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Partisipasi petani dalam pemeliharaan irigasi amatlah penting sesuai sifatnya dari, untuk dan 
oleh petani. Partisipasi petani dalam keseluruhan aktivitas akan memperkuat semangat dan komitmen 
mereka untuk meiaksanakannya. Secara teoritis ada pengaruh partisipatisi petani terhadap kinerja 
pemeliharaan jaringan irigasi. 

Tujuan penelitian untuk (1) mendeskripsikan tingkat partisipasi petani (dalarn perencanaan, 
pelaksanaan dan evaluasi) OP, (2) mendeskripsikan tingkat kerja, (3) menentukan pengaruh simultan 
dan (4) parsial faktor-faktor partisipasi petani dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi OP 
terhadap kinerja pemeliharaan jaringan irigasi, serta (5) menentukan faktor mana yang dominan. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelasional dengan menggunakan pendekatan 
kuantitatif. Populasinya adalah seluruh petani pengguna air di DI. Sidorejo - Kabupaten Grobogan. 
Metode sampling yang digunakan adalah area cluster proporsional kuota random sample sampling. 
Instrumen yang digunakan adalah kuesioner. 

Untuk mendeskripsikan tingkat partisipasi dan kinerja digunakan analisis deskripsi PAN 
(Penilaian Acuan Norma) dengan lima kategori penilaian, yaitu (1) sangat tinggi, (2) tinggi, (3) cukup, 
(4) kurang, dan (5) sangat kurang. Untuk menguji hipotesis dan menentukan faktor yang dominan 
digunakan analisis regresi linier berganda melalui uji F dan uji T dengan taraf signifikansi 5%. 

Dari 64 responden dapat disimpulkan : (1) Tingkat Partisipasi masuk kategori "cukup" (3,171). 
(a) Tingkat Partisipasi dalam Perencanaan OP masuk kategori " cukup" (2,671), (b) Tingkat Partisipasi 
dalam Pelaksanaan OP masuk dalam kategori "cukup" (3,375). (c) Tingkat Partisipasi dalam Evaluasi 
OP masuk kategori "cukup" (2,937), (d) Tingkat Partisipasi dalam Pengumpulan Data OP masuk 
kategori “tinggi" (3,703). (2) Faktor-faktor partisipasi petani dalam perencanaan, pelaksanaan dan 
evaluasi OP berpengaruh secara simultan dan (3) parsial terhadap kinerja pengelolaan jaringan irigasi 
dengan persamaan regresi Y = 5,050 + 0,850X1 + 0,348X2 + 0,879X3 + 0,782X4 (4) Faktor partisipasi 
petani dalam pelaksanaan OP merupakan faktor dominan yang berpengaruh terhadap kinerja 
pengelolaan jaringan irigasi. 
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