
ABSTRAK 
 

SYAMSUDDIN USMAN, 2018., Karakteristik Sosial Ekononi Dan 
Partisipasi Gapoktan Pada Program Pengembangan Usaha Agribisnis  
Perdesaan (PUAP)  Di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, dibimbing 
oleh  Ratnawati Tahir dan Andi Jam’an.        

Penelitian bertujuan : (1) Untuk mengetahui karakteristik sosial ekonomi 
petani dalam Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan 
(PUAP), (2) Untuk mengetahui tingkat partisipasi gapoktan dalam Program 
Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Di Kecamatan Parigi 
Kabupaten Gowa dan (3) Untuk menganalisis  hubungan antara 
karakterstik sosial ekonomi dengan partisipasi gapoktan pada Program 
Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Di Kecamatan Parigi 
Kabupaten Gowa 

Penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pengambilan  
sampel dilakukan dengan cara sensus, dimana semua populasi di jadikan 
sampel, jadi total sampel petani dari 3 kelompok tani penerima  bantuan 
PUAP yang berjumlah keseluruhan 45 orang. Pengolahan data dilakukan 
dengan analisis statistik deskriptif,  dan Analisis korelasi Rank Spearman. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik sosial ekonomi meliputi ; 
umur petani yang tergabung dalam gapoktan sebagian masih produktif 
dalam mengikuti kegiapan PUAP, Pendidikan formal yang dimiliki 
gapoktan sebagian besar tamat sekolah dasar (SD), Pendidikan non 
formal yang diikuti gapoktan selama kegiatan PUAP meliputi penyuluhan, 
anjangsan dan pelatihan rata-rata 1 kali kegiatan, Luas Lahan yang 
dimiliki oleh petani yang tergabung dalam gapoktan rata-rata 0,30 - 0,65 
ha, dan pendapatan yang dimiliki petani yang tergabung dalam gapoktan 
selama mengikuti kegiatan PUAP mengalami peningkatan. Partisipasi 
gapoktan dalam tahap perencanaan dengan nilai rata-rata secara 
keseluruan 2,32 yaitu tergolong sedang, tahap pelaksanaan dengan nilai 
rata-rata  2.49 yaitu tergolong tinggi, tahap pelaporan dan evaluasi 
dengan nilai rata-rata 2.27 berada pada kategori sedang.  Partisipasi 
gapoktan pada tahap pemanfaatan hasil dengan nilai rata-rata 2,56 dan 
berada pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Program PUAP 
ini sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama bagi petani. Hubungan 
antara Karakteristik Sosial Ekonomi dengan Partisipasi Petani pada 
Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), dimana 
yang memiliki hubungan kuat dan signifikan yaitu umur, luas lahan dan 
pendapatan. 
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