Tumbuhan penutup tanah rendah, seperti Colopogonium muconoides Desv, 

Sentrosema pubescens Benth, Ageratum conizoides L (babadotan), dan 

beberapa jenis rumput-rumputan, misalnya akar wangi, rumput gajah, dan 

rumput benggala. 

Beberapa rumput makanan ternak dapat ditanam pada lahan kering 

untuk konservasi tanah dan air. Bila lahan kering tersebut datar, rumput dapat 

ditanam tersendiri atau sebagai sisipan di antara tanaman lainnya. Untuk tanah 

miring yang berteras, rumput tersebut bias ditanam pada bagian tepi teras atau 

pada tampingan teras. 

Contoh rumput makanan ternak yang baik ditanam antara lain rumput 

gajah, rumput benggala,rumput signal (Brachiaria decumbens Staph) dan rumput 

setaria (Setaria sphacelata). 

b. Penggiliran tanaman (crop ratation) 

Penggiliran tamanan adalah suatu sistem bercocok tanam pada sebidang 

tanah yang terdiri dari beberapa macacam tanaman yang di tanam secara berturut-

turut pada waktu tertentu, setelah masa panennya kembali lagi pada tanaman 

semula. Ada beberapa jenis penggiliran tanaman dalam pertanian. Antara lain : 

1) Sequental Planting atau penanaman tanaman secara beruntun. Dalam hal ini 

menanam atau menumbuhkan tanaman berikutnya sesegera mungkin setelah 

tanaman dipanen. 

2) Mixed Cropping atau melakukan tanaman campuran, dua jenis tanaman atau 

lebih tanpa mengabaikan tanaman pupuk hijau atau tanaman penutup permukaan 

ditanam serentak pada waktu yang sama. 
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3) Inter Cropping dapat pula disebut dengan melakukan tumpang sari seumur. 

Yang artinya dua jenis tanaman atau lebih ditanam secara serentak dengan 

membentuk larikan-larikan tertentu. 

4) Inter planting, dapat disebut tumpang sari berbeda umur. Hal ini misalnya 

jenis tanaman yang berumur lebih pendek ditanam selarik di antara  jenis tanaman 

lain yang berumur lebih panjang pada sebidang tanah yang sama. 

5) Inter Culture, dalam hal ini misalnya tanaman semusim atau tanaman yang 

berumur pendek ditanam di antara tanaman tahunan (Kartasapoetra, 1991:152-

154). 

c.  Penanaman dalam strip (strip cropping) 

Penanaman dalam strip / jalur adalah suatu sistem bercocok tanam 

dengan cara beberapa jenis tumbuhan ditanam dalam jalur-jalur yang berselang-

seling pada sebidang tanah, dan disusun memotong lereng atau menurut kontur. 

Biasanya tumbuhan yang dipergunakan adalah tumbuhan pangan atau tumbuhan 

semusim yang biasa ditanam berbaris diselingi dengan jalur-jalur tumbuhan yang 

tumbuh rapat berupa tumbuhan pupuk hijau atau tumbuhan penutup tanah. 

Dalam sistem ini semua pekerjaan pengolahan tanah dilakukan searah 

dengan jalur, melaksanakan pergiliran tumbuhan dan penggunaan sisa-sisa 

tumbuhan. 

d. Pemakaian mulsa 

Pembenaman sisa-sisa tumbuhan ke dalam tanah akan meningkatkan 

kemampuan tanah dalam menyerap air dan memelihara keseimbangan unsure hara 

tanah. 
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Selain dibenamkan ke dalam sisa-sisa tumbuhan dapat pula diletakkan 

di atas tanah sebagai serasah (mulsa) yang dapat mempertahankan kelebaban 

tanah. Dengan mulsa maka penguapan air tanah dapat diperkecil sehingga 

tumbuhan yang terdapat pada tanah tersebut dapat tetap hidup. 

e. Penghutanan kembali (reboisasi) 

Tanah-tanah yang gundul akibat perusakan hutan dan tanaman keras 

lainnya, harus diperbaiki dan dipulihkan kelestariannya. Jalan yang telah 

ditempuh adalah dengan reboisasi atau penghijauan hutan kembali. Reboisasi 

adalah penghutanan kembali tanah-tanah hutan yang gundul dengan ditanami 

tanaman-tanaman keras. 

Terdapat dua cara reboisasi dalam pertanian. Yaitu cara Banjar Harian 

dan cara Tumpang Sari. Dengan cara banjar harian, petani menerima upah untuk 

penanaman dan pemeliharaan tanaman reboisasi. Sedang dengan cara Tumpang 

Sari, petani mendapat kesempatan untuk menanam palawija selama beberapa 

musim diantara tanaman reboisasi. Cara penanamannya harus memenuhi cara-cara 

tertentu agar tidak mengganggu tanaman reboisasinya, dan tentu saja petani harus 

tetap memelihara tanaman reboisasi dengan sebaik-baiknya. 

Contoh bibit tanaman reboisasi : 

- Pohon pinus (Pinus Merkusi) 

- Pohon Jati (Tectona Grandis) 

- Mahoni (Swetenia Macrochylla) 

- Rasamala (Altingia Exelca) 

- Jeungjing (Albizzia Falcata) 
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- Kayu putih (Melaleuca Leucodendron) 

- Kaliandra (Calliandra spp) 

- Sonokeling (Dalbergia Latifolia) 

- Puspa (Schima Moronhae) 

(Kartasapoetra, 1991:146-148) 

  

2. Metode Fisik atau Mekanis 

Metode fisik atau mekanis adalah tindakan atau perilaku yang 

ditunjukan kepada tanah agar dapat memperkecil aliran air permukaan, sehingga 

dapat mengalir dengan kekuatan tidak merusak. Cara-cara dalam metode fisik 

antara lain :  

a. Pengaturan Sistem Pengolahan Tanah 

Pengolahan tanah (Tillage) adalah setiap manipulasi mekanik terhadap 

tanah yang diperlukan untuk menciptakan keadaan tanah yang baik bagi 

pertumbuhan tanaman. Tujuan pokok pengolahan tanah adalah menyiapkan 

tempat tumbuh bagi bibit, menciptakan daerah perakaran yang baik, 

membenamkan sisa-sisa tanaman, dan memberantas gulma. Manfaat pengolahan 

tanah adalah, baik pada tanah darat (tegalan) maupun pada sawah tidak boleh 

terlalu dibesar-besarkan, mengingat waktu, tenaga dan biaya yang diperlukan 

untuk melakukan pengolahan tanahtidak selalu sebanding dengan tambahan hasil 

yan didapat. 

Peranan pengolahan tanah dalam konservasi tanah adalah sedikit sekali, 

bahkan dapat merugikan. Dengan pengolahan tanah, tanah menjadi gembur dan 
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lebih cepat menyerap air hujan sehingga  mengurangi aliran permukaan 

(Musgrave and Free, 1936), akan tetapi pengaruh ini adalah sementara. Tanah 

yang telah diolah sehingga menjadi gembur lebih mudah tererosi. 

Untuk mencapai tujuan pengolahan tanah sekaligus menghindari dari 

erosi, dapat dicegah dengan: 

- Tanah diolah seperlunya saja 

- Pengolahan tanah bukan sawah, pada kandungan air tanah yang tepat (pF 

3 sampai 4) 

- Penggunaan bahan kimia untuk pemberantasan tumbuhan pengganggu 

(gulma). 

- Merubah dalamnya pengolahan. 

- Melakukan pengolahan tanah menurut kontur 

(Arsyad, 1989 : 119) 

b. Pembuatan Teras atau Sengkedan 

Pembuatan teras atau sengkedan dimaksudkan untuk mengubah 

permukaan tanah miring menjadi bertingkat-tingkat. Gunanya untuk mengurangi 

kecepatan aliran permukaan dan menahan serta menampung agar lebih banyak air 

yang meresap ke dalam tanah. Sistem pembuatan teras dapat dibedakan ke dalam 

beberapa macam, yaitu :  

1) Sistem Pembutan Teras Datar 

Teras datar biasanya dibuat pada tempat-tempat dengan curah hujan 

yang rendah, kemiringan tanahnya paling besar 3 % dan mudah menyerah air. 
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Gambar 1. Sistem pembuatan teras datar 

 

2) Sistem Pembuatan Teras Kridit 

Teras kridit umumnya diterapkan pada tempat-tempat yang tanahnya 

sulit menyerap air. Dengan kemiringan 3 – 10 % dan curah hujannya tinggi. 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Sistem Pembuatan Teras Kridit 

3) Sistem Pembuatan Teras Gulungan 

Teras Gulungan dibuat pada tempat-tempat dengan kemiringan tanah 15 

%, dilengkapi dengan saluran pembuangan air di sepanjang bagian atas gulungan. 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Sistem Pembuatan Teras Gulungan 
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4) Sistem Pembuatan Teras Bangku   

Bentuk teras bangku ini menyerupai bangu, mirip dengan petakan sawah 

yang bertingkat-tingkat. Bedanya hanya terletak pada bidang olahnya yang agak 

miring ke dalam karena tidak memerlukan genangan air. Teras bangku dibuat 

pada tanah-tanah dengan kemiringan 15 – 50 %. Teras bangku memiliki bidang 

olah yang dibuat miring ± 0,1 % kearah dalam yang juga dilengkapi dengan 

saluran pembuangan air.  

Teras bangku terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu bidang olah, 

tampingan, guludan, dan saluran teras. 

Teras bangku dengan bidang olahnya yang landai sangat memungkinkan 

untuk menerapkan teknik-teknik usaha tani secara aman di daerah miring tanpa 

menimbulkan kerusakan tanah akibat aliran permukaan. 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Sistem pembuatan teras bangku 

c. Pembuatan Saluran Pembuangan Air 

Pembuatan saluran pembuangan air (SPA) atau sistem drainase ada  dua 

sistem, yaitu sistem drainase di permukaan tanah (surface drainage), dan sistem 

drainase di dalam tanah (subsurface drainage). 
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1) Sistem drainase di permukaan tanah dibagi menjadi tiga tipe, yaitu : 

a) Perataan tanah (land smooting atau grading) 

Perataan tanah merupakan suplemen bagi system drainase saluran 

terbuka. Tujuannya adalah menghilangkan bagian-bagian yang tinggi dan mengisi 

tempat-tempat yang rendah sehingga terbentuk suatu permukaan yang rata dengan 

lereng secara terus menerus . pengolahan tanah dilakukan sejajar dengan lereng. 

 

 

 

 

Gambar 5. Sketsa perataan tanah     

 

b) Guludan 

Guludan adalah suatu sistem drainase yang dibuat dengan 

menumpukkan tanah pada suatu jalur memanjang searah lereng, sehingga 

terbentuk di kiri-kanan tumpukan tersebut  saluran-saluran pembuangan air. 
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Gambar 6. Jenis-jenis Guludan 

 

2) Sistem drainase di dalam tanah, mnggunakan sistem drainase pipa. Beberapa 

tipe sistem drainase pipa yang terkenal : 

a) Sistem Alami 

Dipergunakan pada tanah-tanah yang tidak memerlukan drainase yang 

lengkap, yang berjarak teratur. Umumnya terdapat pada daerah datar dan basah. 

Gambar 6.1. Guludan Drainase 

Gambar 6.2. Guludan Drainase Individual 

Gambar 6.3. Sistem Surjan 
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b) Sistem Herringbone  

Dipergunakan pada daerah yang permukaan konkaf atau yang berdepresi 

panjang dan sempit. 

c) Sistem Gridion 

Sistem ini hampir sama dengan sistem herringbone kecuali saluran lateral 

masuk ke dalam saluran utama dari satu sisi saja. 

d) Sistem Interseptor 

Pada sistem ini pipa drainase dibenamkan di tepi daerah depresi, sehingga 

air yang datangnya dari bagian atas tidak masuk ke dalam depresi (Arsyad, 

1989:137-139).  

d. Pembuatan DAM atau bendungan pengendali. 

DAM penghambat (check dam), balong/waduk, rorak dan tanggul 

merupakan bangunan-bangunan yang dapat dipergunakan sebagai metoda 

mekanik dalam konservasi tanah dan air. Bangunan tersebut selain mengurangi 

jumlah dan kecepatanaliran permukaan juga memaksa air masuk ke dalam tanah 

yang akan menambah atau mengganti air tanah adan air bawah tanah. Air yang 

tertampung dalam waduk atau balong dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain. 

Seperti irigasi, ternak. Perikanan dan kebutuhan manusia sendiri. 

Syarat esensial bagi suatu balong yang efektif adalah : (1) kondisi 

topografi ditempat yang akan di bangun balong harus memungkinkan 

penbangunan yang ekonomis, (2) cukup air yang memenuhi syarat, (3) terdapat 

bahan tanah tang kedap air,bukan pasir, (4) balong harung dilengkapi fasilitas 
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pelimpah (tandon air) untuk menyalurkan air kalau banjir, (5) Balong harus dapat 

dikeringkan untuk perbaikan-perbaikan. 

Beberapa tipe balong/waduk yang terkenal adalah : 

1) Balong galian (dugout ponds), yang mendapat airnya dari air tanah 

2) Balong yang mendapat airnya dari aliran permukaan (run off) 

3) Balong yang mendapat airnya dari mata air atau sungai kecil (creek) 

4) Balong by-pass  

(Calkin’s, 1947 dalam Frevert, et 1963 dalam Arsyad, 1989 : 129)  

  

3. Metode Kimia 

Metode kimia adalah tindakan atau perlakuan kepada tanah agar terjadi 

peningkatan kemantapan agregat tanah atau struktur tanah, dengan jalan 

memberikan preparat-preparat kimia tertentu yang dapat memperkecil kepekaan 

tanah terhadap ancaman kerusakan tanah. 

Salah satu cara yang digunakan dalam metode kimia adalah dengan 

pemakaian bahan pemantap tanah (Soil Conditioner). Tujuanya untuk meperbaiki 

keadaan atau sifat fisik tanah dengan menggunakan bahan-bahan kimia baik 

secara buatan atau alami. 

Pengertian pemantapan tanah ini ialah pembentukan strutur tanah dengan 

pori-pori (ruan udara) di dalam dan diantara agregat tanah yang sekaligus mantap 

dan stabil, dengan menggunakan bahan-bahan kimia baik alami maupun buatan 

dalam jumlah yang sedikit. (De BooDt, 1971 dalam Sarief, 1986 : 86) 
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Bahan-bahan polimer yang dapat dipakai sebagai pemantap tanah yang 

baik harus memiliki sifat-sifat seperti yang disebutkan oleh Schamp (1976), 

sebagai berikut : 

a. Bahan tersebut harus mempunyai sifat yang andhesif 

b. Dapat menyebar dan bercampur dengan tanah secara merata 

c. Harus dapat membentuk agregat tanah yang mantap dengan air 

d. Bahan pemantap tanah tersebut tidak boleh bersifat racun (phytotoxic) 

e. Daya tahan sebagai pemantap tanah harus cukup memadahi, tidak boleh 

terlalu singkat atau terlalu lama. 

f. Yang terakhir bahan tersebut harus murah harganya.  

(Sarief, 1986 : 96) 

Beberapa cara pemakaian bahan pemantap tanah kedalam tanah adalah 

sebagai berikut : 

a. Pemakaian di permukaan tanah (surface application). Pada cara ini larutan 

atau emulsi zat kimia pemantap tanah pada pengeceran yang di kehendaki 

disemprotkan langsung ke atas permukaan tanah dengan alat sprayer yang biasa 

digunakan untuk memberantas hama. Cara ini dapat dilakukan untuk penelitian di 

laboratorium dan di lapangan. 

b. Pemakaian secara dicampur (incoporation treatment). Pada cara ini larutan 

atau emulsi zat kimia pemantab tanah dengan pengeceran yang dikehendaki 

disemprotkan ke dalam tanah, kemudian tanah tersebut dicampur dengan bahan 

kimia tadi sampai merata,biasanya sampai kedalaman 0 – 25 cm. Cara ini bisa 
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dilakukan dalam penelitian di laboratorium dan di lapangan. Dalam area yang luas 

biasanya menggunakan mesin penyemprot khusus seperti traktor. 

c. Pemakaian setempat / lubang (local/pit treatment). Pada cara ini pemakaian 

bahan kimia atau terbatas pada lubang-lubang tanaman saja (umpamanya lubang 

berukuran 60 x 60 x 60 cm). Cara ini biasanya dilakukan di lapangan saja pada 

areal yang akan ditanami tanaman tahunan dalam rangka usaha penghijauan. 

Tentu saja pemakaian bahan pemantap tanah ini memerlukan keahlian dan 

pengalaman-pengalaman.  

Beberapa nama bahan pemantap tanah (soil conditioner) adalah 

sebagai berikut : 

 Emilsi bitumen (hydrophobic) – cairan 

 Latex (natural rubber)  – cairan 

 Poly-urethane (uresol 3 10)  – cairan 

 Lignosulphonate – cairan 

 Polyvinylalcohol (PVA) = Elvanol 52-22   - 

serbuk 

 Polyvinylacetate (PV Ac) = Curasol AE/AH/DC/70  - cairan 

 Polyacrylamide (PAM)      - cairan 

 Plyacrylic acid (PV A)       - cairan  

 Humus (bahan organik) 

 Dan lain-lain.  

(Sarief, 1986 : 97-98) 
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 Sebagian dari praktek pengolahan tanah seperti ini  sebenarnya sudah 

ada sejak dulu dan telah dilakukan oleh petani di beberapa daerah di Indonesia. 

Petani mungkin menganggapnya sebagai tradisi nenek moyangnya yang perlu 

dipertahankan.  Walaupun saat itu belum ada penyuluh pertanian ataupun literatur 

tentang konservasi tanah, tetapi  para petani telah menerapkan cara bertani yang 

berasaskan konservasi tanah.  Mengolah tanah secara konservasi telah dilakukan 

oleh orang jaman dulu dengan tujuan untuk mendapatkan hasil dari usahataninya 

guna memenuhi kebutuhan hidup jangka pendek, dan mungkin belum terpikirkan 

oleh mereka untuk melestarikan sumber daya tanah. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Agar memperoleh gambaran yang jelas, penulis akan kemukakan 

pengertian metodologi penelitian. Metodologi penelitian diartikan sebagai suatu 

metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan 

sempurna terhadap suatu masalah, sehinga diperoleh pemecahan yang tepat 

terhadap masalah tersebut. (M. Nasir 1989 : 13) 

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kombinasi antara Survei dan Observasi, intervew mendalam terhadap pihak-pihak 

tertentu yang mengetahui permasalahan ini. Sesuai dengan masalah yang diteliti, 

penelitian ini dilaksanakan dengan menekankan pada pendekatan akitvitas 

manusia, yakni kelompok petani Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten 

Kudus.  

A. Lokasi 

Lokasi penelitian berada di Desa Medini Kecamatan Undaan 

Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah. Desa ini dipilih menjadi lokasi 

penelitian karena kelompok petani ini berada di Desa Medini. 

B. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah :  

1. Seluruh anggota kelompok petani di Desa Medini Kecamatan Undaan 

Kabupaten Kudus yang terdiri dari 3 kelompok tani yaitu Kelompok Petani kayu 

Urip dengan jumlah anggota 13 orang, Kelompok Petani Kandang Rejo dengan 
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jumlah anggota 11 orang dan Kelompok Tani Pingkuk Mulyo dengan jumlah 

anggota 9 orang. Dengan jumlah keseluruhan anggota kelompok petani Desa 

Medini adalah 33 orang. 

2. Tiap-tiap kelompok petani di Desa Medini mempunyai tanggung jawab 

terhadap lahan yang terdiri dari ; Kelompok Petani Kayu Urip seluas 63 hektar, 

Kelompok Petani Kandang Rejo seluas 73 hektar, dan Kelompok Petani Pingkuk 

Mulyo seluas 52 hektar. Dengan jumlah keseluruhan luas lahan adalah 195 hektar. 

Untuk lebih jelasnya lihat pada tabel. 1 

Tabel 1. Populasi Penelitian 

No Kelompok Tani Anggota Kelompok Luas (ha) 

1 Kayu Urip 13 63 

2 Kandang Rejo 11 73 

3 Pingkuk Mulyo 9 52 

Jumlah 33 195 

 

C. Sampel 

Berdasarkan populasi di atas maka sampel yang diambil sebagai 

responden dalam penelitian ini adalah seluruh anggota dari tiap-tiap kelompok 

petani yang ada di Desa Medini yang terdiri dari Kelompok Petani Kayu Urip 

dengan jumlah anggota 13 orang, Kelompok Petani Kandang Rejo dengan jumlah 

anggota 11 orang, dan Kelompok Petani Pingkuk Mulyo dengan jumlah anggota 9 

orang. 
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Teknik pangambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah  Total Sampling. Peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel 

dengan teknik Total Sampling hal ini dengan mempertimbangkan karena jumlah 

anggota dari tiap-tiap kelompok petani yang ada di Desa Medini jumlahnya 

kurang dari 100 orang. Hal ini berdasarkan apabila subyek penelitian kurang dari 

100 orang lebih baik diambil semua (Arikunto, 1997). Untuk lebih jelas dalam 

pengambilan sampel dalam penelitian ini lihat tabel. 2 

Tabel.2  Klasifikasi Pengambilan Sampel 

No Kelompok 

Sampel 

Jumlah 

Anggota 

Jumlah 

Sampel 

Persentase 

(%) 

1 Kayu Urip 13 13 100 

2 Kandang Rejo 11 11 100 

3 Pingkuk Mulyo 9 9 100 

Jumlah 33 33 100 

 

D. Variabel penelitian  

1. Partisipasi petani dalam pengolahan lahan pertanian, dengan sub variabel: 

a. Partisipasi petani dalam menerima informasi tentang konservasi tanah 

b. Partisipasi petani dalam tanggapan dan saran tentang konservasi tanah 

c. Partisipasi petani dalam merencanakan konservasi tanah 

d. Partisipasi petani dalam melaksanakan program-program konservasi tanah 

e. Partisipasi petani penilaian dan pemanfaatan hasil kegiatan konservasi tanah. 
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2. Konservasi tanah yang dimaksud adalah tehnik yang melindungi atau  

memperbaiki tanah pertanian secara keseluruhan , dengan sub variabel : 

a. Metode Vegetatif  

1) Penanaman dengan tanaman penutup tanah (permanent plant cover). 

2) Penggiliran tanaman (crop ratation). 

3) Penanaman dalam strip (strip cropping). 

4) Pemakaian mulsa. 

5) Penghutanan kembali (reboisasi). 

b. Metode Fisik atau Mekanis 

1) Pengaturan sistem pengolahan tanah. 

2) Pembuatan teras atau sengkedan. 

3) Pembuatan saluran pembuangan air. 

4) Pembuatan DAM atau bendungan pengendali. 

c. Metode Kimia 

1) Penggunaan pupuk  

E. Tahap Penelitian 

1. Tahap awal  

Penelitian ini dilakukan dengan kegiatan melalui kegiatan : 

a. Orientasi, konsultasi,dan penentuan lokasi, dengan hasil lokasi definitif. 

b. Penggunaan Peta dasar (sebagai sumber data sekunder), dengan hasil peta 

topografi Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. 

c. Penentuan sampel, yang menghasilkan lokasi pengambilan sampel. 
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2. Tahap kedua 

Tahap kedua adalah Inventarisasi data meliputi : 

a. Survey lapangan, yang menghasilkan data deskripsi lapangan  

b. Pencarian data, yang menghasilkan data primer dan data sekunder 

3. Tahap ketiga  

Setelah terkumpul, data di golong-golongkan. Analisis data dilakukan terus 

menerus dengan masing-masing konsep dan selanjutnya untuk mendiskripsikan 

suatu gejala yang ada. Analisis data yang di maksud adalah :  

a. Analisa data lapangan yang menghasilkan data lapangan 

b. Analisa data sekunder dan data primer untuk menentukan daerah lokasi 

konservasi tanah. 

SKEMA ALUR PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partisipasi 
Kelompok Petani 
di Desa Medini 

Konservasi Tanah 

Analisis Partisipasi Kelompok 
Petani Dalam Konservasi Tanah 

Hasil Konservasi Parameter Konservasi 
Tanah Yang Ideal 

Kesimpulan Partisipasi 
Kelompok Petani Dalam 
Usaha Konservasi Tanah 
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Keterangan : 

 : In put 

 : Proses 

 : Out put 

 

Penjelasan Skema Alur Penelitian : 

Dalam penelitian ini meneliti tentang partisipasi kelompok tani dalam 

usaha konservasi tanah di Desa Medini. Dalam penelitian ini cara yang digunakan 

untuk memperoleh data dengan menggunakan angket penelitian mengenai 

partisipasi kelompok petani dalam usaha konservasi tanah di Desa Medini 

Kabupaten Kudus. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian analisis dan 

memperoleh hasil tentang analisis partisipasi kelompok petani dalam usaha 

konservasi tanah. Sedangkan hasil konservasi tanah dibandingkan dengan 

parameter konservasi tanah yang ideal. Parameter tersebut diperoleh dari data 

sekunder yang berupa buku literatur. Hasil dari data tersebut disimpulkan menjadi 

partisipasi kelompok petani dalam usaha konservasi tanah di Desa Medini 

Kabupaten Kudus dalam bentuk laporan. 

F. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan maksud untuk memperoleh 

berbagai informasi yang di butuhkan untuk menyelesaikan penyusunan laporan 

skripsi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
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1. Metode Angket 

Metode ini disampaikan kepada tiap-tiap anggota kelompok petani 

pada lokasi pengambilan sampel dan ditujukan untuk mengungkap fenomena-

fenomena yang terjadi pada tiap-tiap kelompok petani yang ada di Desa Medini, 

yang digunakan untuk memperoleh data-data tentang partisipasi kelompok petani 

Desa Medini dan usaha-usaha konservasi tanah di Desa Medini dengan 

menggunakan instrumen atau kuisioner. 

2. Metode Observasi 

Metode Observasi di sebut juga dengan pengamatan. Metode 

Observasi yang di lakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan langsung 

dengan tujuan untuk memperoleh secara langsung dalam kaitannya dengan 

partisipasi kelompok petani Desa Medini kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. 

Data yang diambil adalah data mengenai kegiatan kelompok petani Desa Medini 

yang berkaitan dengan usaha konservasi tanah. 

3. Metode Wawancara 

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh data / informasi 

mengenai gejala dengan gejala lainnya berkenaan dengan persoalan yang 

dihadapi, mencari keterangan tentang alasan dan situasi yang membuat pelaku 

(kelompok petani Desa Medini) untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan 

dengan konservasi tanah.  

Pertanyan wawancara diajukan dengan memperhatikan apa, kapan, 

dimana, siapa, bagaimana dan mengapa. Pokok materi yang ditanyakan disusun 

sebelumnya dan kemudian dikembangkan di lapangan. Teknik ini digunakan 
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secara terang-terangan. Hal ini untuk menghindari kekhawatiran dan bahkan 

ketakutan dari responden yang selanjutnya berpengaruh pada kualitas data hasil 

jawaban. Alat pengumpul data berupa daftar wawancara.  

Data yang di peroleh antara lain data tentang identitas responden, 

keadaan lahan pertanian, konservasi tanah. 

4. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

dengan mengumpulkan data sekunder dari instansi terkait untuk mendapatkan data 

yang relevan dengan penelitian. Instansi tersebut antara lain meliputi perum 

Perhutani, BAPPEDA di Kabupaten Kudus. Data yang dicari yaitu berupa data 

tentang letak dan luas daera penelitian, keadaan fisik daerah penelitian, demografi, 

karakteristik kelompok petani Kayu Urip, karakteristik konservasi tanah. 

G. Metode Analisa 

Metode Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Pengukuran Tingkat Partisipasi 

Tingkat patisipasi Kelompok Petani Desa Medini dalam kegiatan 

konsevasi tanah sebagai obyek penelitian ini, ditentukan berdasarkan skor. Skor, 

disamping menujukkan variasi anatara responden yang satu dengan responden 

yang lainnya, memberikan pula informasi tambahan, yakni letak responden dalam 

jenjang sifat yang diukur. (Sofian Efendi, 1981 : 75) 

Untuk mengetahui tingkat partisipasi responden, diberikan sebanyak 

22 item pertanyaan pokok yang berkaitan dengan kegiatan konservasi tanah. 

Setiap pertanyaan mempunyai kemungkinan jawaban sengan skor 1sampai skor 3, 
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sehingga dari seluruh pertanyaan diperoleh total skor minimum 22 dan total skor 

maksimum 66. Berdasarkan total skor tersebut, tingkat partisipasi kelompok 

petani Desa Medini dalam kegiatan konservasi tanah diklasifikasikan menjadi 3 

kelas, yaitu rendah, sedang, tinggi. Interval kelas diperoleh melalui perhitungan 

sebagai berikut : 

CI = 
K
R   

CI = 
3
44  

CI = 14.66 di bulatkan menjadi 15 

Ket :  

CI = Interval Kelas 

R = Range 

K = Jumlah Kelas 

Dari hasil pembagian nilai range = 44 (diperoleh dari pengurangan 

total skor maksimum dan skor minimum), jumlah kelas = 3, nilai kelas interval = 

12, sehingga klasifikasi tingkat partisipasi dapat disusun sebagai berikut :  

a) Partisipasi rendah, jika responden memiliki total skor 22  sampai dengan 37 

b)  Partisipasi sedang, jika responden memiliki total skor 38 sampai dengan 53 

c) Partisipasi tinggi, jika responden memiliki total skor 54 sampai dengan 66  

Klasifikasi tingkat partisipasi tersebut digunakan pula untuk 

membandingkan nilai rata-rata tingkat patrisipasi di antara Kelompok Petani di 

Desa Medini. 
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Tabel 3. Tabel Frekuensi Tingkat Partisipasi 

Responden (petani)   No Tingkat 

partisipasi Kayu 

Urip 

Kandang 

Rejo 

Pingkuk 

Mulyo 

Jumlah 

1 Rendah      

2 Sedang     

3 Tinggi      

 Untuk mengetahui perbedaan tingkat partisipasi kelompok petani 

Desa Medini yang dibandingkan, dipakai pendekatan nilai Chi Kuadrat . dari 

bentuk tabel frekuensi yang digunakan, diperoleh nilai derajat kebebasan (d x b) 

sebagai berikut : 

D x b  = (b-1) x (k-1) 

= (3-1) x (3-1) 

= 4  

berdasarkan nilai kebebasan = 4, nilai Chi Kuadrat sebagai batas 

teoritik atas dasar taraf signifikan perbedaan tingkat partisipasi kelompok 

petani Desa Medini yang dibandingkan : 

taraf signifikasi 50 % = 3,357 

taraf signifikasi 30 % = 4,878 

taraf signifikasi 20 % = 5,989 

taraf signifikasi 10 % = 7,779 

taraf signifikasi  5 %  = 9,488 

taraf signifikasi  1 %  = 13,277 
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c.  Analisa data  

Data yang diperoleh dari responden, kemudian di tabulasi untuk 

mengetahui kecenderungan arah dari partisipasi kelompok petani di desa Medini, 

dengan menggunakan rumus Chi Kuadrat untuk mengetahui perbedaan tingkat 

partisipasi kelompok petani di Desa Medini.  

Rumus :   Fh =  
N

ngxnk  

 

Keterangan : Fh = frekuensi yang diharapkan  

ng = jumlah golongan 

nk = jumlah kategori 

 N = sampel  

 

 

 



 40

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian 

1. Letak, Luas dan Tata Guna lahan 

Ditinjau dari kedudukan lintang dan bujurnya Desa Medini terletak pada 

110° 46’ 05” Bujur Timur sampai 110° 50’ 01” Bujur Timur dan 07° 11’ 28” 

Lintang Selatan sampai 07° 14’ 14” Lintang Selatan.  

Desa Medini mempunyai batas administrasi yang dibatasi oleh beberapa 

Desa dan Kabupaten, yaitu : 

- sebelah utara : Desa Sambung 

- sebelah timur : Desa Terangmas 

- sebelah selatan : Desa Kalirejo, Desa Glagahwaru  

- sebelah barat : Kabupaten Demak 

Secara administratif, Desa Medini memiliki 1 Dukuh, 4 Rukun Kampung 

(RK), dan 31 Rukun Tetangga (RT).  

Dilihat dari topografinya, Desa Medini mempunyai ketinggian ±50  

MDPL (Meter Diatas Permukaan Laut). Desa Medini yang merupakan daerah 

penelitian memiliki luas wilayah 342.178 hektar. Pemanfaatan lahan di Desa 

Medini dibagi atas tanah sawah, pekarangan / bangunan, tegalan, dan lain-lain. 

Lihat tabel 4. 
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Tabel 4. Pemanfaatan lahan di Desa Medini Tahun 2005 

No Pemanfaatan lahan Luas (Ha) 

 1 

2 

3 

4 

Tanah sawah 

Pekarangan / bangunan 

Tegalan  

Lain-lain 

192.845 

75.10 

4.156 

11.28 

Jumlah 215.797 

Sumber : Monografi Desa Undaan 2005 

Dari tabel 4. Dapat dilihat bahwa penggunaan lahan terbesar adalah tanah 

sawah, seluas 192.845 hektar. Kemudian lain – lain  (sungai, jalan, kuburan) 

seluas 11.286 hektar. Luas pekarangan / bangunan 75.10 Hektar. Selebihnya 

digunakan sebagai Tegalan, seluas 4.15 hektar.  

2. Iklim 

Komponen yang sangat penting yang berhubungan dengan Iklim adalah 

Curah Hujan, yaitu untuk menentukan jumlah hari hujan, bulan basah, bulan 

kering. Data curah hujan selama satu tahun untuk Kecamatan Undaan tahun 2002 

yang diambil dari Stasiun Hujan Wilalung (Stasiun 126.SR.17), disajikan pada 

tabel berikut : 
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Tabel 5. Data Curah Hujan selama satu tahun untuk wilayah Kecamatan Undaan 

tahun 2002 

No Bulan 
Rata-rata curah hujan 

(MM/hari) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Januari 

Pebruari 

Maret 

April 

Mei 

Juni 

Juli 

Agustus 

September 

Oktober 

November  

Desember  

231 

579 

322 

225 

124 

51 

23 

13 

41 

440 

298 

237 

Jumlah 2.955 

Sumber : Cabang DPU Pengairan Muria Barat 

Dari tabel 5. Dapat diketahui bahwa curah hujan tertinggi terjadi pada 

bulan Oktober yaitu 440 mm/hari. sedangkan curah hujan terendah terjadi pada 

bulan Agustus dengan curah hujan 3 mm/hari.   
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3. Keadaan Penduduk 

Gambaran mengenai kondisi penduduk Desa Medini perlu dipaparkan 

dalam jumlah, kelompok umur, tingkat pendidikan dan mata pencaharian. Hal ini 

untuk mengetahui kondisi sosial penduduk Desa Medini.  

Jumlah kepala keluarga Desa Medini pada tahun 2005 adalah 1.683 jiwa. 

(monografi desa undaan 2005). Adapun penduduk kecamatan dalam kelompok 

umur dan kelamin disajikan dalam tabel 6. 

Tabel 6. Penduduk Desa Medini dalam kelompok umur dan kelamin tahun 2005 

Kelompok umur Laki - laki Perempuan Jumlah 

0 – 4 

5 – 9 

10 – 14 

15 – 19 

20 – 24 

25 – 29 

30 – 39 

40 – 49 

50 – 59 

60+ 

305 

266 

225 

480 

288 

268 

364 

355 

315 

184 

299 

241 

233 

421 

286 

290 

375 

322 

332 

201 

604 

507 

458 

901 

574 

558 

739 

677 

647 

387 

Jumlah 3.050 3.000 6.050 

Sumber : Monografi Desa Undaan 2005 

Dari tabel 6. Menunjukkan bahwa penduduk terbesar Desa Medini adalah 

penduduk kelompok umur 15 – 19, yaitu 901 jiwa. Kemudian kelompok umur    
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30 – 39 yaitu 739 jiwa, dan kelompok umur 40 – 49 yaitu 677 jiwa. Dari sini 

dapat disimpulkan bahwa komposisi penduduk Desa Medini didominasi oleh 

kelompok umur usia kerja. Data mengenai jumlah penduduk menurut pendidikan 

disajikan dalam tabel 7. 

Tabel 7. Jumlah penduduk Desa Medini menurut pendidikan (5 tahun ke atas) 

No Pendidikan Jumlah (orang) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Perguruan tinggi  

Tamat SLTA 

Tamat SLTP 

Tamat SD 

Tidak tamat SD 

Belum tamat SD 

Tidak sekolah 

40 

354 

370 

2841 

729 

897 

819 

Jumlah 6.050 

Sumber : Monografi Desa Medini 2005 

Dari tabel 7. Diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan di Desa 

Medini terbesar adalah tamat SD, yaitu 2841 orang, kemudian belum tamat SD 

sebanyak 897 orang, dan tidak sekolah 819 orang. Tingkat pendidikan terendah di 

desa Medini adalah tamat angkademik / perguruan tinggi yang hanya 40 orang. 

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Medini 

masih rendah. 

Mengenai mata pencaharian penduduk Desa Medini disajikan dalam 

tabel 8. Menurut monografi Desa Medini tahun 2005, mata pencaharian mayoritas 
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penduduk Desa Medini adalah buruh tani dengan 1.874 orang dan petani sendiri 

dengan 1.387 orang. Sedangkan mata pencaharian penduduk terendah adalah 

pengusaha yang hanya 4 orang. Di Desa Medini tidak ada nelayan.  

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa mata pencaharian penduduk 

Desa Medini banyak bergerak di sektor pertanian disebabkan faktor – faktor, 

seperti luas lahan yang di dominasi oleh sawah, tingkat pendidikan yang rendah 

dan lain-lain.       

Tabel 8. Jenis mata pencaharian penduduk Desa Medini tahun 2005 

No Mata pencaharian Jumlah (orang) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Petani sendiri 

Buruh tani 

Nelayan 

Pengusaha 

Buruh industri  

Buruh bangunan 

Pedagang 

Pengangkutan 

Pegawai negeri (ABRI / Sipil) 

Pensiunan  

1.387 

1.874 

-  

4 

360 

420 

156 

52 

67 

27 

Jumlah 4.347 

Sumber : Monografi Desa Undaan 2005 
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B. Deskripsi Hasil Penelitian 

1. Partisipasi Petani Dalam Menerima Informasi Mengenai Konservasi Tanah 

Pengetahuan petani terhadap kegiatan konservasi tanah ikut menentukan 

keberhasilan kegiatan tersebut. Gambaran asal pengetahuan dasar anggota 

kelompok petani di Desa Medini disajikan dalam tabel 9.  

Tabel 9. Asal Pengetahuan Dasar Konservasi Tanah Kelompok Petani Di Desa 

Medini. 

Responden 
Kayu Urip Kandang 

Rejo 
Pingkuk 
Mulyo 

Jumlah 
No Asal 

Pengetahuan  
Dasar 

F % f % f % f % 
1 Pengalaman kawan, 

keluarga 
0 0 0 0 0 0 0 0

2 Media Cetak dan 
elektronik 

3 23,08 1 9,09 0 0 4 12,12

3 Penyuluhan 10 7,92 10 90.91 9 100 29 87,88
Jumlah 13 100 11 100 9 100 33 100

Sumber : Data Primer, 2005 

Dari tabel 9. menunjukkan bahwa 87,88 % kelompok petani di Desa 

Medini memperoleh informasi mengenai konservasi tanah melalui penyuluhan-

penyuluhan yang sering diadakan di Balai Desa Medini. Penyuluhan dilakukan 

oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kudus maupun instansi lain yang terkait dengan 

masalah pertanian. Data tersebut menunjukkan bahwa peranan pemerintah daerah 

maupun pusat, dalam usaha konservasi tanah sangat diperlukan oleh para petani. 

Khususnya penyuluhan di lapangan. Kemajuan teknologi dalam pengelolaan lahan 

pertanian mungkin tidak mudah diterima oleh nalar petani, sehingga memerlukan 

pihak tertentu yang mempu memberikan penyuluhan dan contoh dalam 

penerapannya. 
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Dalam usahanya meningkatkan ketrampilan melaksanakan konservasi 

tanah, kelompok petani di Desa Medini berusaha untuk menambah 

pengetahuannya dari berbagai sumber. Sumber informasi tambahan pengetahuan 

kelompok petani di Desa Medini mengenai konservasi tanah disajikan pada    

tabel 10.   

Tabel 10. Sumber Informasi tambahan pengetahuan kelompok petani di Desa 

Medini. 

Responden 
Kayu Urip Kandang 

Rejo 
Pingkuk 
Mulyo 

Jumlah 
No Sumber Informasi 

F % f % f % f % 
1 Pengalaman kawan, 

keluarga 
2 15.38 0 0 4 44.44 6 18.18

2 Media Cetak dan 
elektronik 

2 15.38 1 9,09 0 0 3 9.09

3 Penyuluhan 9 69.23 10 90.91 5 55.56 24 72.73
Jumlah 13 100 11 100 9 100 33 100

Sumber : Data Primer, 2005 

Dari tabel 10. Ditunjukkan bahwa 18.18 % kelompok petani di Desa 

Medini memperoleh tambahan informasi mengenai konservasi tanah melalui 

pengalaman kawan maupun keluarga. Hal itu menunjukkan bahwa sistem 

kekerabatan di Desa Medini terlaksana dengan baik. Mampu menyadarkan setiap 

anggota petani di Desa Medini agar saling asah, asih, asuh terhadap sesama 

anggota. Sehingga segala sesuatu pengetahuan yang menyangkut lahan pertanian 

mereka dapat dilaksanakan secara baik dan bersama-sama. Selebihnya 9.09 % 

kelompok petani di Desa Medini memperoleh sumber informasi lain melalui 

media cetak dan elektronik.   
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2. Partisipasi Petani Dalam Memberikan Tanggapan Dan Saran Terhadap 

Konservasi Tanah. 

Sebagian besar, tujuan kelompok petani di Desa Medini untuk mengolah 

tanah pertanian dalam kaitannya dengan konservasi tanah adalah agar tanah tidak 

cepat rusak dan memberikan hasil sebaik mungkin, yaitu 54,55 %. Sedangkan 

36,36 % kelompok petani di Desa Medini menanggapi dengan hasil sebaik 

mungkin dalam jangka waktu yang lama. 9,09 % lainnya hanya menanggapi agar 

tidak rusak. yang mendorong kelompok petani di Desa Medini melaksanakan 

pengolahan tanah adalah menyadari bahwa tanpa pemeliharaan yang baik, tanah 

dapat menjadi rusak. Dari keterangan tersebut, jelas bahwa kelompok petani di 

Desa Medini dalam usaha konservasi tanah sudah mandiri. Data mengenai 

tanggapan dan saran kelompok petani di Desa Medini terhadap Konservasi Tanah 

disajikan dalam Tabel 11.  

Tabel 11. Tanggapan dan Saran kelompok petani di Desa Medini terhadap          

Konservasi tanah.  

Responden 
Kayu Urip Kandang 

Rejo 
Pingkuk 
Mulyo 

Jumlah 
No 

Tanggapan 

F % f % f % f % 
1 agar tidak rusak 3 23,08 0 0 0 0 3 9,09
2 Agar tanah tidak cepat 

rusak dan dapat 
memberikan hasil sebaik 
mungkin  

6 46,15 7 63,64 5 55,56 18 54,55

3 Agar tanah dapat 
memberikan hasil sebaik 
mungkin dalam jangka 
waktu yang lama. 
 

4 30,77 4 36,36 4 44,44 12 36,36

Jumlah 13 100 11 100 9 100 33 100
Sumber : Data Primer, 2005 
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Tanggapan mengenai informasi terbaru tentang konservasi tanah, 

kelompok petani di Desa Medini menerimanya dan langsung menerapkan pada 

lahan pertanian mereka. 

3. Partisipasi Petani Dalam Merencanakan Konservasi Tanah 

Sebagai penguasa tanah pertanian, petani sebenarnya mempunyai 

kebebasan untuk mengelola sesuai dengan kepentingannya. Tetapi sebagai 

anggota kelompok petani di Desa Medini, mereka tidak sepenuhnya bertindak 

demikian. Mereka harus mempertimbangkan kepentingan anggota lain dan 

ingkungan tempat melaksanakan kegiatan. Melalui rapat, segala kepentingan 

tersebut dibahas bersama-sama. 

Kelompok petani di Desa Medini dalam merencanakan konservasi tanah 

melalui rapat terlebih dahulu. Rapat diadakan setiap musim tanam yaitu  pada 

bulan Agustus atau September.  

Sesuai peraturan yang dibuat kelompok petani, anggota kelompok 

diwajibkan hadir setiap kali rapat, sebagai tahap awal untuk persiapan dan 

perencanaan kegiatan kelompok petani di Desa Medini. Namun demikian, oleh 

berbagai sebab, terutama yang menyangkut kepentingan pribadi mereka tidak 

sepenuhnya dapat menghadiri setiap rapat anggota kelompok petani di Dsa 

Medini. Data mengenai intensitas kehadiran anggota kelompok petani di Desa 

Medini disajikan pada tabel 12. 
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Tabel 12. Intensitas kelompok petani menghadiri rapat di Desa Medini    

responden 
Kayu Urip Kandang 

Rejo 
Pingkuk 
Mulyo 

Jumlah No Intensitas 
kehadiran 

f % f % f % f % 
1 0     kali 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1-3 kali 8 61.54 8 72.73 6 66.67 22 66.67
3 4     kali 5 38.46 3 90.91 3 33.33 11 33.33

Jumlah 13 100 11 100 9 100 33 100
Sumber : Data Primer, 2005 

Data tersebut diatas menunjukkan bahwa 66,67 % anggota kelompok 

petani di Desa Medini kadang-kadang hadir dalam rapat. Dan hanya 33.33 % 

anggota petani yang selalu hadir dalam rapat. Mereka yang selalu hadir dalam 

rapat adalah ketua kelompok, perangkat desa dan anggota yang dianggap 

berpengaruh dalam kelompok. Komposisi anggota kelompok yang selalu hadir 

dalam rapat adalah kelompok petani kandang rejo yaitu sebesar 90,91 %, dan 

terendah adalah kelompok petani Pingkuk Mulyo yaitu sebesar 33,3 %. 

Mengenai Partisipasi kelompok petani di Desa Medini dalam 

melaksanakan rapat disajikan dalam tabel 13. 

Tabel 13. Partisipasi Kelompok Petani Di Desa Medini Dalam Rapat 

responden 
Kayu Urip Kandang 

Rejo 
Pingkuk 
Mulyo 

Jumlah No Aktivitas dalam 
rapat 

f % f % f % f % 
1 Sekedar hadir 4 30.77 4 36.36 3 33.34 11 33.33
2 Memberi saran 

jika diminta 
5 38.46 4 36.37 3 33.33 12 36.36

3 Aktif memberi 
saran 

4 30.77 3 27.27 3 33.33 10 30.31

Jumlah 13 100 11 100 9 100 33 100
Sumber : Data Primer, 2005 
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Dari tabel 13. Menunjukkan bahwa 36,36 % kelompok petani di Desa 

Medini hanya memberikan saran jika diminta dalam rapat kelompok petani, dan 

hanya 30,3 % yang aktif memberikan saran baik diminta maupun tidak, sebagai 

rasa tanggung jawab selaku anggota kelompok petani di Desa Medini. Komposisi 

tertinggi dalam aktivitas dalam rapat terdapat pada kelompok petani Pingkuk 

Mulyo, yaitu 33,33 %. Sedangkan komposisi terendah dalam aktivitas rapat 

adalah kelompok petani Kandang Rejo, yang hanya 27,27 %. 

Kenyataan tersebut diatas, memberi gambaran secara keseluruhan bahwa 

kelompok petani di Desa Medini kurang aktif mengemukaan pendapat pada saat 

rapat. Dan hanya beberapa anggota yang aktif mengemukaan pendapat pada saat 

rapat. 

4. Partisipasi Petani Dalam Melaksanakan Program-Program Konservasi Tanah.  

Para petani di Desa Medini aktif menggarap lahan pertaniannya. Rata-

rata mereka bekerja mulai jam 07.00 sampai 17.00. atau sekita 10 jam per hari. 

Terkecuali ada kegiatan lain diluar pertanian. Misalnya upacara hari besar 

keagamaan dan sebagainya. 

Kegiatan konservasi tanah dilaksanakan oleh kelompok petani di Desa 

Medini pada lahan pertaniannya, pada saat mereka melaksanakan usaha taninya. 

Partisipasi kelompok petani dalam melaksanakan konservasi tanah disajikan 

dalam tabel 14. 
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Tabel 14. Partisipasi Kelompok Petani Desa Medini Menurut Jumlah Kegiatan 

Konservasi Tanah. 

responden 
Kayu Urip Kandang 

Rejo 
Pingkuk 
Mulyo 

Jumlah  
No Jumlah Kegiatan 

f % f % f % f % 
1 1 – 2 3 23.08 0 0.00 1 11.11 4 12.12
2 3 – 4 9 69.23 5 45.45 5 55.56 19 57.58
3 5 – 6  1 7.69 6 54.56 3 33.33 10 30.30

Jumlah 13 100 11 100 9 100 33 100
Sumber : Data Primer, 2005 

Data diatas menunjukkan bahwa pada kegiatan konservasi tanah yang 

berjumlah 6 kegiatan, partisipasi petani dalam kegiatan konservasi tanah tertinggi 

adalah kelompok petani Kandang Rejo sebesar 54,5 %. Dan partisipasi petani 

dalam kegiatan konservasi tanah terendah adalah kelompok petani Kayu Urip 

sebesar 7,69 %. 

Dalam melaksanakan konservasi tanah, anggota kelompok petani di Desa 

Medini hanya menggarap lahan garapan sendiri. Dan membantu tetangga atau 

anggota kelompok lain apabila diminta. Hal ini dikarenakan para anggota sudah 

diberi bagian masing-masing garapan sawah dari kelompok petani, sehingga 

setiap anggota kelompok petani tidak saling mengganggu saat melaksanakan 

usaha tani.  

Mengenai cara pelaksanaan konservasi tanah oleh kelompok petani di 

Desa Medini disajikan dalam tabel  15. 

 

 

 



 54

Tabel 15. Cara kelompok petani melaksanakan konservasi tanah di Desa Medini 

responden 
Kayu Urip Kandang 

Rejo 
Pingkuk 
Mulyo 

Jumlah No Cara pelaksanan 

f % f % f % f % 
1 Mengupahkan  1 7.69 0 0.00 1 11.11 2 6.06
2 Mengerjakan 

sendiri 
5 38.46 2 18.18 2 22.22 9 27.27

3 Mengupahkan 
dan mengerjakan 
sendiri 

7 53.85 9 81.82 6 66.67 22 66.67

Jumlah 13 100 11 100 9 100 33 100
Sumber : Data Primer, 2005 

Tabel 15. Menunjukkan bahwa 66.67 % kelompok petani di Desa Medini 

melaksanakan konservasi tanah dengan mengupahkan dan mengerjakan sendiri 

lahan pertaniannya. Pada cara pelaksanaan tersebut, partisipasi tertinggi adalah 

kelompok petani Kandang Rejo sebesar 81,82 %. Sedangkan partisipasi terendah 

adalah kelompok petani Kayu Urip sebesar 53,85 %. 

Dari keterangan diatas, jelas bahwa partisipasi kelompok petani di Desa 

Medini dalam melaksanakan konservasi tanah cukup tinggi. Hal ini dikarenakan 

disamping mereka mengerjakan sendiri, mereka mengupahkan pada orang lain 

untuk mengerjakan kegiatan tersebut. 

5. Partisipasi Petani Dalam Menilai Dan Memanfaatkan Hasil Konservasi Tanah 

Tahap penilaian merupakan tahap evaluasi terhadap hasil kegiatan yang 

telah dilaksanakan. Hasil kegiatan konservasi tanah kelompok petani di Desa 

Medini tidak tentu sama. Tergantung pada tujuan pemanfaatan dari masing-

masing petani. Dalam pemantaban dan pengembangan kegiatan konservasi tanah, 

penilaian hasil kegiatan lebih ditekankan pada tujuan pemanfaatannya. Tujuan 

pemanfaatan hasil konservasi tanah disajikan pada tabel 16. 
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Tabel 16. Tujuan pemanfaatan hasil konservasi tanah kelompok petani di Desa 

Medini  

Responden 
Kayu Urip Kandang 

Rejo 
Pingkuk 
Mulyo 

Jumlah No Tujuan 
pemanfaatan 

f % f % f % F % 
1 Mencukupi 

kebutuhan rumah 
tangga 

7 53.85 2 18.18 5 55.56 14 42.43

2 Mencukupi 
kebutuhan RT dan 
alokasi diluar 
usaha tani  

4 30.77 7 63.64 2 22.22 13 39.39

3 Mencukupi 
kebutuhan RT  dan 
alokasi konservasi 
tanah 

2 15.38 2 18.18 2 22.22 6 18.18

Jumlah 13 100 11 100 9 100 33 100
Sumber : Data Primer, 2005 

Dari tabel 16 ditunjukkan bahwa tujuan pemanfaatan hasil kegiatan 

konservasi tanah di Desa Medini 42,43 % digunakan untuk mencukupi kebutuhan 

rumah tangga saja. 39,39 % dialokasikan atau dimanfaatkan sebagian untuk 

kegiatan lainnya. dan 18,18 % lainnya untuk alokasi konservasi tanah. 

Kenyataan tersebut memberi gambaran secara umum bahwa partisipasi 

kelompok petani di Desa Medini dalam menilai dan memanfaatkan hasil 

konservasi tanah kurang seimbang, antara proporsi  anggota kelompok yang 

memanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dengan alokasi untuk 

kegiatan konservasi tanah selanjutnya. Mereka lebih mengalokasikannya untuk 

kegiatan diluar usaha tani. Seperti membeli motor, perabotan rumah tangga dan 

lain-lain. 

6. Tingkat Partisipasi Kelompok Petani Di Desa Medini Dalam Kegiatan 

Konservasi Tanah.  
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Tingkat partisipasi kelompok petani di Desa Medini dalam kegiatan 

konservasi tanah merupakan penilaian totalitas keterlibatan mereka pada setiap 

tahap kegiatan partisipasi. Baik dalam menerima informasi, tanggapan dan saran, 

perencanaan, pelaksanaan maupun tahap penilaian dan pemanfaatan hasil 

kegiatan. Dari jawaban responden dalam hal ini kelompok petani di Desa Medini 

terhadap 22 pertanyaan tentang kegiatan konservasi tanah, diperoleh skor 

partisipasi. Tingkat partisipasi kelompok petani di Desa Medini dalam konservasi 

tanah disusun dalam klasifikasi sebagai berikut: 

a. Tingkat partisipasi rendah, jika total skor 22 sampai 37 

b. Tingkat partisipasi sedang, jika total skor 38 sampai 53 

c. Tingkat partisipasi tinggi, jika total skor 54 samapai 66 

Adapun tingkat partisipasi kelompok petani di Desa Medini dalam 

konservasi tanah di sajikan dalam tabel 17. 

Tabel 17. Tingkat partisipasi kelompok petani di Desa Medini dalam konservasi 

tanah 

responden 
Kayu Urip Kandang 

Rejo 
Pingkuk 
Mulyo 

Jumlah No Tingkat 
Partisipasi 

f % f % f % f % 
1 Rendah  3 23.08 1 9.09 1 11.11 5 15.15
2 Sedang  9 69.23 4 36.36 5 55.56 18 54.55
3 Tinggi  1 7.69 6 54.55 3 33.33 10 30.30

Jumlah 13 100 11 100 9 100 33 100
Sumber : Data Primer, 2005 

 Pada tabel 17. Ditunjukkan bahwa kelompok petani di Desa Medini 

sabagian besar partisipasinya adalah sedang (54.55 %). Tingkat tertinggi 

partisipasi kelompok petani dalam usaha konservasi tanah adalah kelompok petani 
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Kandang Rejo, sebesar 54,55 %. Kemudian kelompok petani Pingkuk Mulyo, 

sebesar 33,33 %. Dan kelompok petani Kayu Urip yang hanya 7,69 % tingkat 

partisipasinya. 

7. Analisis Partisipasi Kelompok Petani Dalam Usaha Konservasi Tanah Di 

Desa Medini 

Partisipasi kelompok petani di Desa Medini dalam usaha konservasi 

tanah tercermin pada perbedaan dan bentuk persebaran tingkat partisipasinya. 

Perbedaan dan bentuk persebaran tingkat partisipasi ditunjukkan oleh proporsinya. 

Di kelompok petani Kayu Urip, proporsi tertinggi pada tingkat partisipasi sedang, 

yaitu 96,23 %, dan terendah pada tingkat partisipasi tinggi, yaitu 7,69 %. Di 

kelompok petani Kandang Rejo proporsi tertinggi pada tingkat partisipasi tinggi, 

yaitu 54,55 %, dan terendah pada tingkat partisipasi rendah, yaitu 9,09 %. Di 

kelompok petani Pingkuk Mulyo proporsi tertinggi pada tingkat partisipasi 

sedang, yaitu 55,56 %,dan terendah pada tingkat partisipasi rendah, yaitu 11,11 %. 

(lihat tabel 15.) 

Adapun analisis untuk membuktikan perbedaan antara partisipasi 

kelompok petani Kayu Urip, Kandang Rejo, dan Pingkuk Mulyo melalui tahap-

tahap sebagai berikut : 

a. Menyusun frekuensi sampel kelompok petani sesuai dengan tingkat 

partisipasinya dalam tabel. Diperoleh tabel sebagai berikut : 
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   Tabel 18. Tabel Frekuensi Yang Diperoleh  

responden 
No Tingkat 

Partisipasi Kayu Urip Kandang 
Rejo 

Pingkuk 
Mulyo Jumlah 

1 Rendah  3 1 1 5 
2 Sedang  9 4 5 18 
3 Tinggi  1 6 3 10 

Jumlah 13 11 9 33 
Sumber : Data Primer, 2005 

b. Mencari dan menyusun frekuensi yang diharapkan berdasarkan frekuensi 

yang diperoleh dari sampel, dengan rumus : 

Fh =  
N

ngxnk  

Keterangan : Fh = frekuensi yang diharapkan  

ng = jumlah golongan 

nk = jumlah kategori 

 N = sample  

Berdasarkan rumus tersebut dapat diperoleh frekuensi yang diharapkan 

pada setiap partisipasi, pada setiap kelompok petani di Desa Medini disajikan 

dalam tabel 19.  

Tabel 19. Tabel Frekuensi Yang Diharapkan 

Responden 
Kayu Urip Kandang 

Rejo 
Pingkuk 
Mulyo 

Jumlah No Tingkat 
Partisipasi 

Fh Fh Fh nk 
1 Rendah  1.97 1.67 1.36 5 
2 Sedang  7.09 6.00 4.91 18 
3 Tinggi  3.94 3.33 2.73 10 

Jumlah 13 11 9 ∑ N = 33 
Sumber : Data Primer, 2005 
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c. Mencari nilai Chi kuadrat berasrkan nilai Fo (frekuensi yang diperoleh), dan 

Fh (frekuensi yang diharapkan), melalui tabel. Lihat di tabel 20. 

Tabel 20. Tabel kerja mencari Chi Kuadrat 

kel. petani/tingk. 
Partisipasi Fo Fh Fo - Fh ( Fo - Fh)2 (Fo - Fh)2 : N  

Kayu Urip :           
rendah  3 1.97 1.03 1.0609 0.0321 
sedang 9 7.09 1.91 3.6481 0.1105 
tinggi 1 3.94 -2.94 8.6436 0.2619 
jumlah 13 13 0   0.4046 
Kandang Rejo           
rendah  1 1.67 -0.67 0.4489 0.0136 
sedang 4 6 -2 4 0.1212 
tinggi 6 3.33 2.67 7.1289 0.2160 
jumlah 11 11 0   0.3508 
Pingkuk Mulyo :           
rendah  1 1.36 -0.36 0.1296 0.0039 
sedang 5 4.91 0.09 0.0081 0.0002 
tinggi 3 2.73 0.27 0.0729 0.0022 
jumlah 9 9 0 0 0.0064 
total jumlah 33 33 0 chi-kuadrat 0.76185 

 

Dari tebel tersebut kemudian diperoleh nilai Chi Kuadrat = 0.76185. 

berdasarkan jumlah baris dan jumlah kolom dari tabel frekuensi, diperoleh nilai 

derajat kebebasan (d x b). 

d x b  = (b-1) x (k-1) 

= (3-1) x (3-1) 

=4  

Berdasarkan nilai kebebasan = 4, nilai Chi Kuadrat sebagai batas teoritik 

Chi Kuadrat (Sutrisno Hadi, 1986 : 361) : 

- taraf signifikasi 50 % = 3,357 

- taraf signifikasi 30 % = 4,878 

- taraf signifikasi 20 % = 5,989 
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- taraf signifikasi 10 % = 7,779 

- taraf signifikasi  5 %  = 9,488 

- taraf signifikasi  1 %  = 13,277 

Nilai Chi Kuadrat 0.76185 tersebut lebih kecil dari nilai Chi Kuadrat 

teoritik atas dasar taraf signifikan 50 %, yaitu 3,357. hal itu menunjukkan, 

partisipasi kelompok petani di Desa Medini (Kayu Urup, Kandang Rejo dan 

Pingkuk Mulyo) adalah sama. 

Melalui cara yang sama (lihat lampiran ) dapat diperoleh nilai Chi 

Kuadrat antara partsipasi dari dua kelompok petani di Desa Medini. Yang 

dibandingkan sebagai berikut : 

1. Kelompok Petani Kayu Urip dan Kandang Rejo, nilai Chi kuadrat 1.308 

2. Kelompok Petani Kayu Urip dan Pingkuk Mulyo, nilai Chi Kuadrat 0.350 

3. Kelompok Petani Kandang Rejo dan Pingkuk Mulyo, nilai Chi Kuadrat 0.223 

Pada derajat kebebasan (d x b) = 2, nilai Chi Kuadrat yang diperoleh dari 

perbandingan partisipasi kelompok petani Kayu Urip dan partisiasi kelompok 

petani Kandang Rejo, lebih kecil dari taraf signifikan 50 %. Hal ini menunjukkan 

partisipasi kedua kelompok tersebut sama.  

Pada derajat kebebasan (d x b) = 2, nilai Chi Kuadrat yang diperoleh dari 

perbandingan kelompok petani Kayu Urip dan partisipasi kelompok petani 

Pingkuk Mulyo, lebih kecil dari taraf signifikan 50 %, yaitu 0.350. Hal ini  

menunjukkan partisipasi kedua kelompok petani tersebut sama. 

Pada derajat kebebasan (d x b) = 2, nilai Chi Kuadrat yang diperoleh dari 

perbandingan partisipasi kelompok petani Kandang Rejo dan kelompok petani 
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Pingkuk Mulyo, lebih kecil dari taraf signifikan 50 %, yaitu 0.223. Hal ini 

menunjukkan partisipasi kedua kelompok tersebut sama. 

C. Pembahasan  

Dari hasil penelitian ini, bahwa partisipasi kelompok petani dalam usaha 

konservasi tanah, Kelompok petani di Desa Medini sabagian besar partisipasinya 

adalah sedang, yaitu sebesar 54.55 %. Tingkat tertinggi partisipasi kelompok 

petani dalam usaha konservasi tanah adalah kelompok petani Kandang Rejo, 

sebesar 54,55 %. Kemudian kelompok petani Pingkuk Mulyo, sebesar 33,33 %. 

Dan kelompok petani Kayu Urip yang hanya 7,69 % tingkat partisipasinya. 

Partisipasi kelompok petani di Desa Medini dalam usaha konservasi 

tanah di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, diantaranya adalah Partisipasi 

dalam memberi dan menerima informasi, kelompok petani di Desa Medini 

memperoleh informasi mengenai konservasi tanah melalui penyuluhan-

penyuluhan yang sering diadakan di Balai Desa Medini. Penyuluhan dilakukan 

oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kudus maupun instansi lain yang terkait dengan 

masalah pertanian. Data tersebut menunjukkan bahwa peranan pemerintah daerah 

maupun pusat, dalam usaha konservasi tanah sangat dibutuhkan oleh para petani. 

Khususnya penyuluhan mengenai konservasi tanah. Tanggapan mengenai 

informasi terbaru tentang konservasi tanah, kelompok petani di Desa Medini 

menerimanya dan langsung menerapkan pada lahan pertanian mereka. 

Partisipasi petani dalam memberikan tanggapan dan saran terhadap 

informasi yang diterima, baik yang bermaksud menolak maupun menerima, 

kelompok petani di Desa Medini untuk mengolah tanah pertanian dalam kaitannya 
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dengan konservasi tanah adalah agar tanah tidak cepat rusak dan memberikan 

hasil sebaik mungkin. Sedangkan yang mendorong kelompok petani di Desa 

Medini melaksanakan pengolahan tanah adalah menyadari bahwa tanpa 

pemeliharaan yang baik, tanah dapat menjadi rusak. Dari keterangan tersebut, 

jelas bahwa kelompok petani di Desa Medini dalam usaha konservasi tanah sudah 

mandiri.  

 Sedangkan Partisipasi dalam merencanakan pembangunan, Kelompok 

petani di Desa Medini dalam merencanakan konservasi tanah melalui rapat 

terlebih dahulu. Rapat diadakan setiap musim tanam yaitu  pada bulan Agustus 

atau September. Anggota kelompok petani di Desa Medini kadang-kadang hadir 

dalam rapat. Dan hanya 33.33 % anggota petani yang selalu hadir dalam rapat. 

Mereka yang selalu hadir dalam rapat adalah ketua kelompok, perangkat desa dan 

anggota yang dianggap berpengaruh dalam kelompok. Komposisi anggota 

kelompok yang selalu hadir dalam rapat adalah kelompok petani Kandang Rejo 

yaitu sebesar 90,91 %, dan terendah adalah kelompok petani Pingkuk Mulyo yaitu 

sebesar 33,3 %. Kelompok petani di Desa Medini hanya memberikan saran jika 

diminta dalam rapat kelompok petani. Kenyataan tersebut, memberi gambaran 

secara keseluruhan bahwa kelompok petani di Desa Medini kurang aktif 

mengemukaan pendapat pada saat rapat. Dan hanya beberapa anggota yang aktif 

mengemukaan pendapat pada saat rapat. 

 Partisipasi dalam melaksanakan program-program pembangunan, Para 

petani di Desa Medini aktif menggarap lahan pertaniannya. Rata-rata kelompok 

petani di Desa Medini bekerja mulai jam 07.00 sampai 17.00. atau sekitar 10 jam 
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per hari. Terkecuali ada kegiatan lain diluar pertanian. Misalnya upacara hari 

besar keagamaan dan sebagainya. Jenis kegiatan konservasi tanah di Desa Medini 

antara lain Penghijauan, baik tanaman keras, tanaman perkebunan, maupun 

rumput, Perbaikan atau pembuatan teras / sengkedan / galengan, Pengaturan 

sistem pengelolaan tanah, Pembuatan saluran pembuangan air, Pengaturan pola 

tanamPengaturan mulsa / pupuk. Partisipasi petani dalam kegiatan konservasi 

tanah tertinggi adalah kelompok petani Kandang Rejo dan partisipasi petani dalam 

kegiatan konservasi tanah terendah adalah kelompok petani Kayu Urip. 

Partisipasi Petani Dalam Menilai Dan Memanfaatkan Hasil Konservasi 

Tanah, tujuan pemanfaatan hasil kegiatan konservasi tanah di Desa Medini 

mayoritas digunakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, sebagian untuk 

kegiatan lainnya. Dan hanya 18,18 % hasil yang digunakan untuk alokasi 

konservasi tanah. 

Kenyataan tersebut memberi gambaran secara umum bahwa partisipasi 

kelompok petani di Desa Medini dalam menilai dan memanfaatkan hasil 

konservasi tanah kurang seimbang, antara proporsi  anggota kelompok yang 

memanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dengan alokasi untuk 

kegiatan konservasi tanah selanjutnya. Mereka lebih mengalokasikannya untuk 

kegiatan diluar usaha tani. Seperti membeli motor, perabotan rumah tangga dan 

lain-lain. 

 Dalam usaha konservasi tanah, kelompok petani di Desa Medini 

memiliki kesamaan dalam berpartisipasi. Kesamaan partisipasi kelompok petani 

di Desa Medini tersebut terjadi karena adanya faktor pengaruh di dalam usaha 
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konservasi tanah. Faktor pengaruh tersebut antara lain petani yang sama-sama 

menjadi petani penggarap (buruh tani), luas penguasaan lahan pertanian rata-rata 2 

hektar, dan produktivitas lahan yang relatif sama.  

Sedangkan kendala yang dihadapi kelompok petani di Desa Medini 

dalam konservasi tanah, diantaranya dana yang masih terbatas, kurangnya peran 

serta pemerintah dan partisipasi petani dalam mengolah lahan pertanian, adanya 

persengketaan antar petani mengenai pembagian air irigasi. Meskipun 

persengketaan itu sangat kecil namun dalam persengketaan itu selalu bisa 

diselesaikan dengan musyawarah. Petani yang areal sawahnya jauh dari tempat 

tinggal kadang juga mengalami kendala dalam hal konservasi tanah.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Pengetahuan petani terhadap kegiatan konservasi tanah sangat dibutuhkan 

dalam kegiatan tersebut. 87,88 % kelompok petani di Desa Medini memperoleh 

informasi mengenai konservasi tanah melalui penyuluhan-penyuluhan yang sering 

diadakan di Balai Desa Medini. Dalam usahanya meningkatkan ketrampilan 

melaksanakan konservasi tanah, kelompok petani di Desa Medini berusaha untuk 

menambah pengetahuannya dari berbagai sumber. 18.18 % kelompok petani di 

Desa Medini memperoleh tambahan informasi mengenai konservasi tanah melalui 

pengalaman kawan maupun keluarga, 9.09 % lainnya kelompok petani di Desa 

Medini memperoleh sumber informasi lain melalui media cetak dan elektronik. 

2. Dalam usaha konservasi tanah, Kelompok petani di Desa Medini sabagian 

besar partisipasinya adalah sedang (54.55 %). Tingkat tertinggi partisipasi 

kelompok petani dalam usaha konservasi tanah adalah kelompok petani Kandang 

Rejo, sebesar 54,55 %. Kemudian kelompok petani Pingkuk Mulyo, sebesar 33,33 

%. Dan kelompok petani Kayu Urip yang hanya 7,69 % tingkat partisipasinya.    

3. Kesamaan partisipasi kelompok petani di Desa Medini tersebut terjadi karena 

adanya faktor pengaruh di dalam usaha konservasi tanah. Antara lain faktor petani 

yang sama-sama menjadi petani penggarap (buruh tani), luas penguasaan lahan 

pertanian rata-rata 2 hektar, dan produktivitas lahan yang relatif sama, yaitu padi.                               
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, dalam kaitannya dengan kegiatan 

konservasi tanah di Desa Medini, salah satu bagian dari kegiatan pelestarian 

lingkungan hidup, diharapkan dapat dijadikan titik tolak pembinaan perilaku dan 

tata laku masyarakat Desa Medini. Sesuai dengan karakteristik kelompok petani di 

Desa Medini dan tingkat partisipasi mereka dalam kegiatan konservasi tanah. 

Prioritas pembinaan dari pemerintah agar dapat lebih ditekankan pada faktor-

faktor pengaruh yang berhubungan secara nyata dengan tingkat partisipasi mereka 

dalam kegiatan konservasi tanah di wilayahnya.  

Untuk meningkatkan partisipasi petani dalam mengelola konservasi tanah 

hendaknya Kelompok petani di Desa Medini Kecamatan Undaan dapat 

bekerjasama dengan petugas penyuluhan pertanian lapangan untuk memberikan 

penyuluhan pertanian kepada petani lain, bahwa pertanian itu tidak lepas dari 

masalah konservasi tanah, sehingga petani diharapkan bisa menjaga dan merawat 

lahan pertanian mereka.   
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