
II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Karakteristik dan Karakteristik Pemimpin Menurut Rusyanto (1996, dalam Atmaja, 

Arinda, 2008), karakteristik individu adalah ciri-ciri atau sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang individu 

yang ditampilkan melalui pola pikir, pola sikap dan pola tindak terhadap lingkungan hidupnya. 

Karakteristik berperan dalam menentukan dan membatasi sikap atau perilaku. Karakteristik individu 

sering dibedakan atas dasar umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, bangsa 

dan agama. Menurut Kartono, Kartini (1994), pada umumnya karakteristik kepemimpinan 

dimanapun dan apapun tingkatannya adalah jelas yaitu dia harus mempunyai kewibawaan dan 

kelebihan untuk mempengaruhi serta mengajak orang lain guna bersama-sama berjuang, bekerja 

dan berusaha mencapai satu tujuan bersama. Upaya untuk menilai sukses atau gagalnya pemimpin 

itu antara lain dilakukan dengan mengamati dan mencatat sifat-sifat dan kualitas atau mutu 

perilakunya, yang dipakai sebagai kriteria untuk menilai kepemimpinannya. Menurut Wahjosumidjo 

(1987), keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh sifat-sifat, perangai atau ciri-ciri yang 

dimiliki oleh pemimpin itu. Sifatsifat tersebut dapat berupa sifat fisik dan dapat pula sifat psikologis. 

Wahjosumidjo (1987) menambahkan kepribadian sebagai watak atau ciri-ciri seseorang yang 

membedakan pribadi seseorang dengan yang lain, mempunyai peranan penting dalam rangka 

pemenuhan persyaratan pengangkatan jabatan pemimpin. Ada empat macam yang perlu 

diperhatikan kaitannya dengan kepribadian, masing-masing ialah : 1) Kemauan untuk memimpin, 

dengan adanya kemauan untuk memimpin berarti merupakan awal dari keberhasilan. 2) 

Kemampuan berkomunikasi. Istilah berkomunikasi mengandung arti yang luas, artinya komunikasi 

sebagai salah satu teknik kepemimpinan dapat berbentuk tertulis maupun secara oral. Kemampuan 

berkomunikasi diartikan tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, melainkan juga meyakinkan 

pihak-pihak lain, sehingga dapat terjalin adanya kerjasama yang mantap dalam kerangka mencapai 

tujuan organisasi yang lebih luas dalam kepentingan yang lebih luas pula. 3) Harga diri dan kejujuran, 

pada hakikatnya merupakan pencerminan daripada satu sistem nilai yang hidup dan dianut di dalam 

kehidupan masyarakat tertentu. 4) Pengalaman memimpin, dengan menilai pengalaman-

pengalaman kepemimpinan masa lampau akan bermanfaat pula dalam mengantisipasikan 

kepemimpinannya untuk masa yang akan datang. Stogdil (1970, dalam Wahjosumidjo, 1987) 

menyatakan bahwa pada penelitiannya periode (1948-1970), tampak jelas bahwa sifat-sifat 

kepemimpinan dengan berbagai komponen mempunyai variabel yang lebih banyak dan 

dikelompokkan ke dalam komponen pokok. Masing-masing komponen secara terperinci meliputi 

butir-butir sebagai berikut : 1) Phsycal characteristics (ciri-ciri fisik) : aktivitas, kekuatan, usia, 

penampilan, kerapihan, tinggi badan, dan berat badan. 2) Social background (latar belakang sosial) : 

pendidikan, status sosial, dan mobilitas 3) Intellegence and ability (kecerdasan dan kecakapan) : 

kemampuan menilai, pengambilan keputusan, dan pengetahuan. 4) Personality (kepribadian) : 

penyesuaian diri, biasa, ketekunan, pengaruh, keunggulan, penguasaan emosi, pengendalian, 

kebebasan, ketidakserasian, banyak akal budinya, dan kuat berpendirian. 5) Task related 

characteristics (ciri-ciri yang beroriantasi kepada tugas) : dorongan berprestasi, unggul, dorongan 

bertanggung jawab, kepelaporan, inisiatif, tangguh menghadapi halangan, bertanggung jawab dalam 

mencapai tujuan, dan berorientasi pada tugas. 6) Social characteristics (semangat kerjasama) : 

kesanggupan untuk memperoleh kerjasama), daya tarik, berjiwa mengasuh, kemampuan 

bekerjasama dan kecakapan saling berhubungan. Stogdil (1970, dalam Wahjosumidjo, 1987) 

menambahkan persyaratan kepemimpinan yang amat menonjol dan berpengaruh dalam kehidupan 

organisasi. Secara ringkas syarat-syarat seorang pemimpin dapat dirangkum ke dalam berbagai hal 



pokok, yaitu : 1) Ciri-ciri yang bersifat fisik, seperti : aktivitas, energi, usia, penampilan dan 

sebagainya. 2) Ciri-ciri yang menunjukkan latar belakang sosial ekonomi dan pendidikan 3) 

Kecerdasan dan kecakapan. 4) Kepribadian (personality) seperti : keteladanan, pengendalian diri, 

berwibawa, ketekunan, banyak akal budinya, harga diri, rasa pengabdian, keyakinan, berpendirian 

dan sebagainya. 5) Ciri-ciri yang berorientasi kepada tugas, seperti : dorongan berprestasi, dorongan 

bertanggung jawab, kepeloporan dan inisiatif dan sebagainya 6) Memiliki semangat kerjasama. 

2. Pengertian Perilaku dan Perilaku Pemimpin Perilaku adalah suatu fungsi dari interaksi antara 

seseorang individu dengan lingkungannya. Ini berarti bahwa seseorang individu dengan 

lingkungannya menentukan perilaku keduanya secara langsung. Individu dengan organisasi tidak 

jauh berbeda dengan pengertian ungkapan tersebut. Keduanya mempunyai sifat-sifat khusus atau 

karakteristik tersendiri dan jika kedua karakteristik ini berinteraksi maka akan menimbulkan perilaku 

individu dalam organisasi (Thoha, M, 1997). Menurut P. Siagian, S (1999), perilaku adalah 

keseluruhan tabiat dan sifat seseorang yang tercermin dalam ucapan dan tindak tanduknya sebagai 

anggota sesuatu organisasi. Perilaku yang tercermin dalam tabiat dan sifat tersebut merupakan 

pencerminan pula dari kepribadian orang yang bersangkutan. Kepribadian seseorang itu biasanya 

ditempa oleh beberapa faktor seperti : 1) Faktor genetik, yaitu sifat-sifat yang dibawanya sejak lahir 

dan yang diwarisinya dari orangtuanya. 2) Faktor pendidikan, yaitu sifat-sifat yang tumbuh dan 

berkembang sebagai hasil dari hal-hal yang diperoleh dari sekolah. 3) Faktor lingkungan keluarga 

dimana seseorang dibesarkan dengan segala kondisi dan permasalahannya. 4) Faktor lingkungan 

sosial, yaitu lingkungan kemasyarakatan diluar lingkungan keluarga. 5) Faktor pengalaman diluar 

kedua lingkungan tersebut di atas. Wahjosumidjo (1987) menyatakan perilaku seorang pemimpin 

berdasarkan teori kepemimpinan mempunyai kecenderungan ke arah dua hal. Pertama yang disebut 

konsiderasi (consideration), ialah kecenderungan kepemimpinan yang menggambarkan hubungan 

akrab dengan bawahan. Perilaku ini mempunyai gejala-gejala seperti : sifat seorang pemimpin yang 

ramah-tamah, membantu kepentingan bawahan, membela bawahan, bersedia menerima konsultasi 

bawahan, memberikan kesejahteraan bawahan, dan bawahan. Kedua, disebut struktur inisiasi 

(initiating structure), kecenderungan seorang pemimpin yang memberikan batasan-batasan antara 

peranan pemimpin dan peranan bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Tanda-tandanya ialah 

bawahan diberikan instruksi dalam pelaksanaan tugas, kapan bagaimana pekerjaan dilakukan, hasil 

apa yang akan dicapai, oleh karena itu, pemimpin membuat berbagai standar yang perlu 

dilaksanakan bawahan. Rusidi (1978, dalam Permatasari, 2009) menyatakan bahwa kepemimpinan 

kelompok yang perlu diperhatikan dalam topik dinamika kelompok ialah syarat-syarat yang harus 

dimiliki oleh seorang pemimpin kelompok (what the 

must leader must be), dan hal-hal yang harus dicerminkan dalam perilaku oleh pemimpin (what the 

leader must do). Persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah : 1) Mempunyai 

daya tepa selira, yaitu mempunyai kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi dan peranan 

orang lain (empati) atau dapat merasakan perasaan orang lain. 2) Sebagai ketua kelompok ia harus 

dapat diterima kehadirannya oleh semua anggota kelompok yang dipimpinnya. 3) Menaruh 

perhatian terhadap anggotanya (considerate), yaitu pemimpin tidak boleh bertindak pilih kasih, acuh 

tak acuh terhadap anggotanya, harus memiliki nasib atau keadaan anggotanya, juga harus 

mempertimbangkan ide atau gagasan dari anggota. 4) Harus luwes atau supel (surgency), yaitu 

pandai bergaul, baik dengan anggotanya maupun orang diluar kelompoknya. Selain itu, harus 

bersemangat, dinamis dan riang gembira dalam segala kesukaran. Selanjutnya Rusidi (1978, dalam 

Permatasari, 2009) menjelaskan bahwa halhal yang harus dicerminkan dalam perilaku pemimpin 

(what the leader must 



do) adalah : 1) Mempelajari alasan-alasan kelompok, yaitu pemimpin kelompok harus mempelajari 

alasan atau tujuan orang-orang untuk memasuki kelompok. Hal ini penting dalam rangka 

menciptakan kekompakan anggota dengan cara menciptakan kepuasan bagi anggota. 2) 

Menganalisis dan memperjelas tujuan kelompok (analyzing and goal 

indentification) a. Menganalisis kelompok berarti mempelajari atau menelaah antara lain tugas 

kelompok, aspirasi, dan harapan anggota. Hal ini penting agar pemimpin dapat menentukan 

bagaimana seharusnya berhubungan dengan anggotanya, sehingga untuk menggerakkan ke arah 

tercapainya tujuan diperoleh strategi yang tepat. b. Memperjelas tujuan kelompok yang akan 

dicapainya, merupakan misi kelompok, memiliki tujuan jelas, sehingga tidak menimbulkan 

kebingungan dan keragu-raguan anggotanya. 3) Membentuk struktur kelompok, hal ini berarti 

menetapkan atau membagikan tugas menetapkan hubungan peranan yang masing-masing harus 

dilakukan dalam rangka mencapai tujuan. 4) Berinisiatif, meskipun tidak selalu bahwa berinisiatif itu 

timbul dari pemimpin, akan tetapi pemimpin harus memiliki inisiatif, selalu dapat memasukkan ide 

baru kepada anggotanya. Selain itu harus mampu menampung segala inisiatif yang datang dari 

anggotanya serta mampu menumbuhkan inisiatif anggotanya 5) Mencurahkan perhatian kepada 

tercapainya tujuan kelompok, pemimpin harus tetap mencurahkan perhatiannya kepada tercapainya 

tujuan kelompok, jika tidak kelompok akan terbengkalai dan akan ditinggalkan anggota. 6) 

Menyempurnakan fasilitas komunikasi, hal ini merupakan kelengkapan pembentukan struktur 

kelompok, misalnya menentukan tempat pertemuan, menentukan waktu, menentukan media apa 

yang digunakan dan sebagainya. 7) Menjaga kekompakan para anggota. Hal ini harus dilakukan oleh 

pemimpin agar kekompakan anggota selalu terpelihara dalam setiap kegiatan. 8) Menciptakan 

kegairahan para anggota, satu hal yang harus dilakukan pemimpin kelompok ialah menciptakan 

kegairahan anggota pada tiap kegiatan kelompok dan menghilangkan keputusasaan anggota dalam 

menghadapi masalah. 9) Menjalankan tugas secara efektif, tugas tersebut harus selalu diusahakan 

efektif atau lebih bermanfaat ke arah tercapainya tujuan kelompok karena tugas-tugas itu 

dilaksanakan bersama dengan para anggotanya, maka kemampuannya mengkoordinasi harus 

dimiliki pemimpin kelompok. 

3. Pengertian Kelompok dan Dinamika Kelompok Kartono (1994) menyatakan bahwa kelompok itu 

terdiri atas dua atau lebih individu, yang ada secara bersama-sama dalam satu hubungan psikis 

tertentu, dalam kondisi individu berarti (mempunyai arti) bagi orang lain, dan yang seorang 

mempengaruhi pribadi-pribadi lainnya. Menurut Sherif ( Ahmadi, 2002), kelompok adalah suatu unit 

sosial yang terdiri dari dua atau lebih individu yang telah mengadakan interaksi sosial yang cukup 

intensif dan teratur, sehingga diantara individu itu sudah terdapat pembagian tugas, struktur dan 

norma-norma tertentu yang khas bagi kelompok itu. Kelompok disini mempunyai sifat : 1) Adanya 

saling tergantung di antara anggota kelompok sehingga membentuk pola tertentu yang mengikat 

satu sama lain. 2) Tiap anggota mengakui dan mentaati nilai-nilai, norma-norma serta tingkah laku 

yang berlaku di dalam kelompok itu. Menurut Fiedler (Sarwono, 1998), kelompok adalah 

serangkaian individu yang mempunyai persamaan-persamaan yang saling berdekatan dan yang 

terlibat dalam suatu tugas bersama. Jadi anggota-anggota kelompok merasa saling tergantung dalam 

mencapai suatu tujuan bersama. Dengan demikian, sekumpulan orang yang masing-masing bekerja 

sendiri-sendiri tidaklah tergolong kelompok. Menurut Cartwright (Laurer, 1993), ada lima ciri-ciri 

kelompok yaitu : 1) Orang yang menjadi agen perubahan dan orang yang akan diubah harus memiliki 

perasaan sekelompok yang kuat. 2) Semakin besar pengaruh yang didesakkan kelompok terhadap 

anggotanya, semakin menarik kelompok itu bagi anggotanya 3) Kelompok akan menggunakan 

pengaruh yang lebih besar bila kelompok sedang mencoba mengubah ciri-ciri anggotanya yang 



mendasari ketertarikan mereka terhadap kelompok 4) Anggota yang tertinggi gengsinya akan 

mendesakkan pengaruh terbesar 5) Anggota kelompok, kecil kemungkinannya akan mengubah cara-

cara yang menyebabkan mereka menyimpang dari norma kelompok. Menurut Santosa (1999), 

dinamika berarti tingkah laku warga yang satu secara langsung mempengaruhi warga yang lain 

secara timbal balik. Jadi dinamika berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota 

kelompok yang satu dengan anggota yang lain secara timbal balik dan antara anggota dengan 

kelompok secara keseluruhan. Berdasarkan uraian tersebut dinamika kelompok berarti suatu 

kelompok yang teratur dari dua individu atau lebih yang mempunyai hubungan psikologis secara 

jelas antara anggota satu dengan yang lain, dengan kata lain antar anggota kelompok mempunyai 

hubungan psikologis yang berlangsung dalam situasi yang dialami secara bersama-sama. Menurut 

Jetkins (1950, dalam Mardikanto, 1993), dinamika kelompok adalah kajian terhadap kekuatan-

kekuatan yang terdapat di dalam maupun di lingkungan kelompok yang akan menentukan perilaku 

anggota-anggota kelompok dan perilaku kelompok yang bersangkutan, untuk bertindak atau 

melaksakan kegiatan-kegiatan demi tercapainya tujuan bersama yang merupakan tujuan kelompok 

tersebut. Hal itu dilandasi pemikiran bahwa tercapainya tujuan kelompok akan sangat ditentukan 

oleh tindakan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompok yang merupakan perwujudan 

dari perilaku kelompok sebagai suatu kesatuan dari perilaku anggota-anggota kelompok. Menurut 

Samsudin (1987, dalam Rikhomayura, 2006),dinamika kelompok adalah aktivitas untuk menanggapi 

tugas yang timbul karena adanya tantangan lingkungan dan tantangan kebutuhan, antara lain 

tuntutan untuk meningkatkan produktivitas usahatani. Selanjutnya Samsudin (1987) menyebutkan 

bahwa suatu kelompok tani dikatakan dinamis jika interaksi sesama anggota lebih kuat dibandingkan 

interaksi dengan pihak luar kelompoknya. Jika semakin kuat interaksi diantara petani anggota, maka 

semakin kompak kelompok tersebut, sehingga semakin mudah untuk mencapai tujuan. Suyitno 

(2001, dalam Rikhomayura, 2006) mengartikan bahwa dinamika kelompok sebagai suatu studi yang 

menganalisa berbagai kekuatan yang menentukan perilaku anggota dan perilaku kelompok yang 

menyebabkan terjadinya gerak perubahan dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang 

telah ditetapkan. Ciri-ciri dinamika kelompok adalah : 1) Adanya hubungan sosial antar anggota 2) 

Adanya interaksi antar komponen-komponen kelompok 3) Adanya kegiatan saling mempengaruhi 4) 

Adanya konflik dan konsekuensi 5) Adanya perubahan Menurut Mardikanto (1993), analisis terhadap 

dinamika kelompok dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu : 1) Pendekatan sosiologis 

Pendekatan sosiologis yaitu analisis dinamika kelompok melalui analisis terhadap bagian-bagian atau 

komponen kelompok dan analisis terhadap proses sistem sosial. Pendekatan seperti ini terutama 

dilakukan untuk menganalisa dinamika kelompok sosial, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut : a. 

Tujuan kelompok, yaitu hasil akhir yang ingin dicapai, baik berupa sesuatu objek (materi) atau 

keadaan serta keinginan-keinginan lain yang diinginkan dan dapat memuaskan semua anggota 

kelompok yang bersangkutan. b. Unsur-unsur yang menyangkut pembagian tugas dan hak serta 

kewajiban anggota-anggota kelompok. c. Unsur-unsur yang berkaitan dengan aturan atau kebiasaan-

kebiasaan yang harus ditaati oleh semua anggota dalam menunjukkan perilaku, melaksanakan 

tindakan atau peran demi tercapainya tujuan kelompok. d. Unsur-unsur dalam kelompok yang harus 

diupayakan atau disediakan demi terlaksananya kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. 2) Pendekatan psikososial Analisis dinamika kelompok dengan pendekatan psikososial 

dimaksudkan untuk melakukan kajian terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku 

anggota kelompok dalam melaksanakan kegiatan demi tercapainya tujuan kelompok. Faktor-faktor 

itu adalah : a. Tujuan kelompok, yaitu hasil akhir yang ingin dicapai, baik yang berupa suatu obyek 

(materi) atau keadaan atau keinginan-keinginan lain yang diinginkan dan dapat memuaskan semua 



anggota kelompok yang bersangkutan. Tujuan ini pertama-tama harus dilihat hubungannya dengan 

tujuan pribadi anggota-anggotanya. b. Struktur kelompok, yaitu bagaimana kelompok itu mengatur 

dirinya dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini ada tiga factor penting, antara lain 

struktur kekuasaan, yaitu bagaiman mereka mengambil keputusan atas nama kelompok; sistem 

komunikasi dalam kelompok, yaitu bagaiman mereka menyebarkan informasi atau pesanpesan lain 

kepada anggota-anggotanya; wahan bagi kelompok untuk berinteraksi. c. Fungsi tugas, yaitu 

seperangkat tugas yang harus dilakukan oleh setiap anggota kelompok sesuai dengan fungsi dan 

kedudukannya masingmasing dalam struktur kelompok demi tercapainya tujuan kelompok. 

Kelompok haruslah diarahkan sehingga melakukan kegiatan yang mempunyai sifat-sifat : 

memuaskan anggota, menghasilkan inisiatif untuk kegiatan kelompok yang berguna, memberi 

informasi tentang hal-hal yang diperlukan oleh anggota, menyelenggarakan koordinasi dalam rangka 

mencapai konsensus dalam kelompok, mengajak semua kelompok untuk berpartisipasi dengan 

status sama, menjelaskan kepada anggota tentang hal-hal yang menimbulkan kebingungan atau 

kekacauan. d. Pembinaan dan pengembangan kelompok, yaitu upaya kelompok untuk tetap 

memelihara dan mengembangkan kehidupan kelompok, untuk itu kelompok harus selalu berusaha 

meningkatkan partisipasi anggota, menyediakan fasilitas yang perlu, melakukan koordinasi 

pengawasan dan menjaga lancarnya komunikasi, mencari anggota baru dan membimbingnya 

sehingga menjadi anggota yang baik. e. Kekompakan kelompok, yaitu rasa keterikatan yang kuat 

antara anggota kelompok terhadap kelompoknya. Rasa keterikatan itu dapat dilihat pada kesamaan 

tindakan, kerjasama, kesadaran menjadi anggota, persamaan nasib, homogenitas perilaku, 

kesepakatan terhadap tujuan kelompok, dan terhadap kepemimpinan kelompok. f. Suasana 

kelompok, yaitu lingkungan fisik dan nonfisik yang akan mempengaruhi perasaan setiap anggota 

kelompok terhadap kelompoknya. Suasana tersebut dapat berupa keramahtamahan, 

kesetiakawanan, kebebasan bertindak, dan suasana fisik seperti kerapihan, keteraturan, dan lain-

lain. g. Tekanan kelompok, yaitu tekanan-tekanan atau ketegangan dalam kelompok yang 

menyebabkan kelompok tersebut berusaha keras untuk mencapai tujuan kelompok. Tekanan 

kelompok baik dari dalam maupun dari luar baik untuk mendinamiskan kelompok, tetapi jika 

ketegangan tersebut berlarut-larut dapat membahayakan kehidupan kelompok yang bersangkutan, 

untuk itu tingkat ketegangan kelompok harus dapat dikendalikan sehingga dapat menimbulkan 

kedinamisan yang optimal. h. Keefektifan kelompok, yaitu keberhasilan kelompok untuk mencapai 

tujuannya, yang dapat dilihat pada tercapainya keadaan atau perubahan-perubahan yang 

memuaskan anggotanya. i. Agenda terselubung adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh 

kelompok yang diketahui oleh semua anggotanya, tetapi tidak dinyatakan secara tertulis. 

4. Pengertian Pendapatan dan Pendapatan Rumah Tangga Menurut Hernanto (1993, dalam 

Widodo, 2006), pendapatan adalah penerimaan dari suatu hasil yang sudah dikurangi dengan biaya-

biaya selama proses produksi. Pendapatan merupakan suatu bentuk imbalan jasa pengelola (petani) 

yang menggunakan lahan, tenaga kerja, dan modal yang dimiliki dalam berusaha tani. Menurut 

Soekartawi (1995), pendapatan usahatani (Pd) adalah selisih antara penerimaan dan semua biaya, 

yaitu antara selisih antara total penerimaan (TR) dengan total biaya (TC). 

Pd = TR – TC Keterangan : Pd : Pendapatan usahatani TR : Total penerimaan TC : Total biaya Total 

penerimaan adalah perkalian antara produksi (Y) dengan harga (Py), 

TR = Y x Py Keterangan : TR : Total penerimaan Y : Produksi yang diperoleh dalam suatu usahatani Py 

: Harga Y sedangkan total biaya adalah penjumlahan dari biaya variabel dengan biaya tetap. Biaya 

tetap adalah biaya yang besarnya tidak tergantung pada besar kecilnya produksi yang dihasilkan 

seperti pajak, penyusutan alat-alat pertanian, dan ongkos sewa lahan, sedangkan biaya variabel 



adalah biaya yang besarnya tergantung pada besar kecilnya volume produksi yang dihasilkan seperti 

sarana produksi pertanian (saprotan) dan kebutuhan tenaga kerja. 

TC = BT + BV Keterangan : TC : Total biaya BT : Biaya tetap BV : Biaya variabel Menurut Suharjo 

(1973, dalam Asikawati 2008), terdapat empat ukuran pendapatan yaitu : 1) Pendapatan kerja petani 

Pendapatan ini diperoleh dengan menghitung semua penerimaan yang berasal dari penjualan, yang 

dikonsumsi keluarga dan kenaikan nilai investasi. Setelah itu dikurangi dengan pengeluaran, baik 

yang tunai, yang diperhitungkan termasuk bunga modal, nilai investasi dan nilai kerja keluarga. 2) 

Penghasilan kerja petani Angka diperoleh dari selisisih antara total penerimaan dengan total 

pengeluaran usahatani yang merupakan penghasilan usahatani, kemudian penghasilan usahatani ini 

dikurangi dengan bunga modal. 3) Pendapatan kerja keluarga Pendapatan ini merupakan balas jasa 

kerja dan pengelolaan petani dan anggota-angotanya. Apabila usahatani dilaksanakan oleh petani 

dan keluarganya, maka ukuran inilah yang terbaik untuk mengetahui keberhasilan suatu usaha. 

Pendapatan kerja keluarga diperoleh dengan menambah penghasilan nilai kerja keluarga. 4) 

Pendapatan keluarga Angka diperoleh dengan menghitung pendapatan dari sumber-sumber lain 

yang diterima petani bersama keluarganya disamping kegiatan pokoknya. Prayitno dan Arsyad 

(1987, dalam Harjini, 2007) mendefinisikan bahwa total pendapatan rumah tangga petani adalah 

jumlah pendapatan bersih seluruh anggota rumah tangga yang bekerja selama satu tahun dihitung 

dalam satuan rupiah. Dari perhitungan pendapatan rumah tangga petani ini, dapat dihitung per 

kapita, yang selanjutnya dipergunakan untuk menentukan kedudukan petani terhadap garis 

kemiskinan. Tingkat pendapatan per kapita rumah tangga adalah pendapatan total rumah tangga 

dalam setahun dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga. Menurut Darussam (1999, dalam 

Harjini, 2007), pendapatan bagi rumah tangga akan memberi kesejahteraan apabila tidak hanya 

mampu secara teratur memenuhi pola belanja sepanjang horizontal kehidupan rumah tangganya 

tersebut. Pendapatan yang berasal dari upah atau gaji akan memberikan seseorang kekuatan untuk 

memenuhi dan kemudian mengkonsumsi barang dan jasa yang dibutuhkan. Bahkan dari pendapatan 

itu pula seseorang dapat menabung untuk membina sumber-sumber pendapatan yang lain lebih 

besar. 

B. Kerangka Pemikiran Karakteristik pemimpin adalah ciri-ciri atau sifat-sifat yang dimiliki oleh 

seorang pemimpin yang ditampilkan melalui pola pikir, pola sikap dan pola tindak terhadap 

kelompoknya. Karakteristik pemimpin berperan dalam menentukan dan membatasi sikap atau 

perilakunya dalam kelompok. Karakteristik pemimpin kelompok usaha di Desa Margasari diukur 

berdasarkan variabel yang merujuk pada teori Stogdil (1970) dalam Wahjosumidjo (1987) yang 

menyatakan bahwa pada penelitiannya periode (1948-1970), tampak jelas bahwa sifat-sifat 

kepemimpinan dengan berbagai komponen mempunyai variabel yang lebih banyak dan 

dikelompokkan ke dalam komponen pokok. Selain merujuk pada teori Stogdil (1970), karakteristik 

pemimpin juga diambil dari teori Wahjosumidjo (1987) yaitu teori mengenai kepribadian sebagai 

watak atau ciri-ciri seseorang yang membedakan pribadi seseorang dengan yang lain, yang 

mempunyai peranan penting dalam rangka pemenuhan persyaratan pengangkatan jabatan 

pemimpin. Berdasarkan ketiga rujukan teori tersebut, maka variabel karakteristik pemimpin 

(Variabel X) pada kelompok usaha di Desa Margasari menggunakan beberapa variabel yang 

dikemukakan oleh Stogdil (1970) yaitu usia, latar belakang sosial ekonomi dan pengetahuan serta 

satu variabel dari teori Wahjosumidjo (1987) yaitu kemampuan berkomunikasi. Karakteristik 

pemimpin diduga memiliki hubungan dengan pembentukan perilaku seorang pemimpin karena pada 

dasarnya perilaku pemimpin tidak dapat dipisahkan dengan sifat-sifat pribadi yang dimiliki oleh 

pemimpin itu sendiri. Umur seorang pemimpin akan menentukan pembentukan perilaku yang baik, 



karena umur pemimpin akan dicirikan dengan kondisi fisik dan rohani yang sehat dan produktif 

sehingga dapat mendukung perilakunya dalam memimpin kelompok. Kemampuan berkomunikasi 

yang dimiliki seorang pemimpin akan mempengaruhi pola perilaku pemimpin terhadap 

kelompoknya, karena dengan kemampuan berkomunikasi yang baik akan dapat meningkatkan 

efektifitas komunikasi antara pemimpin dengan anggota kelompok. Tingkat pengetahuan yang 

dimiliki seorang pemimpin kelompok akan menentukan perilaku pemimpin yang baik, karena dengan 

pengetahuan yang tinggi mengenai usaha kelompok, pemimpin kelompok akan dapat mengarahkan 

kelompoknya dalam pencapaian tujuan yang diinginkan. Status sosial ekonomi yang dimiliki seorang 

pemimpin kelompok akan mendukung perilakunya dalam kelompok, karena dengan status sosial 

ekonomi yang tinggi akan mencerminkan kewibawaan dan kharismatik seorang pemimpin dan dapat 

menjaga hubungan komunikasi yang baik dengan anggota kelompok. Jadi karakteristik pemimpin 

diduga memiliki hubungan dengan perilaku pemimpin kelompok. Merujuk pada teori Rusidi (1978) 

diketahui bahwa kelompok manusia yang sama menunjukkan tingkat keagresifan yang berbeda jika 

kepemimpinannya berbeda, sehingga kepemimpinan ketua kelompok merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi dinamika kelompok. Perilaku pemimpin kelompok usaha di Desa Margasari 

dapat diukur dari hal-hal yang harus dilakukan pemimpin (what the 

leader must do) yaitu : mempelajari alasan-alasan kelompok, menganalisis dan memperjelas tujuan 

kelompok, membentuk struktur kelompok, berinisiatif, mencurahkan perhatian pada tercapainya 

tujuan kelompok, menyempurnakan fasilitas komunikasi, menjaga kekompakan para anggota, 

menciptakan kegairahan para anggota dan enjalankan tugas secara efektif. Kesembilan indikator ini 

akan digunakan sebagai variabel perilaku pemimpin (Variabel Y). Perilaku pemimpin yang baik akan 

mengarahkan kelompok ke arah yang lebih dinamis. Jadi, apabila perilaku pemimpin kelompok 

usaha tergolong baik, maka pemimpin kelompoknya akan mampu mengarahkan kelompok ke arah 

yang lebih dinamis sehingga dinamika kelompok akan tinggi, dengan demikian diduga ada hubungan 

antara perilaku pemimpin dengan dinamika suatu kelompok. Merujuk pada teori Mardikanto (1993), 

analisis terhadap dinamika kelompok pada kelompok usaha di Desa margasari dapat diukur melalui 

sembilan indikator, yaitu : tujuan kelompok, struktur kelompok, fungsi tugas, pembinaan dan 

pengembangan kelompok, kesatuan dan kekompakkan kelompok, suasana kelompok, tekanan 

kelompok, keefektifan kelompok dan agenda terselubung. Kesembilan indikator ini akan digunakan 

sebagai variabel dinamika kelompok (Variabel Z), dengan demikian, apabila dinamika kelompok 

tinggi maka akan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Tercapainya tujuan kelompok sangat 

ditentukan oleh tindakan atau kegiatankegiatan yang dilakukan oleh ketua kelompok. Tindakan atau 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan merupakan perwujudan dari perilaku pemimpin kelompok. 

Karakteristik pemimpin berperan dalam menentukan perilaku pemimpin. Perilaku pemimpin 

kelompok yang baik akan mengarahkan kelompoknya ke arah dinamis, sehingga akan dapat 

mencapai tujuan yang diinginkan yaitu meningkatkan pendapatan rumah tangga. Berdasarkan uraian 

di atas kerangka pemikiran mengenai hubungan antara karakteristik dan perilaku pemimpin dengan 

dinamika kelompok usaha dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga dapat dilihat pada 

Gambar 1. Gambar 1. Paradigma hubungan antara karakteristik dan perilaku pemimpin dengan 

dinamika kelompok usaha dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga. 

Variabel (Y) 

Perilaku Pemimpin 

Indikator : 

1. Mempelajari alasan-alasan kelompok. 

2. Menganalisis dan memperjelas tujuan 



kelompok. 

3. Membentuk struktur kelompok. 

4. Berinisiatif. 

5. Mencurahkan perhatian pada 

tercapainya tujuan kelompok. 

6. Menyempurnakan fasilitas komunikasi. 

7. Menjaga kekompakan para anggota. 

8. Menciptakan kegairahan para anggota. 

9. Menjalankan tugas secara efektif. 

Pendapatan RT (P) 

- Pendapatan Usaha Kelompok 

- Pendapatan Luar Usaha Kelompok 

Variabel (X) 

Karakteristik 

Pemimpin 

Variabel (Z) 

Dinamika Kelompok 

Indikator : 

1. Tujuan kelompok. 

2. Struktur kelompok. 

3. Fungsi tugas. 

4. Pembinaan dan pengembangan kelompok. 

5. Kesatuan dan kekompakkan kelompok. 

6. Suasana kelompok. 

7. Tekanan kelompok. 

8. Keefektifan kelompok. 

9. Agenda terselubung 

Umur (X1) 

Kemampuan 

Berkomunikasi (X2) 

Pengetahuan (X3) 

Status Sosial 

Ekonomi (X4) 

C. Hipotesis Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka dapat diketahui hipotesis dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut : 1. Ada hubungan yang nyata antara umur pemimpin dengan 

perilaku pemimpin pada kelompok usaha. 2. Ada hubungan yang nyata antara kemampuan 

berkomunikasi pemimpin dengan perilaku pemimpin pada kelompok usaha. 3. Ada hubungan yang 

nyata antara pengetahuan pemimpin dengan perilaku pemimpin pada kelompok usaha. 4. Ada 

hubungan yang nyata antara status sosial ekonomi pemimpin dengan perilaku pemimpin pada 

kelompok usaha. 5. Ada hubungan yang nyata antara perilaku pemimpin dengan dinamika kelompok 

usaha. 6. Ada hubungan yang nyata antara dinamika kelompok usaha dengan tingkat pendapatan 

rumah tangga. 

III. METODE PENELITIAN 


