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This study aims to analyze  factors related to group communication effectiveness 

on Jarwobangplus Program implementation and to find out the relationship 

between the group communication effectiveness and the implementation of 

Jarwobangplus Program in Gadingrejo Subdistrict, Pringsewu Regency.  The 

location of this study was chosen purposively in Gadingrejo Subdistric, Pringsewu 

Regency and respondents were 86 of rice farmers committed to Jarwobangplus 

program.  Data of this research were collected on April-May 2016.  The research 

used survey method using descriptive analysis and used nonparametric  statistic 

test correlation Rank Spearman to test the hypothesis. The results showed that the 

factors that related to group communication effectiveness are group cohesion 

level, leadership type and semantics disruption frequency. There was a significant 

correlation between the group communication effectiveness and the 

Jarwobangplus Program implementation in Gadengrejo Subdistrict, Pringsewu 

Regency with rs score of 0,233.  It means that Jarwobangplus Program 

implementation achievement was determined by group communication 

effectiveness as much as 23,3 percents. 

Key words: group communication effectiveness, Jarwobangplus Program. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 

 

KEEFEKTIFAN KOMUNIKASI KELOMPOK DALAM PENERAPAN 

PROGRAM JARWBANGPLUS DI KECAMATAN GADINGREJO 

KABUPATEN PRINGSEWU 

 

 

Oleh 

 

Delia Aprilina S 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan 

dengan keefektifan komunikasi kelompok dalam penerapan Program 

Jarwobangplus di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dan mengetahui 

hubungan antara keefektifan komunikasi kelompok dengan penerapan Program 

Jarwobangplus di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.  Lokasi 

penelitian ini dipilih secara sengaja di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten 

Pringsewu, dan responden penelitian ini sebanyak 86 petani padi yang 

melaksanakan Program Jarwobangplus.  Pengumpulan data penelitian di- 

laksanakan pada bulan April-Mei 2016.  Metode penelitian menggunakan metode 

survai dengan analisis deskriptif dan menggunakan uji statistik nonparametrik 

korelasi Rank Spearman untuk menguji hipotesis.  Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan keefektifan komunikasi kelompok 

adalah tingkat kohesi kelompok, tipe kepemimpinan dan frekuensi gangguan 

semantik.  Terdapat hubungan nyata antara keefektifan komunikasi kelompok 

dengan penerapan Program Jarwobangplus di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten 

Pringsewu dengan nilai korelasi 0,233.  Artinya keberhasilan penerapan Program 

Jarwobangplus ditentukan oleh keefektifan komunikasi kelompok sebesar 23,3 

persen. 

Kata kunci:  keefektifan komunikasi kelompok, Program Jarwobangplus. 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sektor pertanian di Indonesia masih menjadi salah satu sektor yang penting dan 

banyak memberikan sumbangan bagi perekonomian secara keseluruhan.  

Sumbangan tersebut adalah sebagai penyedia bahan baku industri, penyedia bahan 

pangan masyarakat dan penyedia lapangan kerja.  Sektor pertanian juga masih 

merupakan sektor yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pemben- 

tukan Produk Domestik Bruto (PDB).  Sumbangan sektor pertanian terlihat pada 

pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) Provinsi Lampung 2014 

sebesar 36,55%.  Kontribusi yang diberikan dapat dilihat pada hasil pertanian 

tersebut, seperti hasil pertanian padi yang cukup besar memberikan dampak 

positif pada penjualan beras nasional, sehingga PDB yang terbentuk positif pula 

(Dinas Pertanian TPH Provinsi Lampung, 2014). 

 

Indonesia umumnya dan khususnya Provinsi Lampung merupakan wilayah yang 

menempatkan hasil pertanian dan juga beras sebagai komoditas andalan.  

Lampung menduduki peringkat kedua se-Sumatera dengan memberikan 

kontribusi terhadap produksi beras nasional dengan tingkat produktivitas sebesar 

5,14 yang dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Data Produksi dan Produktivitas padi di Indonesia per provinsi tahun 

2015 

Provinsi Produksi 2015 (ton) 
Produktivitas (ton/hektar) 

2015 

Aceh 2.331.046 5.56 

Sumatera Utara 4.044.829 5.17 

Sumatera Barat 2.550.609 5.02 

Riau    393.917 3.66 

Jambi    541.486 4.43 

Sumatera Selatan 4.247.922 4.86 

Bengkulu    578.654 4.49 

Lampung 3.641.895 5.14 

Kep. Bangka Belitung     27.068 2.28 

Kep. Riau          959 3.64 

Dki Jakarta       6.361 5.59 

Jawa Barat             11.373.234 6.12 

Jawa Tengah             11.301.422 6.02 

Di Yogyakarta    945.136 6.06 

Jawa Timur             13.154.967 6.11 

Banten 2.188.996 5.66 

Bali    853.710 6.21 

Nusa Tenggara Barat 2.417.392 5.17 

Nusa Tenggara Timur    948.088 3.56 

Kalimantan Barat 1.244.485 2.86 

Kalimantan Tengah    891.805 3.50 

Kalimantan Selatan 2.140.279 4.18 

Kalimantan Timur    408.782 4.12 

Kalimantan Utara    112.060 2.72 

Sulawesi Utara    674.169 4.90 

Sulawesi Tengah 1.015.368 4.85 

Sulawesi Selatan 5.471.806 5.24 

Sulawesi Tenggara    660.720 4.70 

Gorontalo    331.220 5.55 

Sulawesi Barat    461.844 4.94 

Maluku    117.791 5.57 

Maluku Utara      75.265 3.51 

Papua Barat   26.281 4.11 

Papua 181.682 4.39 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016 

Fenomena tersebut menjelaskan bahwa sektor pertanian di Lampung memiliki 

potensi dan prospek ke depan yang cukup baik. 

 

Provinsi Lampung termasuk salah satu provinsi yang mayoritas masyarakatnya 

bekerja di sektor pertanian, khusunya tanaman padi.  Lahan yang ada di Provinsi 

Lampung cocok untuk digunakan untuk usahatani padi, yang dilihat dari 
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banyaknya sawah yang ada.  Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Tanaman 

Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung 2016, produksi dan produktivitas padi 

di Provinsi Lampung mengalami peningkatan yang cukup signifikan.  Secara rinci 

dapat dilihat pada Tabel 2, perkembangan produktivitas padi di Provinsi 

Lampung. 

 

Tabel 2. Perkembangan luas panen, produksi, dan produktivitas padi di  

              Provinsi Lampung tahun 2005-2015 
 
Tahun Luas Panen (ha) Produksi (ton) Produktivitas 

(ton/ha) 

Perkembangan 

(%) 

2005 496.538 2.124.144 4,27 - 

2006 494.102 2.129.214 4,31 0,77 

2007 524.955 2.308.404 4,39 2,01 

2008 506.547 2.341.075 4,62 5,10 

2009 570.417 2.673.844 4,68 1,43 

2010 590.608 2.807.676 4,75 1,42 

2011 606.973 2.940.795 4,84 1,92 

2012 641.876 3.101.455 4,83 0,27 

2013 638.090 3.207.002 5,02 4,02 

2014 648.731 3.320.064 5,11 1,83 

2015 708.048 3.641.767 5,14 0,50 

Sumber:   Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung,    

2016. 

 

 

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa di Provinsi Lampung produksi padi 

mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 2005 hingga 2015.  Hal tersebut 

karena adanya penambahan luas panen.  Kondisi ini menjelaskan bahwa Provinsi 

Lampung berpotensi menjadi daerah penghasil padi terbesar bila dilihat dari 

peningkatan produksinya.  Berikut ini merupakan data produksi padi per 

kabupaten di Provinsi Lampung pada tahun 2015 yang dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3.  Produksi tanaman padi per kabupaten/kota di Propinsi Lampung 

      tahun 2015. 

Sumber:  Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung,    

2016. 

 

 

Tabel 3, Kabupaten Pringsewu hanya memiliki luas panen sebesar 22.078 ha yang 

menempati posisi ke-11 dari 15 kabupaten/kota dalam urutan luas panen di 

Provinsi Lampung.  Namun demikian, Kabupaten Pringsewu memiliki tingkat 

produktivitas yang cukup tinggi yaitu sebesar 5,45 ton/ha menempati posisi ke-5 

tertinggi dari 15 kabupaten/kota setelah Kota Metro, Kota Bandar Lampung, 

Kabupaten Lampung Selatan dan Tanggamus.  Provinsi Lampung merupakan 

daerah yang berpotensi menjadi salah satu daerah lumbung padi nasional, hal 

tersebut juga salah satunya karena upaya Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk 

meningkatkan produktivitas padi.  Terdapat 9 kecamatan yang ada di Kabupaten 

Pringsewu, dan mayoritas lahan digunakan untuk usahatani padi.  Kecamatan 

Gadingrejo merupakan kecamatan yang memiliki luas lahan untuk tanaman 

pangan yang cukup luas, dan tingkat produksi padi sawah di kecamatan ini 

merupakan yang tertinggi pada tahun 2013-2014.  Berikut ini data luas panen dan 

produksi menurut kecamatan di Pringsewu. 

No. Kabupaten Luas Panen (ha)  Produksi (ton) Produktivitas (ton/ha) 

  1.  Lampung Barat 24.590 116.607 4.74 

  2.  Tanggamus 41.551 226.628 5.45 

  3.  Lampung Selatan 80.596 441.113 5.47 

  4.  Lampung Timur  95.383 509.949 5.35 

 5  Lampung Tengah 123.740 673.564 5.44 

  6.  Lampung Utara 31.624 150.339 4.75 

  7.  Way Kanan  32.314 151.674 4.69 

  8.  Tulang Bawang  39.620 186.781 4.71 

  9.  Pesawaran 28.328 153.472 5.42 

10.  Pringsewu 22.078 120.275 5.45 

11.  Mesuji 27.324 129.791 4.75 

12.  Tulang Bawang Barat 15.504 73.473 4.74 

13.  Pesisir Barat 15.289 72.506 4.74 

14.  Bandar Lampung 1.685 9.220 5.47 

15.  Metro 4.853 27.027 5.57 
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Tabel 4. Luas panen dan produksi padi sawah menurut kecamatan 

             di Kabupaten Pringsewu Tahun 2013-2014 
 

Kecamatan Produksi (ton) 

        2013 

Produktivitas 

(ton/ha) 

Produksi (ton) 

2014 

Produktivitas 

(ton/ha) 

Padarsuka 16.880 5,03 22.664 5,28 

Ambarawa 15.631 5,02 15.241 5,28 

Pagelaran 11.740 5,04 14.544 5,29 

Pagelaran Utara     - - - - 

Pringsewu 13.353 5,03 14.100 5,28 

Gadingrejo 18.936 5,04 31.328 5,30 

Sukoharjo   9.982 5,03 12.076 5,28 

Banyumas   5.563 5,03   5.108 5,28 

Adiluwih                    5.391 5,02   2.937 5,28 

Jumlah   108.101      117.998 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu, 2015 

 

Berdasarkan data pada Tabel 4, dapat dilihat Kecamatan Gadingrejo menempati 

posisi tertinggi di Kabupaten Pringsewu jika dibandingkan dengan kecamatan 

lainnya yaitu dengan produktivitas sebsar 5,04 pada tahun 2013 dan produktivitas 

sebesar 5,30 pada tahun 2014.  Dapat diketahui pula bahwa total produksi di 

Kabupaten Pringsewu pada tahun 2013 adalah sebesar 108.101 ton dan pada tahun 

2014 adalah 117.998 ton. Hal tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun 2013 

sampai 2014.  Keberhasilan produksi tidak terlepas dari beberapa program 

pemerintah yang mendukung peningkatan produktivitas petani padi di Kabupaten 

Pringsewu maupun di daerah lain di Indonesia.  Salah satu program tersebut 

adalah Program Jarwobangplus (Sistem Tanam Jajar Legowo yang seimbang).  

Program ini serentak dilaksanakan di 11 Kecamatan dalam 10 kabupaten yang 

dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5.  Data BP3K yang melaksanakan Program Jarwobangplus 

No. BP3K (Kecamatan) Kabupaten 

1. Gedong Tataan Pesawaran 

2. Gadingrejo Pringsewu 

3. Pagelaran Pringsewu 

4. Punggur Lampung Tengah 

5. Batanghari Lampung Timur 

6. Pulau Panggung Tanggamus 

7. Metro Timur Metro 

8. Abung Semuli Lampung Utara 

9. Sumber Jaya Lampung Barat 

10. Rawajitu Selatan Tulang Bawang 

11. Kalianda Lampung Selatan 

Sumber:  Bakorluh Provinsi Lampung, 2016. 

 

Program ini dilaksanakan oleh petani di bawah arahan BP3K Kecamatan 

Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu  pada tahun 2013.  Program Jarwobangplus 

(Sistem Tanam Jajar Legowo yang seimbang) merupakan salah satu program 

rekomendasi Departemen Pertanian melalui Badan Pengembangan dan Penelitian 

sebagai upaya pencapaian target Program Peningkatan Produksi Beras Nasional 

(P2BN).   

 

Istilah Jajar Legowo diambil dari bahasa jawa yang secara harfiah tersusun dari 

kata “Lego (Lega)” dan “Dowo (Panjang)” yang secara kebetulan sama dengan 

nama pejabat yang memperkenalkan cara tanam ini.  Sistem Tanam Jajar Legowo 

diperkenalkan pertama kali oleh seorang pejabat Kepala Dinas Pertanian 

Kabupaten Banjar Negara Provinsi Jawa Tengah yang bernama Bapak Legowo 

yang kemudian ditindaklanjuti oleh Departemen Pertanian melalui pengkajian dan 

penelitian sehingga menjadi suatu rekomendasi atau anjuran untuk diterapkan 

oleh petani dalam rangka meningkatkan produktivitas tanaman padi.  Program ini 

diharapkan dapat membantu petani meningkatkan produksi padinya sehingga 

dapat meningkatkan pendapatan petani. 
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Prinsip dari Sistem Tanam Jajar Legowo adalah meningkatkan populasi tanaman 

dengan mengatur jarak tanam sehingga pertanaman akan memiliki barisan 

tanaman yang diselingi oleh barisan kosong, jarak tanam pada barisan pinggir 

setengah kali jarak tanam antarbarisan.  Sistem Tanam Jajar Legowo merupakan 

salah satu rekomendasi yang terdapat dalam paket anjuran Pengelolaan Tanaman 

Terpadu (PTT).  Sistem tanam Jajar Legowo juga merupakan suatu upaya 

memanipulasi lokasi pertanaman sehingga pertanaman akan memiliki jumlah 

tanaman pinggir yang lebih banyak dengan adanya barisan kosong.  Seperti 

diketahui bahwa tanaman padi yang berada di pinggir memiliki pertumbuhan dan 

perkembangan yang lebih baik dibanding tanaman padi yang berada di barisan 

tengah sehingga memberikan hasil produksi dan kualitas gabah yang lebih tinggi. 

Hal ini disebabkan karena tanaman yang berada di pinggir akan memperoleh 

intensitas sinar matahari yang lebih banyak (efek tanaman pinggir).  Dalam 

melaksanakan usaha tanam padi ada beberapa hal yang menjadi tantangan salah 

satunya yaitu bagaimana upaya petani ataupun cara yang harus dilakukan untuk 

mendapatkan hasil produksi padi yang tinggi.  Namun untuk mewujudkan upaya 

tersebut masih terkendala karena jika diperhatikan masih banyak petani yang 

belum mau melaksanakan anjuran sepenuhnya. 

 

Keberhasilan pembangunan sektor pertanian dapat tercapai dengan cara melibat- 

kan seluruh masyarakat.  Kesadaran dan kemauan untuk meningkatkan taraf hidup 

petani harus dimunculkan.  Program-program pemerintah yang telah dibuat 

sedemikian rupa tanpa didukung oleh sumberdaya manusia yang baik dan   

berkualitas, pembangunan pertanian tidak akan berhasil seperti yang diharapkan.  
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Keterlibatan seluruh masyarakat sangat membantu dalam pencapaian keberhasilan 

program-program dalam upaya pembangunan pertanian (Departemen Pertanian 

RI, 2013). 

 

Pengembangan petani sebagai individu harus dilaksanakan dalam upaya 

peningkatan sumberdaya manusia.  Pemerintah telah berupaya mempercepat 

proses pembangunan pertanian dengan membuat berbagai kebijakan salah satunya 

dengan mengembangkan kelompok tani di wilayah pedesaan.  Petani-petani yang 

berada di pedesaan bergabung untuk mendapatkan segala kemudahan dalam 

melaksanakan aktivitas pertaniannya dengan bergabung dalam kelompok tani.   

 

Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau 

korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, 

agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, 

yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang 

(UU No 16 Sistem Penyuluhan Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (SP3K), 

2006). 

 

Menurut Permentan No. 273 tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan 

Kelembagaan Petani, kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun 

yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan 

(sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan 

mengembangkan usaha anggota.  Orang-orang yang berada di dalam kelompok 

tersebut, dalam melaksanakan aktivitas kelompok pasti akan melakukan 

komunikasi yang menimbulkan interaksi.  Komunikasi kelompok melibatkan 
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komunikasi antarpribadi, karena itu banyak teori-teori komunikasi antarpribadi 

berlaku juga bagi komunikasi kelompok. 

 

Kecamatan Gadingrejo memiliki 114 kelompok tani yang tersebar di 23 

pekon/desa.  Kecamatan Gadingrejo memiliki cukup banyak kelompok tani jika 

dilihat dari jumlah dan penyebarannya tiap desa.  Kelompok tani yang cukup 

banyak berpotensi menyerap SDM di bidang pertanian dan dapat meningkatkan 

produktivitas pertanian secara terintegrasi terutama tanaman padi.  Individu-

individu di dalam kelompok tani tentunya memiliki tujuan yang sama dengan 

tujuan kelompok, dalam pencapaian tujuan tentunya diperlukan proses 

komunikasi interpersonal maupun komunikasi kelompok. 

 

Komunikasi dalam bidang pertanian menjadi dasar komunikasi dalam 

pembangunan, dan program penyuluhan pertanian merupakan hal yang sangat 

penting dalam perkembangan komunikasi pembangunan di bidang pertanian.  

Oleh karena itu, komunikasi yang dijalankan haruslah berorientasi pada 

pembangunan pertanian tersebut (Nasution, 2002). 

 

Komunikasi adalah dasar semua interaksi manusia dan semua fungsi  kelompok 

kehidupan kita sehari-hari dengan komunikasi dan dilanjutkan dengan yang 

lainnya.  Komunikasi kelompok dapat diartikan sebagai suatu pesan yang 

disampaikan oleh seorang anggota kepada satu atau lebih anggota lain dengan 

tujuan mempengaruhi perilaku orang-orang yang menerima pesan.  Komunikasi 

yang efektif ada di antara anggota kelompok ketika penerimaan pesan 

menafsirkan pesan yang sama dengan yang dimaksud oleh pengiriman pesan.  

Komunikasi dapat menembus semua aspek dalam memahami anggota kelompok 
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yang lain. Kapanpun anggota kelompok saling melihat, mendengar ,mencium, 

atau menyentuh pada saat itulah terjadi komunikasi (Johnson,1996). 

 

Pemecahan masalah dalam kelompok  yang efektif adalah bahwa anggota 

kelompok harus mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk memecahkan 

masalah dan kemudian menggabungkan informasi-informasi tersebut sehingga 

menghasilkan pemecahan yang tepat.  Dalam sebagian besar pemecahan masalah 

kelompok ada beberapa informasi yang disampaikan kepada semua anggota dan 

hanya informasi yang diketahui oleh anggota dan anggota lain.  Berdasarkan 

pemikiran tersebut menuntun pada usaha untuk melakukan komunikasi secara 

efektif. 

Komunikasi efektif adalah komunikasi yang pada prosesnya dapat menghasilkan 

persepsi, perilaku dan pemahaman yang berubah menjadi sama antara 

komunikator dan komunikan.  Komunikasi yang efektif penting bagi semua 

kelompok.  Oleh karena itu, pimpinan kelompok dan para komunikator dalam 

kelompok perlu memahami dan menyempurnakan kemampuan komunikasi yang 

mereka miliki.  Suatu kelompok dikatakan efektif apabila kelompok tersebut 

dapat menjalankan fungsinya untuk saling berbagi informasi.  Keefektifan suatu 

kelompok dapat dilihat dari berapa banyak informasi yang diperoleh kelompok 

dan sejauh mana anggota kelompok memuaskan kebutuhannya dalam kegiatan 

kelompok (Rakhmat, 2003). 

Anggota kelompok bekerja sama untuk mencapai dua tujuan, yaitu melaksanakan 

tugas kelompok dan memelihara moral anggotanya.  Tujuan pertama diukur dari 
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prestasi dan tujuan kedua dari tingkat kepuasan anggota.  Kedua tujuan tersebut 

adalah cara mengukur efektivitas komunikasi kelompok (Rakhmat, 2003). 

Komunikasi yang efektif di dalam kelompok akan berpengaruh pada proses 

perkembangan kelompok dan komunikasi kelompok yang efektif juga 

memberikan pengaruh dalam penyampaian informasi.  Hal ini berkaitan dengan 

pelaksanaan Program Jarwobangplus sehingga kelompok dapat mencapai tujuan 

kelompok dengan baik.  Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan 

penelitian dengan topik “Keefektifan komunikasi kelompok terhadap penerapan 

Program Jarwobangplus di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu” dengan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1) Faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan keefektifan komunikasi 

kelompok tani dalam Program Jarwobangplus di Kecamatan Gadingrejo 

Kabupaten Pringsewu? 

2) Bagaimana hubungan antara keefektifan komunikasi kelompok tani dengan 

penerapan Program Jarwobangplus di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten 

Pringsewu? 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dirumuskan 

sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1) Menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan keefektifan komunikasi 

kelompok tani dalam Program Jarwobangplus di Kecamatan Gadingrejo 

Kabupaten Pringsewu. 
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2) Mengetahui hubungan antara keefektifan komunikasi kelompok tani dengan 

penerapan Program Jarwobangplus di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten 

Pringsewu. 

 

C. Manfaat Penelitian 
 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu: 

1) Pihak kelompok tani sebagai tambahan pengetahuan tentang pentingnya 

komunikasi kelompok yang efektif, serta sebagai rujukan bagi kelompok tani 

dalam melaksanakan program kegiatan yang akan datang. 

2) Peneliti lain, sebagai referensi dalam melakukan penelitian sejenis atau 

menyempurnakan penelitian ini. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Kelompok dan Kelompok Tani 

Kelompok adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama sehingga 

terdapat hubungan timbal balik pengaruh mempengaruhi serta memiliki kesadaran 

untuk saling tolong menolong.  Kelompok adalah suatu kesatuan sosial yang 

terdiri atas dua atau lebih orang-orang yang mengadakan interaksi secara intensif 

dan teratur, sehingga diantara mereka terdapat pembagian tugas, struktur, dan 

norma-norma tertentu yang khas bagi kesatuan tersebut (Mardikanto, 1993). 

Kelompok tani ialah kumpulan petani yang terikat secara non formal atas dasar 

keserasian, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi dan sumberdaya), 

keakraban, kepentingan bersama, dan percaya mempercayai, serta mempunyai 

pimpinan untuk mencapai tujuan.  Kelompok tani adalah orang-orang tani atau 

petani, yang terdiri atas petani dewasa (pria/wanita) maupun petani taruna 

(pemuda/pemudi) yang terikat secara informal dalam suatu wilayah kelompok 

atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta berada di lingkungan pengaruh 

dan pimpinan seorang kontak tani termasuk juga gabungan kelompok tani yang 

merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani yang dibentuk atas dasar 
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permufakatan diantara para petani yang bersangkutan (Departeman Pertanian, 

2007).   

Kelompok tani pada dasarnya adalah organisasi nonformal di pedesaan yang 

ditumbuhkembangkan “dari, oleh, dan untuk petani”, memiliki karakteristik 

sebagai berikut : 

1) Ciri kelompok tani 

a) Saling mengenal, akrab dan saling percaya diantara sesama anggota. 

b) Mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusaha tani. 

c) Memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau pemukiman, hamparan usaha, 

jenis usaha, status ekonomi maupun sosial, bahasa, pendidikan dan ekologi. 

d) Ada pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan 

kesepakatan bersama. 

2) Unsur pengikat kelompok tani 

a) Adanya kepentingan yang sama diantara para anggotanya. 

b) Adanya kawasan usatani yang menjadi tanggung jawab bersama diantara 

para anggotanya. 

c) Adanya kader tani yang berdedikasi untuk menggerakkan para petani dan 

kepemimpinannya diterima oleh sesama petani lainnya. 

d) Adanya kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar 

anggotanya. 

e) Adanya dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat untuk 

menunjang program yang telah ditentukan. 
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3) Fungsi kelompok tani 

a) Kelas belajar : kelompok tani merupakan wadah belajar mengajar bagi 

anggotanya guna meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap 

(PKS) serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani 

sehingga produktivitasnya meningkat, pendapatanya bertambah serta 

kehidupan yang lebih sejahtera. 

b) Wahana kerjasama : kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat 

kerjasama diantara sesame petani dalam kelompok tani dan antar 

kelompok tani serta dengan pihak lain.  Melalui kerjasama ini diharapkan 

usahataninya akan lebih efisien serta lebih mampu menghadapi ancaman, 

tantangan, hambatan dan gangguan. 

c) Unit produksi : usahatani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota 

kelompok tani secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan 

usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi baik 

dipandang dari segi kuantitas maupun kontinuitas (Departemen Pertanian, 

2007). 

 

Menurut Kelana (1988), terdapat lima fakta yang selalu ada pada setiap organisasi 

atau kelompok yaitu: 

1) Terdiri dari orang-orang. 

2) Orang-orang itu berinteraksi satu sama lain. 

3) Interaksi itu selalu dapat diukur atau diterangkan menurut suatu struktur 

tertentu. 
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4) Setiap orang mempunyai tujuan-tujuan pribadi, ia berharap organisasi atau 

kelompok itu akan dapat menolongnya mencapai tujuan-tujuan itu. 

5) Interaksi itu juga dapat mencapai tujuan-tujuan bersama, yang makin berbeda 

tetapi berkaitan dengan tujuan-tujuan pribadi tadi. 

 

Selanjutnya dikatakan bahwa anggota-anggota kelompok bekerja sama dalam 

mencapai tujuan-tujuan bersama, yaitu tujuan-tujuan kelompok, agar dapat 

mencapai tujuan-tujuan pribadi masing-masing.  Dengan demikian kelompok 

adalah suatu proses interaksi orang-orang yang mengikuti suatu struktur tertentu 

dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pribadi masing-masing dan tujuan-tujuan 

bersama. 

2. Pengertian Komunikasi dan Komunikasi Kelompok 

Komunikasi berasal dari kata communicare yang dalam bahasa latinnya berarti 

berpartisipasi atau memberitahukan, menyampaikan pesan, informasi, gagasan, 

perasaan dan pendapat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan 

mengharapkan jawaban, tanggapan atau arus balik (feedback).  Kata communis 

berarti milik bersama atau berlaku dimana-mana (Susanto, 1998). 

Menurut Septarianes (2005), komunikasi sudah ada dan berkembang sejak dahulu 

ketika manusia telah dapat menuangkan kata-kata atau ucapan secara lisan lewat 

sebuah tulisan atau lambang-lambang tertentu yang memiliki makna dan arti 

tersendiri yang dapat “merekam” gejala atau hal baru, sehingga bisa bertahan 

lama dan dapat diturunkan ke generasi baru. 
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Proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran atau 

perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan).  Kegiatan 

komunikasi tidak hanya informatif, yakni agar orang lain tahu, tetapi juga bersifat 

persuasif, yaitu agar orang lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan, 

melakukan suatu perbuatan atau kegiatan lain-lain.  Berkomunikasi adalah bentuk 

keleluasaan seseorang dalam bergaul dan beradaptasi dalam lingkungan.  

Komunikasi dalam bahas inggris adalah communication atau dalam bahasa latin 

communication yang memiliki makna yang sama.  Kesamaan bahasa yang 

digunakan dalam komunikasi belum tentu memiliki kesamaan makna.  

Komunikasi yang efektif dapat terjadi apabila antara komunikator dan komunikan 

mengerti bahasa yang dipergunakan juga dapat mengerti makna dari bahan yang 

dipercakapkan (Septarianes, 2005). 

Korelasi antara ilmu komunikasi dengan kelompok terletak pada peninjauannya 

yang terfokus pada manusia-manusia yang terlibat dalam mencapai tujuan 

kelompok tersebut.  Komunikasi kelompok adalah suatu bidang study, penelitian 

dan terapan yang tidak menitikberatkan perhatiannya pada proses kelompok 

secara umum, tetapi pada tingkah laku individu dalam diskusi kelompok tatap 

muka yang kecil (Goldberg, 1985).   

Komunikasi kelompok bersifat langsung dan tatap muka, agak kurang dipengaruhi 

emosi dan lebih cenderung melibatkan pengaruh antar pribadi sebagai kebalikan 

dari penguasaan sasaran-sasaran organisasi yang rasional, selain itu komunikasi 

kelompok biasanya lebih spontan kurang terstruktur, serta kurang berorientasi 

pada tujuan. 
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Komunikasi kelompok didefinisikan sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan 

diantara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu kelompok 

tertentu.  Suatu kelompok terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan-

hubungan hirarkis antara yang satu dengan yang lainnya berfungsi dalam satu 

lingkungan (Mulyana, 1998). 

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli mengenai komnukasi kelompok, dapat 

disimpulkan dalam beberapa hal, yaitu: 

1) Komunikasi kelompok terjadi dalam suatu sistem terbuka yang komplek 

dipengaruhi oleh lingkungannya sendiri baik internal maupun eksternal. 

2) Komunikasi kelompok meliputi pesan dan arusnya, tujuan, arah, dan media. 

3) Komunikasi kelompok meliputi orang dan sikapnya, perasaan, hubungan, dan 

keterampilan. 

Tujuan dari komunikasi dalam kelompok untuk mengharapkan pengertian, 

dukungan, gagasan, dan tindakan yang positif dari pihak-pihak yang 

berkomunikasi.  Secara umum komunikasi mempunyai tujuan: 

1) Agar apa yang disampaikan dapat dimengerti. 

2) Memahami orang lain. 

3) Agar gagasan yang dilontarkan dapat diterima oleh orang lain dengan 

 menggunakan pendekatan persuasif, bukannya memaksakan kehendak. 

4) Menggerakkan orang lain untuk sesuatu. 

Pada perkembangan proses komunikasi selanjutnya, Goldberg (1985) 

mengemukakan dua pendapat tentang komunikasi kelompok, yaitu: 
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1) Titik berat perhatian pada komunikasi kelompok mengarah kepada sifat 

psikologis dan biasanya dihubungkan dengan gerakan dinamika kelompok, 

organisasi, dan tingkah laku. 

2) Komunikasi kelompok cenderung dilakukan secara sengaja atau spontanitas, 

bersifat permanen, dan sadar akan tujuan kelompok. 

Komunikasi kelompok dapat didefinisikan sebagai bidang studi, penelitian, dan 

terapan yang tidak menitikbdratkan pad aproses kelompok secara umum, tetapi 

pada tingkah laku individu dalam komunikasi tatap muka yang kecil.  Usaha-

usaha untuk memahami tingkah laku dalma berkomunikasi antar individu dalam 

kelompok merupakan syarat penting dalam mempelajari komunikasi kelompok. 

Berdasarkan beragam definisi yang dikemukakan para ahli, maka dapat disimpul- 

kan bahwa pengertian komunikasi adalah suatu proses antara satu individu dengan 

individu lain dalam mengirim dan menginterpretasikan pesan agar terjadi 

kesamaan makna antara keduanya.  Para komunikator akan merasa sangat puas 

apabila sasaran (penerima) mempunyai persamaan makna terhadap pesan yang 

disampaikan.  Jika dikaitkan dengan kelompok tani, maka para petani sebagai 

anggota kelompok diharapkan memiliki kesamaan makna terhadap informasi-

informasi yang ada dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  Berikut 

ini merupakan gambaran dari tujuan komunikasi yaitu adanya persamaan persepsi 

atau makna. 
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Gambar 1.  Persamaan makna sebagai tujuan komunikasi 

 

Berdasarkan pada Gambar 1 menjelaskan bahwa petani A dan petani B memiliki 

persamaan makna terhadap informasi atau pesan yang ada.  Komunikasi yang 

terjadi dalam kelompok merupakan proses dimana para peserta komunikasi di 

dalam kelompok menghasilkan dan berbagi informasi dengan anggota lainnya 

untuk mencapai persamaan pengertian atau makna.  Adanya komunikasi antara 

dua orang atau lebih dalam kegiatan pelaksanaan Program Jarwobangplus 

diharapkan terdapat persamaan makna terhadap informasi atau materi yang 

diberikan, sehingga pemahaman materi tentang Program Jarwobangplus dapat 

tercapai. 

 

3. Pengertian Efektivitas dan Efektivitas Komunikasi 

Efektif dalam kerangka konsep manajemen mengandung arti, suatu keadaan yang 

menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam arti tercapainya tujuan 

Petani B Petani A 

Persamaan makna 
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organisasi yang telah ditetapkan lebih dahulu.  Seorang pemimpin dikatakan efektif 

apabila mampu menciptakan suatu kondisi, dimana segala sumber daya dapat berfungsi 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.  

Menurut Soekanto (1990) efektivitas berasal dari kata “effectiveness” yang 

artinya taraf sampai atau sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuan.  Hal yang 

hampir sama diungkapkan oleh Nawawi dan Hadari, 1993, efektivitas merupakan 

hasil membuat keputusan mengarah untuk melakukan sesuatu dengan benar yang 

membantu memenuhi visi suatu perusahaan atau kelompok dan dapat juga 

diartikan sebagai pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya (Saudi, 2012).  

Efektivitas berarti ketepatgunaan.  Efektif dalam konsep manajemen mengandung 

arti, suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajeman 

dalam arti tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan lebih dahulu.  

Menurut Atriyani (2012), efektivitas merupakan hasil membuat keputusan yang 

mengarah untuk melakukan suatu dengan benar yang membantu memenuhi visi 

suatu perusahaan atau kelompok dan dapat juga diartikan sebagai pencapaian 

tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Efektivitas adalah keadaan yang menunjukkan sejauh mana, apa yang 

direncanakan atau diinginkan dapat terlaksana atau tercapai.  Efektivitas adalah 

tercapainya suatu tujuan sesuai dengan apa yang direncanakan semula.   

Efektivitas komunikasi adalah komunikasi yang menghasilkan persepsi, perilaku 

dan pemahaman yang sama antara komunikator dan komunikan dalam mencapai 

tujuan yang diharapkan untuk dapat berkomunikasi secara efektif, seseorang 
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dituntut untuk tidak hanya memahami prosesnya namun juga mampu menerapkan 

pengetahuan secara kreatif.  Kegiatan komunikasi tidak hanya bersifat infomatif, 

yakni agar orang lain mnegerti dan tahu, tetapi juga persuasif, yaitu agar orang 

lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan, melakukan suatu perbuatan 

atau kegiatan dan lain-lain (Nugroho, 2005). 

Efektivitas organisasi adalah lebih banyak dari jumlah efektivitas individu dan 

kelompok lewat pengaruh sinersis (kerjasama), organisasi mendapatkan hasil 

karya yang lebih tinggi tingkatnya daripada jumlah hasil karya tiap bagian-

bagiannya.  Menurut Jefri (2000) keefektifan adalah penilaian yang kita buat 

sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi.  Makin dekat 

prestasi individu, kelompok, dan organisasi terhadap prestasi yang diharapkan, 

maka makin efektif kita menilai mereka. 

Efektivitas suatu organisasi menurut Goldberg (1985) dapat dilihat dari sejauh 

mana organisasi tersebut berhasil mencapai tujuannya.  Efektivitas kelompok 

dapat dilihat dari (1) produktivitas, dimana output atau produk sesuai dengan 

tujuan secara kualitatif maupun kuantitatif , (2) moral masyarakat, yaitu perasaan 

yang umumnya tumbuh dikalangan anggota yang bersifat antusias. 

Terjadinya proses kepemimpinan maka kelompok dapat bertindak cepat dan 

efektif.  Tindakan-tindakan yang terjadi dalam suatu kelompok tidak hanya terjadi 

karena dari faktor luar saja tetapi juga dari dalam kelompok itu sendiri.  Proses-

proses yang terjadi dalam kelompok adalah komunikasi, kepemimpinan, dan 

partisipasi.  Ketiga faktor dalam ini akan mempengaruhi tiga subsistem sosial atau 
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faktor luar kelompok yaitu teknologi, struktur dan tata nilai yang relevan dengan 

fungsinya masing-masing (Sumardjo, 2014). 

Faktor dari dalam kelompok yang menentukan keefektifan kelompok adalah 

karakteristik/ciri-ciri yang ada dalam diri kelompok itu sendiri sebagai suatu 

sistem sosial yang meliputi kepemimpinan kelompok, kekeompakan kelompok, 

homogenitas kelompok, pengaturan struktur kelompok, umur kelompok dan 

waktu serta lama pertemuan-pertemuan berkala kelompok (Baheramsyah, 2001).  

Dikemukakan pula bahwa yang termasuk faktor dari luar kelompok adalah 

peranan penyuluh pertanian sebagai komunikator dan faktor lingkungan baik 

lingkungan fisik, sosial dan budaya. 

Rakhmat (2003)  mengatakan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi 

efektivitas kelompok.  Faktor pertama adalah faktor situasional (karakteristik 

kelompok) yang ditunjukkan oleh ukuran kelompok, jaringan komunikasi, kohesi 

kelompok, kepemimpinan.  Faktor kedua adalah faktor personal (karakteristik 

anggota kelompok) meliputi umur dan tinkat sosial ekonomi anggota. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan efektivitas organisasi adalah kemampuan organisasi untuk mencapai 

tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-

faktor penunjang.  Faktor-faktor penunjang pencapaian tujuan tersebut meliputi 

moral anggota, kepuasan anggota, dan produktivitas. 

Gibson (1987) mencoba mengelompokkan kriteria pengukuran efektivitas 

organisasi menjadi 2 kelompok yaitu jangka pendek meliputi produktivitas 
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(productiviness), efisiensi (efficiency) dan kepuasan (satisfaction), jangka 

menengah meliputi adaptasi (adoptiveness) dan pengembangan (development). 

4. Sistem Tanam Jajar Legowo 

 

 

1) Pengertian 

Sistem Tanam Jajar Legowo merupakan suatu upaya memanipulasi lokasi 

pertanaman sehingga pertanaman akan memiliki jumlah tanaman pinggir atau 

tanaman sisipan yang lebih banyak dengan adanya barisan kosong. Seperti 

diketahui bahwa tanaman padi yang berada dipinggir memiliki pertumbuhan 

dan perkembangan yang lebih baik dibanding tanaman padi yang berada di 

barisan tengah, sehingga memberikan hasil produksi dan kualitas gabah yang 

lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena tanaman yang berada di pinggir akan 

memperoleh intensitas sinar matahari yang lebih banyak (efek tanaman 

pinggir).   

 

Prinsip dari Sistem Tanam Jajar Legowo adalah meningkatkan populasi 

tanaman dengan mengatur jarak tanam sehingga pertanaman akan memiliki 

barisan tanaman yang diselingi oleh barisan kosong dimana jarak tanam pada 

barisan pinggir setengah kali jarak tanam antar barisan sehingga 

memungkinkan tanaman padi menghasilkan produksi yang cukup tinggi. 

Sistem Tanam Jajar Legowo merupakan salah satu rekomendasi yang terdapat 

dalam paket anjuran Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT). 

 

Pada praktiknya para petani binaan yang mendapatkan program dem area 

tajarwo di WKPP BP3K Kecamatan Gadingrejo hanya beranggapan bahwa 
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teknik tanam Jajar Legowo adalah suatu teknik tanam padi dengan ciri khas 

membuat gang-gang atau lorong-lorong.  Secara umum para petani binaan 

belum menerapkan pemberian tanaman pinggir atau tanaman sisipan karena 

para petani merasa teknik pemberian tanaman sisipan terlalu rumit untuk 

dilaksanakan sehingga mereka lebih memilih menggunakan jarak tanam yang 

paling kecil untuk tipe Legowo (2:1) dan tipe Legowo (4:1).  

 

2) Tipe Tanam Padi Jajar Legowo 

 

Beberapa tipe tanam padi Jajar Legowo yang dapat diterapkan yaitu tipe 

Legowo (2 : 1), (3 : 1), (4 : 1), (5 : 1), (6 : 1). Namun berdasarkan penelitian 

yang dilakukan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian diketahui jika tipe 

Sistem Tanam Jajar Legowo terbaik dalam memberikan hasil produksi gabah 

tinggi adalah tipe Jajar Legowo (4:1) sedangkan dari tipe Jajar Legowo (2 : 1) 

dapat diterapkan untuk mendapatkan bulir gabah berkualitas benih.  Untuk 

dem area yang ada di wilayah Kecamatan Gadingrejo tipe tanam padi Jajar 

Legowo yang digunakan yaitu tipe Legowo (2 : 1) dan (4 : 1).  Tipe (2 : 1) 

adalah tipe padi dimana setiap dua baris tanaman diselingi oleh satu barisan 

kosong yang memiliki jarak dua kali dari jarak tanaman antar baris sedangkan 

jarak tanaman dalam barisan adalah setengah kali jarak tanam antar barisan 

seperti berikut: 
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20 cm          40 cm        20 cm    

√ √  √ √  

√ √   10 cm √ √       20 cm 

√ √  √ √ 

√ √  √ √ 

√ √  √ √       20 cm 

√ √  √ √ 
 

Gambar 2.  Tipe Legowo (2 : 1) yang dianjurkan 

 

Tipe Legowo (2:1) memiliki tiga (3) pilihan jarak tanam yaitu: 

a) (20 cm – 40 cm) x 10 cm 

b) (25 cm – 50 cm) x 12,5 cm 

c) (30 cm – 60 cm) x 15 cm  

Dari ketiga dem area tajarwo yang ada di WKPP BP3K Gadingrejo 

menggunakan jarak tanam Legowo (2:1) yang paling kecil yaitu 20 cm (antar 

barisan) x 40 cm (barisan kosong) tanpa 10 cm (barisan pinggir).  Para petani 

berasumsi bahwa dengan Sistem Jajar Legowo (2 : 1) seluruh tanaman 

dikondisikan seolah-olah menjadi tanaman pinggir seperti gambar berikut: 

  20 cm          40 cm        20 cm    

 √ √  √ √  

          20 cm 

 √ √  √ √ 

     

√ √  √ √       20 cm 
 

Gambar 3.  Tipe legowo (2 : 1) yang diterapkan 

 

Jajar Legowo (4 : 1) adalah cara tanam padi dimana setiap empat baris 

tanaman diselingi oleh satu barisan kosong yang memiliki jarak dua kali dari 

jarak tanaman antar barisan.  Sistem Legowo seperti ini maka setiap baris 

tanaman ke-1 dan ke-4 akan termodifikasi menjadi tanaman pinggir yang 
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diharapkan dapat diperoleh hasil tinggi dari adanya efek tanaman pinggir.  

Prinsip penambahan jumlah populasi tanaman dilakukan dengan cara 

menanam pada setiap barisan pinggir (baris ke-1 dan ke-4) dengan jarak 

tanam setengah dari jarak tanam antar barisan seperti gambar berikut ini: 

20 cm   20 cm  20 cm        40 cm        20 cm   20 cm  20 cm 

   √ √ √ √  √ √ √ √  

   √   √   10 cm √   √         20 cm 

   √ √ √ √  √ √ √ √ 

   √   √  √   √ 

   √ √ √ √  √ √ √ √         20 cm 
 

Gambar 4.  Tipe Legowo (4 : 1) yang dianjurkan 

 

Tipe Legowo (4:1) memiliki dua (2) pilihan jarak tanam yaitu: 

a) (20 cm – 40 cm) x 10 cm 

b) (25 cm – 50 cm) x 12,5 cm 

Namun para petani belum menerapkan penambahan tanaman sisipan atau 

tanaman pinggir sehingga menggunakan jarak tanam 20 cm (antar barisan dan 

pada barisan tengah) x 40 cm (barisan kosong) tanpa 10 cm (barisan pinggir) 

seperti gambar di bawah ini: 

    20 cm   20 cm  20 cm        40 cm        20 cm   20 cm  20 cm 

   √ √ √ √  √ √ √ √  

                20 cm 

   √ √ √ √  √ √ √ √ 

         20 cm 

   √ √ √ √  √ √ √ √           

          20 cm 

  √ √ √ √  √ √ √ √  
   

Gambar 5.  Tipe Legowo (4 : 1) yang diterapkan 
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5. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Keefektifan Komunikasi 

Kelompok  

 

 

Terdapat dua faktor berlangsungnya proses komunikasi kelompok yang 

efektif (Rakhmat, 2003) yaitu: 

1) Faktor situasional (karakteristik kelompok) adalah faktor-faktor 

mengenai ciri yang mencirikan sebuah kelompok, karakteristik 

kelompok dapat dilihat dari: 

a) Kohesi kelompok 

Menurut Santosa (1999) ada 9 hal yang terdapat di dalam dinamika 

kelompok yakni tujuan kelompok, struktur kelompok, fungsi tugas, 

pembinaan dan pemeliharaan kelompok, kekompakkan kelompok 

(kohesi kelompok), suasana kelompok, tekanan kelompok, 

keefektifan kelompok, dan agenda terselubung.  Dinamika 

kelompok akan ada di dalam suatu kelompok yang bergerak pada 

perubahan yang diinginkan anggota dan pemimpin.  Dinamika 

kelompok bermanfaat bagi suatu kelompok apabila kelompok 

tersebut dapat mengatur 9 hal yang ada dalam dinamika kelompok, 

dan kohesi kelompok merupakan salah satu diantara 9 hal yang ada 

dalam dinamika kelompok. 

 

Kohesi kelompok didefinisikan sebagai kekuatan yang mendorong 

anggota kelompok untuk tetap tinggal dalam kelompok dan 

mencegah meninggalkan kelompok (Rakhmat, 2001).  Kohesi 

kelompok diukur dari (1) ketertarikan anggota secara interpersonal 

satu sama lain, (2) ketertarikan anggota pada kegiatan dan fungsi 
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kelompok, dan (3) sejauh mana anggota tertarik pada kelompok 

sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan personalnya (Rakhmat, 

2001). 

 

Menurut Rakhmat ( 2003), kelompok yang sangat kohesif 

mempunyai suasana yang mempertinggi umpan balik dan 

mendorong komunikasi yang lebih efektif.  Ada beberapa implikasi 

komunikasi dalam kelompok yang kohesif, yaitu: 

1) Komunikasi kelompok yang kohesif akan menentang gagasan 

dari perwakilan yang minoritas dan akan berusaha memperoleh 

dukungan dari mayoritas anggota kelompok untuk mendukung 

gagasannya. 

2) Kelompok yang lebih kohesif lebih mugkin untuk dipengaruhi 

persuasi 

3) Komunikasi dengan kelompok yang kohesif harus 

memperhitungkan distribusi komunikasi di antara anggota-

anggota kelompok.  Anggota biasanya bersedia berdiskusi 

dengan bebas sehingga saling pengertian akan mudah 

djperoleh, saling pengertian akan membantu tercapainya 

perubahan sikap. 

4) Dalam situasi pesan yang tampak sebagai ancaman kepada 

kelompok, maka kelompok yang lebih kohesif akan lebih 

cenderung menolak pesan tersebut dibandingkan dengan 

kelompok yang mempunyai tingkat kohesi lebih rendah. 
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b) Tipe Kepemimpinan 

 

Kepemimpinan dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan 

dan mempengaruhi orang lain dan kepemimpinan merupakan 

sebuah alat, sarana atau proses untuk membujuk orang agar 

bersedia melakukan sesuatu secara sukarela (Rivai, 2003).  

Seorang pemimpin dapat ditunjuk atau muncul setelah proses 

komunikasi kelompok.  Kepemimpinan adalah salah satu faktor 

yang menentukan keefektifan komunikasi dalam kelompok.   

Menurut Wahjo Sumidjo (1987) terdapat beberapa pandangan 

mengenai tipe kepemimpinan seperti tipe direktif, tipe konsultatif, 

tipe partisipatif, dan tipe delegatif.  Menurut beliau pula tidak ada 

tipe kepemimpinan yang terbaik, tipe yang terbaik adalah tipe yang 

dapat mengintegrasikan secara maksimal antara produktivitas dan 

kepuasan, pertumbuhan dan pembangunan manusia dalam semua 

situasi.  Tiga gaya kepemimpinan utama telah teridentifikasi yaitu 

otokratis, demokratis, liberalis, serta laizzes faire dan kharismatik. 

Pemimpin demokratis menyusun kebijaksanaan melalui diskusi 

dan  keputusan kelompok, mendorong dan membantu anggota 

untuk berinteraksi, meminta kerjasama dengan orang lain, dan 

mempertimbangkan perasaan dan kebutuhan anggota.  Menurut 

Kartono (1994), kepemimpinan demokratis terbukti efektif dan 

menghasilkan kinerja yang lebih tinggi.  Kepemimpinan 

demokratis berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan 
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yang pada pengikutnya, menghargai potensi individu dan 

mendengarkan nasihat bawahan. 

 

Menurut Kartono (1994), syarat-syarat yang menentukan gaya 

kepemimpinan demokratis apabila: 

1) Tidak ada anggota kelompok yang merasa dirinya lebih mampu 

mengatasi persoalan daripada anggota kelompok yang lain. 

2) Metode komunikasi yang tepat diketahui atau dipahami. 

3) Semua anggota kelompok berusaha mempertahankan hak 

individual mereka. 

 

c) Frekuensi Gangguan Semantik 

 

Frekuensi gangguan semantik  adalah gangguan komunikasi yang 

disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan.  

Gangguan semantik dalam penelitian ini berkaitan dengan 

penggunaan bahasa daerah mayoritas anggota di dalam kelompok 

tani, apakah semua anggota menggunakan bahasa yang sama dalam 

berkomunikasi, dan penyampaian hal-hal yang menggunakan 

bahasa asing di dalam panduan program yang tidak sesuai 

(Paramita, 2010). 

 

2) Faktor personal (karakteristik anggota kelompok) adalah faktor-

faktor karakteristik yang dimiliki individu yang berada dalam 

kelompok.  Tingkat sosial ekonomi berpengaruh terhadap 

komunikasi yang berlangsung dalam kelompok, tingkat sosial 
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ekonomi dapat dijabarkan menjadi tingkat pendidikan dan tingkat 

pendapatan.  Faktor personal atau karakteristik anggota kelompok 

yang dinilai berhubungan dengan komunikasi kelompok, yaitu: 

1) Umur  

Umur  adalah usia responden yang diukur sejak kelahiran 

sampai dengan waktu penelitian dilaksanakan. Kinerja akan 

merosot dengan bertambahnya usia, umur berbanding terbalik 

terhadap pengunduran diri, dimana pekerja yang tua lebih 

kecil kemungkinan untuk berhenti bekerja.  Umur juga 

berpengaruh terhadap produktivitas, s e m a k i n  tua pekerja 

makin merosot produktivitasnya, karena keterampilan, 

kecepatan, kecekatan, kekuatan dan koordinasi menurun 

dengan berjalannya waktu (Robbins, 2003). 

 

2) Tingkat pendidikan 

Tingkat pendidikan  menunjukkan tingkat pendidikan formal 

yang dicapai seseorang.  Indikator tingkat pendidikan 

ditunjukkan dengan ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar 

(STTB) dan buku raport.  Pendidikan merupakan proses 

pembelajaran yang sistematis yang terorganisir baik teknis 

maupun manajerial yang berlangsung dalam waktu yang relatif 

lama.  Pendidikan didefenisikan sebagai usaha untuk 

menghasilkan perubahan-perubahan pada perilaku manusia, 

pendidikan adalah suatu proses terencana untuk mengubah 
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perilaku seseorang yang dilandasi adanya perubahan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya (Slamet, 2001). 

 

3) Tingkat pendapatan 

 

Tingkat pendapatan  adalah pendapatan rumahtangga yang 

diperoleh dari usahatani padi selama satu tahun.  Total 

pendapatan atau jumlah dari pendapatan utama dan pendapatan 

sampingan.  Pendapatan adalah “arus masuk atau peningkatan 

lainnya atas aktiva sebuah entitas atau penyelesaian kewajiban 

(atau kombinasi dari keduanya) selama satu periode dari 

aktivitas ekonomi (Soekartawi, 1995). 

 

4) Luas lahan usahatani. 

 

Luas lahan adalah luas tanam yang dimiliki petani untuk 

melakukan usahatani padi dan diukur dalam satuan hektar 

berdasarkan klasifikasi data lapang.  Luas lahan yang 

dijadikan faktor personal dalam penelitian ini adalah luas 

lahan yang ditanami padi sawah dan dijadikan tempat 

pelaksanaan Program Jarwobangplus. 

 

6. Kajian Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian ini mengacu pada hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan 

penelitian yang akan dilakukan.  Kajian penelitian terdahulu diperlukan 

sebagai referensi bagi peneliti untuk menjadi pembanding antara penelitian 
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yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya, dan juga untuk 

mempermudah dalam pengumpulan data dan metode analisis data yang di-

gunakan dalam pengolahan data.   Penelitian terdahulu juga dapat dijadi-

kan landasan teori dalam penelitian keefektifan komunikasi kelompok tani 

dalam penerapan Program Jarwobangplus di Kecamatan Gadingrejo 

Kabupaten Pringsewu ini.  Penelitian terdahulu yakni penelitian yang 

dilakukan oleh Paramita tahun 2010 memiliki kesamaan mengenai 

efektivitas komunikasi kelompok, namun perbedaan dengan penelitian ini 

adalah pada penelitian Paramita tidak menggunakan faktor personal 

sebagai faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas komunikasi 

kelompok, sedangkan pada penelitian ini menggunakan dua faktor yakni 

faktor situasional dan personal.  Kesamaan selanjutnya adalah dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Putra (2007), namun penelitian tersebut 

lebih memfokuskan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas 

kepemimpinan bukan pada komunikasi kelompok.  Kajian penelitian-

penelitian terdahulu tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.
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Tabel 6.  Penelitian Terdahulu 

No. Penulis 

(Tahun) 

Judul Jurnal/Skripsi Persinggungan dengan penelitian/Kesimpulan penelitian 

1. Putra (2007) 

 

Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan 

Efektivitas Komunikasi Kelompok Terhadap 

Tingkat Difusi Inovasi Pupuk Pelengkap Cair 

Dalam Budidaya Tanaman Tomat Di Kecamatan 

Penengahan Kabupaten Lampung Selatan 

 

Ada dua faktor untuk mengukur efektivitas komunikasi 

kelompok yaitu faktor situasional (kohesi kelompok dan 

kepemimpinan) dan faktor personal (hasil kerja atau 

prestasi dan kepuasan). 

2. Novianto (2008) Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan 

Keberhasilan Program Pengembangan Usaha 

Agribisnis Perdesaan (PUAP) Di Desa Sukadana 

Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung 

Timur 

Pencapaian tujuan, sasaran dan tingkat pencapaian 

program merupakan indikator keberhasilan program 

PUAP dan dalam penelitian ini menyatakan bahwa 

Program PUAP Di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana 

Kabupaten Lampung Timur berjalan dengan baik. 

 

3. Paramita (2010) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas 

komunikasi kelompok tani terhadap 

keberhasilan Program Pengembangan Usaha 

Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Desa Pancasila 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan  

 

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas 

komunikasi kelompok adalah kohesi kelompok dan 

tingkat kepemimpinan, sedangngka gangguan semantik 

tidak berpengaruh.  Efektivitas komunikasi kelompok 

tidak berpengaruh terhadap keberhasilan Program 

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan 

(PUAP) di Desa Pancasila Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan 

 

4. Saudi (2012) Komunikasi Interpersonal Yang Efektif Pada 

Kelompok Kerja X 

Indikator efektivitas komunikasi interpersonal yaitu 

persepsi anggota, prestasi kelompok dan inisiatif anggota 

di dalam kelompok.  Dilihat dari hubungan interpersonal 

ditemukan hasil sebagai berikut: Di dalam kelompok 

kerjanya memiliki hubungan interpersonal seperti sifat  

kegotong-royongan. 
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Tabel 6. (lanjutan) 
 

5. Ahdiyat (2013) Meningkatkan Efektivitas Komunikasi  

Antarpribadi Melalui Layanan Konseling  

Kelompok Pada Siswa Kelas Vii C Smp 

Negeri 3 Kendal Tahun Ajaran 2012-2013 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas  

komunikasi  antarpribadi  dapat  ditingkatkan dengan 

konseling kelompok atau diskusi antar anggota dalam 

kelompok. 

 

6. Sumardjo (2014) Peran Kepemimpinan Kelompok Tani dan 

Efektivitas Pemberdayaan Petani 

Semakin tinggi dukungan kepemimpinan  

terhadap kelompok maka semakin tinggi pendampingan  

dan tingkat partisipasi petani dalam mengikuti proses  

pemberdayaan. Pemimpin dapat dikatakan sebagai pintu  

masuk program pemberdayaan, sebagai penghubung  

antara kelompok dengan orang luar, dan sebagai jembatan  

masuknya informasi-informasi penting. Pemimpin juga  

mempunyai peranan penting untuk dapat mengembangkan  

kelompok taninya dan mempengaruhi anggotanya untuk  

mau ikut terlibat dalam kegiatan pemberdayaan.  Pemimpin 

memegang peran penting jalannya komunikasi yang terjadi 

pada kelompok.  Faktor personal dan lingkungan menjadi 

dua faktor dalam meningkatkan partisipasi anggota. 

 

7. Ningsih (2014) Pengaruh Efektivitas Komunikasi 

Interpersonal Terhadap Promosi Jabatan Pada 

Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi 

Tengah 

Semakin  baik  efektivitas  komunikasi  interpersonal  

dilaksanakan  maka semakin baik pula pelaksanaan promosi 

jabatan.  Komunikasi antar pribadi berpengaruh terhadap 

prestasi kelompok tersebut. 

 

8. Rangga (2014) Kefektivan Kelompok Afinitas Usaha Mikro 

Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan 

Rumah Tangga Di Desa Mandiri Pangan 

Provinsi Lampung 

Keefektifan kelompok dipengaruhi oleh kekompakkan 

kelompok, kualitas kepemimpinan kelompok, motivasi kerja 

anggota kelompok, peraturan kelompok, dan pendukung 

kegiatan. 
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B. Kerangka Pemikiran 

 

Program Jarwobangplus diharapkan dapat membantu meningkatkan produktifitas 

tanaman padi.  Program Jarwobangplus merupakan salah satu program 

rekomendasi Departemen Pertanian melalui Badan Pengembangan dan Penelitian 

sebagai upaya pencapaian target program Peningkatan Produksi Beras Nasional 

(P2BN).  Tingginya jumlah produksi padi di Kecamatan Gadingrejo didukung 

oleh beberapa program yang mengupayakan tercapainya peningkatan produksi 

padi salah satunya seperti program Jarwobangplus yang saat ini tengah dilakukan 

oleh petani binaan penyuluh BP3K Kecamatan Gadingrejo. 

 

Komunikasi dalam kelompok dikatakan efektif apabila penyampaian pesan dan 

dalam prosesnya anggota kelompok memiliki kesamaan makna terhadap pesan 

yang disampaikan.  Faktor-faktor yang berhubungan dengan efektivitas 

komunikasi kelompok antara ketua dengan anggota kelompok tani dapat dilihat 

dengan dua faktor yaitu faktor personal dan faktor situasional (Rakhmat, 2003). 

 

Setiap kelompok memiliki tujuan yang akan dicapai, begitu juga dengan 

kelompok-kelompok tani dalam pelaksanaan Program Jarwobangplus.  Kerjasama 

antar individu diperlukan dalam penyampaian pesan, berbagi informasi dengan 

benar sehingga tercapainya kesamaan makna.  Oleh karena itu diperlukan adanya 

pendekatan terhadap faktor-faktor yang dinilai berpengaruh terhadap komunikasi 

kelompok agar efektivitas komunikasi kelompok dapat tercapai, sehingga segala 

kegiatan dan perencanaan di dalam kelompok dapat berjalan dengan baik demi 

tercapainya tujuan pribadi dan kelompok. 
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Faktor situasional (karakteristik kelompok) dilihat dari ukuran kelompok, kohesi 

kelompok, dan kepemimpinan.  Ukuran kelompok yang besar memungkinkan 

jumlah anggota berpartisipasi sangat sedikit, sehingga makin besar ukuran 

kelompok dalam diskusi maka akan semakin rendah tingkat kepuasan yang 

diperoleh anggota. 

 

Menurut Rakhmat (2003) faktor situasional dapat dilihat dari tingkat kohesi 

kelompok dan kepemimpinan.  Kohesi dapat diumpamakan sebagai sifat 

kekompakkan anggota.  Semakin kohesif sebuah kelompok maka suasana umpan 

balik komunikasi akan semakin tinggi, oleh karena itu anggota kelompok yang 

kohesif akan mendorong komunikasi yang lebih efektif.  Kelompok yang bersifat 

kohesif berarti kelompok yang anggotanya memiliki kepercayaan dan keyakinan 

diri akan diterima dan merasa dirinya sebagai bagian dari kelompok, sehingga 

mereka tidak takut untuk menanyakan informasi yang kurang dimengerti.  Dengan 

kata lain semakin kohesif sebuah kelompok, maka makin tinggi pula efektivitas 

komunikasi kelompok yang terjadi. 

 

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan komunikasi yang 

secara positif mempengaruhi kelompok untuk bergerak ke arah tujuan kelompok.  

Oleh karena itu, pemimpin pada kelompok sangat menentukan keaktifan proses 

komunikasi dalam kelompoknya, seorang pemimpin yang mampu memberikan 

keyakinan untuk memecahkan masalah dan memberikan ide adalah pemimpin 

yang dapat menjalankan proses komunikasi secara efektif. 

 

Proses komunikasi kelompok di dalamnya pasti terjadi gangguan-gangguan yang 

menghambat berjalannya komunikasi secara efektif.  Gangguan komunikasi 
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terjadi jika terdapat intervensi yang mengganggu salah satu elemen komunikasi, 

sehingga proses komunikasi tidak dapat berlangsung secara efektif.  Gangguan 

semantik merupakan salah satu gangguan dalam komunikasi yang disebabkan 

karena kesalahan pada bahasa yang digunakan.  Penyebab gangguan semantik 

yaitu: 

a) Kata-kata yang digunakan terlalu banyak memakai bahasa asing sehingga sulit 

dimengerti khalayak tertentu, contohnya menggunakan Bahasa Inggris yang 

mayoritas masyarakat desa belum paham. 

b) Bahasa yang digunakan pembicara berbeda dengan bahasa yang digunakan 

oleh penerima, contohnya mayoritas masyarakat berbahasa Jawa namun 

pembicara atau penyuluh menggunakan bahasa Lampung. 

c) Struktur bahasa yang digunakan tidak semestinya, sehingga membingungkan 

penerima, contohnya struktur bahasa yang dianjurkan adalah menggunakan 

bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan menggunakan struktur kalimat 

ynag sempurna (Subjek, Predikat, Objek, dan Keterangan). 

d) Latar belakang budaya yang menyebabkan salah persepsi terhadap simbol-

simbol bahasa yang digunakan (Cangara, 2007). 

 

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat dilihat bahwa kohesi kelompok, tipe 

kepemimpinan, frekuensi gangguan semantik serta faktor personal seperti umur, 

tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan luas lahan memiliki keterkaitan 

terhadap tingkat efektivitas komunikasi kelompok. 

 

Persamaan akan makna yang terkandung dalam pesan adalah dasar untuk melihat 

apakah komunikasi tersebut efektif atau tidak.  Berdasarkan teori komunikasi 



40 
 

kelompok yang dijelaskan Rakhmat (2003), maka keefektifan komunikasi 

kelompok dapat dilihat dari tujuan kelompok yaitu: hasil kerja kelompok 

(prestasi), dan tingkat kepuasan anggota yang dapat dilihat melalui kemampuan 

kelompok berbagi informasi, intensitas informasi yang diterima anggota 

kelompok, tindakan anggota dalam memuaskan kebutuhan dalam Program 

Jarwobangplus. 

 

Melihat persamaan makna yang diterima oleh penerima dengan apa yang telah 

disampaikan oleh penyampai pesan maka kita dapat melihat hal tersebut dari hasil 

komunikasi yang terjadi.  Dengan kata lain komunikasi yang efektif dapat dilihat 

dari hasil komunikasi tersebut.  Hasil komunikasi tersebut dapat dilihat dari 

penerapan Program Jarwobangplus di Kecamatan Gadingrejo dalam mencapai 

tujuannya, hal ini dapat dilihat melalui indikator, yaitu: 

1) Terlaksananya Program Jarwobangplus oleh kelompok tani di Kecamatan 

Gadingrejo sesuai ketentuan-ketentuan dan aturan tanam yang ditetapkan. 

2) Tercapainya peningkatan produksi tanaman padi yang diterapkan oleh 

kelompok tani berdasarkan tanggapan anggota kelompok tani di Kecamatan 

Gadingrejo. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat dibuat suatu hubungan antara variabel - variabel 

dalam kerangka pemikiran penelitian ini, yang dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Keterangan: 

 : Diuji menggunakan uji statistik 

Gambar 6.  Kerangka pemikiran faktor-faktor yang berhubungan dengan keefektifan  

komunikasi kelompok dalam  penerapan Program Jarwobangplus di Kecamatan 

Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. 

Rendahnya produksi padi sawah di 

Kabupaten Pringsewu 

Program Jarwobangplus 

Kelompok tani 

Komunikasi kelompok 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

keefektifan komunikasi kelompok (X) 

Faktor Situasional 

X1 Kohesi Kelompok 

X2 Tipe kepemimpinan 

X3 Frekuensi gangguan semantik 

 
Faktor Personal 

X4 Umur 

X5 Tingkat pendidikan 

X6 Tingkat pendapatan 

X7 Luas lahan 

Variabel Terikat (Y) 

Keefektifan komunikasi kelompok: 

Prestasi: 

Pemahaman mengenai Program Jarwobangplus 

Kepuasan: 

1) Kemampuan kelompok berbagi informasi 

2) Intensitas informasi yang diterima anggota 

kelompok 

3) Tindakan anggota dalam memuaskan 

kebutuhan 

4) Kepuasan anggota dalam kelompok 

5) Tercapainya tujuan komunikasi (Pengetahuan, 

Sikap, Keterampilan) 

Variabel Z 

Tingkat penerapan Program Jarwobangplus. 

Indikator: 

a) Terlaksananya Program Jarwobangplus 

oleh kelompok tani. 

b) Tercapainya peningkatan produksi 

tanaman padi yang diterapkan oleh 

kelompok tani di Kecamatan Gadingrejo. 
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C. Hipotesis 

Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional.  Tinggi- 

nya kebutuhan masyarakat akan pangan harus diimbangi dengan produksi 

tanaman pertanian, salah satunya tanaman padi.  Upaya peningkatan produktivitas 

padi dilakukan salah satu caranya melalui Program Jarwobangplus.  Program 

tersebut dilaksanakan oleh kelompok tani yang ada di Kecamatan Gadingrejo 

Kabupaten Pringsewu.  keefektifan komunikasi kelompok dinilai menjadi hal 

yang berpengaruh terhadap keberhasilan program.  Oleh karena itu, hipotesis pada 

penelitian ini sebagai berikut: 

1) Tingkat kohesi kelompok berhubungan dengan keefektifan komunikasi 

kelompok. 

2) Tipe kepemimpinan berhubungan  dengan keefektifan komunikasi kelompok. 

3) Frekuensi gangguan semantik berhubungan dengan keefektifan komunikasi 

kelompok. 

4) Umur berhubungan dengan keefektifan komunikasi kelompok. 

5) Tingkat pendidikan berhubungan dengan keefektifan komunikasi kelompok. 

6) Tingkat pendapatan berhubungan dengan keefektifan komunikasi kelompok. 

7) Luas lahan berhubungan dengan keefektifan komunikasi kelompok. 

8) Keefektifan komunikasi kelompok berhubungan dengan penerapan Program 

Jarwobangplus. 



 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A.   Definisi Operasional, Pengukuran, dan Klasifikasi Variabel 

 

Batasan definisi operasional ini mencakup semua pengertian yang digunakan 

untuk memperoleh data yang akan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian.   

 

1. Variabel (X) 

 

Variabel faktor-faktor yang berhubungan dengan efektivitas komunikasi 

kelompok (X) dalam penelitian ini, yaitu :  

1) Kohesi kelompok (X1) adalah kekuatan yang mendorong anggota 

kelompok tani untuk tetap tinggal dalam anggota kelompok dan 

mencegahnya meninggalkan kelompok.  Kohesi kelompok diukur dalam 

tiga indikator, yaitu : 

a) Ketertarikan anggota secara interpersonal, adalah ketertarikan anggota 

terhadap anggota lainnya, keberadaan anggota lainnya, sifat anggota, 

gaya bicara anggota, dan pemahaman penyampaian materi dalam hal ini 

materi mengenai pelaksanaan Program Jarwobangplus yang dilakukan 

oleh tiap kelompok.   

 

b) Ketertarikan anggota pada kegiatan dan fungsi kelompok, adalah 

ketertarikan anggota pada kegiatan kelompok, pembagian tugas, 
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mengerti arus kegiatan, mengerti tujuan kegiatan, manfaat kegiatan, 

penerapan kegiatan dalam hal ini kegiatan yang berkaitan dengan 

Program Jarwobangplus.  Diukur berdasarkan pertanyaan yang 

ditanyakan kepada anggota kelompok. 

c) Ketertarikan anggota dalam memuaskan kebutuhan, adalah kepuasan 

anggota dalam menerima informasi mengenai tata cara pelaksanaan 

Program Jarwobangplus yaitu penanaman dengan Sistem Tanam Jajar 

Legowo yang menggunakan pupuk serta obat-obatan secara seimbang, 

kepuasan setelah menerima materi, dan kepuasan dalam menerapkan 

materi.  

 

Kohesi kelompok diukur dengan cara menjumlahkan seluruh skor dari 

ketiga unsur tersebut.  Pengukuran kohesi kelompok berdasarkan unsur-

unsurnya yang terdiri atas pertanyaan-pertanyaan tertera pada kuesioner.  

 

2) Kepemimpinan (X2) diukur melalui persepsi anggota terhadap 

kepemimpinan ketua kelompok tani.  Kepemimpinan adalah kegiatan 

mempengaruhi orang-orang agar mereka berusaha mencapai tujuan 

kelompok.  Hal tersebut dapat dilihat dari 5 indikator :  

a) Perasaan terhadap sikap ketua kelompok tani mengenai Program 

Jarwobangplus yang dilaksanakan kelompok tani tersebut.  Diukur 

berdasarkan pertanyaan yang ditanyakan kepada anggota kelompok. 

b) Respon anggota terhadap kinerja ketua kelompok tani dalam merespon 

dan bekerjasama dengan anggota kelompok tani mengenai pelaksaaan 



 45 

Program Jarwobangplus.  Diukur berdasarkan pertanyaan yang 

ditanyakan kepada anggota kelompok. 

c) Respon atas informasi mengenai Program Jarwobangplus yang 

diberikan ketua kelompok tani.  Diukur berdasarkan pertanyaan yang 

ditanyakan kepada anggota kelompok. 

d) Respon atas kesiapan ketua membantu memecahkan masalah dalam 

pelaksanaan program.  Diukur berdasarkan pertanyaan yang ditanyakan 

kepada anggota kelompok. 

e) Kepemimpinan demokratis berorientasi pada manusia dan memberikan 

bimbingan yang pada pengikutnya, menghargai potensi individu dan 

mendengarkan nasihat bawahan. 

Menurut Kartono (1994), syarat-syarat yang menentukan gaya 

kepemimpinan demokratis apabila: 

1) Tidak ada anggota kelompok yang merasa dirinya lebih mampu 

mengatasi persoalan daripada anggota kelompok yang lain. 

2)  Metode komunikasi yang tepat diketahui atau dipahami. 

3) Semua anggota kelompok berusaha mempertahankan hak  

individual mereka. 

 

Kepemimpinan diukur dengan cara menjumlahkan seluruh skor dari 

kelima unsur tersebut.  Pengklasifikasian kepemimpinan kelompok tani 

dimasukkan ke dalam tiga kelas dengan menggunakan rumus Sturges 

(Dajan, 1986).  Pengukuran kepemimpinan kelompok tani berdasarkan 

unsur-unsurnya yang terdiri atas pertanyaan-pertanyaan tertera pada 

kuesioner.  
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3)  Frekuensi gangguan semantik (X3) adalah gangguan komunikasi yang 

disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan.  Gangguan 

semantik dalam penelitian ini berkaitan dengan penggunaan bahasa daerah 

mayoritas anggota di dalam kelompok tani, apakah semua anggota 

menggunakan bahasa yang sama dalam berkomunikasi, dan penyampaian 

hal-hal yang menggunakan bahasa asing di dalam panduan program yang 

tidak sesuai.  Pengklasifikasian tingkat gangguan semantik dimasukkan ke 

dalam tiga kelas dengan menggunakan rumus Sturges (Dajan, 1996) dan 

diukur berdasarkan pda kuesioner yang ditanyakan pada anggota 

kelompok. 

 

4) Umur (X4)  adalah usia responden yang diukur sejak kelahiran sampai 

dengan waktu penelitian dilaksanakan dan diklasifikasikan menjadi tua, 

setengah baya, dan muda untuk memudahkan pengklasifikasian. 

 

5) Tingkat pendidikan (X5)  menunjukkan tingkat pendidikan formal yang 

dicapai seseorang, data yang didapat berbentuk data ratio, diukur dalam 

satuan tahun berdasarkan klasifikasi data lapang, dan diklasifikasikan 

menjadi tinggi (Perguruan Tinggi), menengah (SMP dan SMA), dan 

rendah (Sekolah Dasar) untuk memudahkan pengklasifikasian.  Indikator 

tingkat pendidikan ditunjukkan dengan ijazah atau Surat Tanda Tamat 

Belajar (STTB) dan buku raport 

 

6) Tingkat pendapatan (X6) adalah pendapatan rumahtangga yang diperoleh 

dari usahatani padi selama satu bulan.  Total pendapatan atau jumlah dari 
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pendapatan utama dan pendapatan sampingan.  Pendapatan responden 

diukur dengan satuan rupiah diukur berdasarkan klasifikasi data lapang, 

data yang didapat berbentuk data ratio dan diklasifikasikan menjadi tinggi, 

sedang, dan rendah untuk memudahkan pengklasifikasian. 

 

7) Luas lahan (X7) adalah luas tanam yang dimiliki petani untuk melakukan 

usahatani padi dalam penelitian ini adalah luas lahan yang digunakan 

petani dalam menerapkan Program Jarwobangplus dan diukur dalam 

satuan hektar berdasarkan klasifikasi data lapang, data yang didapat 

berbentuk data ratio dan diklasifikasikan menjadi luas, sedang, dan sempit 

untuk memudahkan pengklasifikasian. 

 

2.   Variabel (Y) 

 

Untuk melihat efektivitas komunikasi kelompok, dapat dilihat dari hasil kerja 

dan kepuasan anggota kelompok, dalam hal ini efektivitas komunikasi 

kelompok dilihat dari pendapat anggota tentang keefektifan komunikasi 

dalam kelompok.  Berdasarkan teori komunikasi kelompok, maka keefektifan 

komunikasi kelompok dapat dilihat dari dua indikator, yaitu : 

a) Hasil kerja atau prestasi, adalah penilaian hasil yang sesuai antara tujuan 

kelompok dengan kebutuhan kelompok, prestasi merupakan perilaku 

positif atau titik klimaks yang dapat dicapai dari proses perubahan sikap 

yang dilakukan pada diri anggota kelompok atau adanya keberhasilan 

proses komunikasi dalam kelompok karena telah tercapai tujuan 

kelompok.  Prestasi dapat dilihat dari pemahaman materi Program 
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Jarwobangplus.  Masing-masing anggota kelompok tani memiliki 

pemahaman dan tujuan yang sama tentang Program Jarwobangplus. 

 

b) Kepuasan, adalah perasaan anggota kelompok setelah berkomunikasi 

tentang pesan di dalam kelompoknya.  Kepuasan bertujuan untuk 

memelihara keutuhan dan moral anggotanya.  Dalam penelitian ini 

kepuasan anggota yaitu perasaan merasa puas setelah menerima atau 

saling berkomunikasi bertukar informasi mengenai Program 

Jarwobangplus. 

 

Efektivitas komunikasi kelompok diukur dengan cara menjumlahkan seluruh 

skor dari kedua unsur tersebut.  Pengklasifikasian efektivitas komunikasi 

kelompok dimasukkan ke dalam tiga kelas dengan menggunakan rumus 

Sturges (Dajan, 1996).  Pengukuran efektivitas komunikasi kelompok 

berdasarkan unsur-unsurnya yang terdiri atas pertanyaan-pertanyaan tertera 

pada kuesioner.  

 

3.   Variabel (Z) 

Tingkat keberhasilan Program Jarwobangplus dapat dilihat melalui 

tercapainya tujuan tersebut, yaitu meningkatnya porduktivitas tanaman padi 

dalam upaya peningkatan produksi beras nasional. 

 

Tingkat keberhasilan Program Jarwobangplus di Kecamatan Gadingrejo dapat 

dilihat melalui indikator, yaitu: 

1) Terlaksananya Program Jarwobangplus oleh kelompok tani di Kecamatan 

Gadingrejo sesuai ketentuan-ketentuan dan aturan tanam yang 
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ditetapkan.  Diukur berdasarkan pertanyaan pada kuesioner yang 

diajukan kepada anggota kelompok. 

 

2) Tercapainya peningkatan produksi tanaman padi yang diterapkan oleh 

kelompok tani berdasarkan tanggapan anggota kelompok tani di 

Kecamatan Gadingrejo.  Diukur berdasarkan pertanyaan pada kuesioner 

yang diajukan kepada anggota kelompok. 

 

Pengklasifikasian tingkat keberhasilan Program Jarwobangplus 

dimasukkan ke dalam tiga kelas dengan menggunakan rumus Sturges 

(Dajan, 1986), sebagai berikut: 

Z  =  X -  Y 

k 

Keterangan: 

Z= Interval kelas 

X= nilai tertinggi 

Y= nilai terendah 

k= banyaknya kelas atau kategori 

 

B. Pengukuran Variabel 

 

Pengukuran variabel X (faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan 

komunikasi kelompok) dalam penelitian ini menggunakan teknik skoring 

dengan skor 1     3 yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori.  Pengukuran 

dan parameter dari variabel X tersebut dapat dilihat pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Pengukuran variabel X (faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan 

komunikasi kelompok). 
 

Variabel Sub-variabel Indikator Skor/pengukuran 

Kohesi kelompok Ketertarikan secara 

interpersonal 

1.Berkomunikasi 

dengan sesama 

anggota lain 

2. Suasana dalam 

kelompok 

3. Diskusi kelompok 

4. Penyelesaian 

masalah dalam 

kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ketertarikan dalam 

mengikuti diskusi serta 

berbagi informasi 

sesama anggota lain 

dalam kelompok  

(selalu terlibat diskusi 

kelompok) tinggi, skor 

3.  

Ketertarikan dalam 

mengikuti diskusi serta 

berbagi informasi 

sesama anggota lain 

dalam kelompok  

(sering terlibat diskusi 

kelompok) sedang, 

skor 2. 

Ketertarikan dalam 

mengikuti diskusi serta 

berbagi informasi 

sesama anggota lain 

dalam kelompok  (tidak 

pernah terlibat diskusi 

kelompok) rendah, skor 

1. 

 

Selalu mengikuti 

kegiatan kelompok, 

skor 3. 

 

Sering mengikuti 

kegiatan kelompok, 

skor 2. 

 

Tidak pernah 

mengikuti kegiatan 

kelompok, skor 1. 

 

Anggota merasa puas 

terhadap kebutuhan 

akan informasi yang 

diterima, skor 3. 

 

Anggota merasa cukup 

puas terhadap 

kebutuhan akan 

informasi yang 

diterima, skor 2. 

 Ketertarikan pada 

kegiatan kelompok 

1. Tertarik pada 

kegiatan kelompok 

2. Manfaat dari 

kegiatan 

3. Pembagian tugas 

 

 

 

 

 

 

 

 Ketertarikan dalam 

memuaskan kebutuhan 

1. Proses komunikasi 

dalam kelompok 

2. Kepuasan (kualitas 

dan kuantitas) 

informasi 

3. Kesesuaian 

informasi dengan 

kebutuhan  
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Tabel 7.  (lanjutan) 

 

 

 

Kepemimpinan 

 

 

 

 

 

 

Perasaan terhadap 

perilaku ketua 

kelompok tani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinerja ketua 

kelompok tani 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Penyampaian pesan 

oleh ketua 

2. Kemampuan ketua 

melaksanakan 

informasi 

3.Sikap ketua 

terhadap anggota 

4. Kemampuan ketua 

mempraktekkan 

informasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tingkat 

kedisplinan ketua 

2. Kemampuan ketua 

kelompok dalam 

menghadapi 

masalah 

3. Kemampuan ketua 

mengkoordinir 

saran-saran 

4. Pengambilan 

keputusan oleh 

ketua 

5. Penggunaan media 

komunikasi oleh 

ketua 

 

Anggota merasa 

kurang puas 

terhadap kebutuhan 

akan informasi yang 

diterima, skor 1. 

 

Anggota merasa 

senang terhadap 

perilaku ketua 

kelompok tani, skor 

3. 

 

Anggota merasa 

cukup senang 

terhadap perilaku 

ketua kelompok 

tani, skor 2. 

 

Anggota merasa 

kurang senang 

terhadap perilaku 

ketua kelompok 

tani, skor 1. 

 

 

Anggota merasa 

kinerja ketua 

kelompok baik, skor 

3. 

Anggota merasa 

kinerja ketua 

kelompok cukup 

baik, skor 2. 

Anggota merasa 

kinerja ketua 

kelompok kurang 

baik, skor 1. 

 

 

 kejelasan 

informasi yang 

diberikan ketua 

kelompok tani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kepercayaan ketua 

terhadap kelompok 

2. Kesesuaian 

informasi yang 

disampaikan ketua 

3. Hambatan 

penyampaian 

informasi 

4. Kejelasan  

informasi yang 

disampaikan ketua 

 

 

 

Ketua dapat 

memberikan 

kejelasan informasi 

dengan baik, skor 3. 

 

Ketua dapat 

memberikan 

kejelasan informasi 

dengan cukup baik, 

skor 2. 

 

Ketua dapat 

memberikan 

kejelasan informasi 
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kesiapan ketua 

kelompok tani 

membantu 

memecahkan masalah 

 

 

 
 

1. Pemecahan 

masalah oleh ketua 

2. Kemampuan ketua 

meyakinkan anggota 

 

 

 

 

 

 

 

 

dengan kurang baik, 

skor 1. 
 

Anggota menilai 

kesiapan ketua 

dalam memecahkan 

masalah kelompok 

baik, skor 3. 
 

Anggota menilai 

kesiapan ketua 

dalam memecahkan 

masalah kelompok 

cukup baik, skor 2. 

  

 

 

 

 

 

Syarat-syarat yang 

menentukan 

kepemimpinan 

demokratis 

 

 

 

 

 

 

1. Kemampuan 

individu 

2. Metode 

komunikasi 

3. Pengetahuan 

anggota akan 

informasi 

4. Kemampuan 

anggota 

mempertahankan 

pendapat 

 

Anggota menilai 

kesiapan ketua 

dalam memecahkan 

masalah kelompok 

kurang baik, skor 1. 
 

Kepemimpinan 

demokratis yang 

diterapkan ketua 

kelompok baik, skor 

3. 
 

Kepemimpinan 

demokratis yang 

diterapkan ketua 

kelompok cukup 

baik, skor 2. 
 

Kepemimpinan 

demokratis yang 

diterapkan ketua 

kelompok kurang 

baik, skor 1. 

 

Frekuensi gangguan 

semantik 

 1. Pemahaman makna 

pesan 

2. Penjelasan pesan 

3. Informasi yang 

tidak dapat 

dipahami anggota 

4. Frekuensi pesan 

yang sulit dipahami 

5. Penggunaan kata-

kata oleh ketua 

Gangguan semantik 

dalam komunikasi 

kelompok selalu 

terjadi (tinggi), skor 

3. 

 

Gangguan semantik 

dalam komunikasi 

kelompok sering 

terjadi (sedang), 

skor 2. 
 

Gangguan semantik 

dalam komunikasi 

kelompok tidak 

pernah terjadi 

(rendah), skor 1. 

 

Tabel 7.  (lanjutan) 
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Pengukuran dan indikator variabel Y (keefektifan komunikasi kelompok) dapat 

dilihat pada Tabel 8. 

 

Tabel 8.  Pengukuran variabel Y (keefektifan komunikasi kelompok) 

Variabel Sub-variabel Indikator Skor/pengukuran 

Variabel keefektifan 

komunikasi 

kelompok 

Prestasi 1. Tujuan 

terbentuknya 

program 

 

2. Kegiatan program 

dapat memenuhi 

kebutuhan anggota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemahaman anggota 

terhadap program dan 

keberhasilan proses 

komunikasi tinggi, skor 3. 

 

Pemahaman anggota 

terhadap program dan 

keberhasilan proses 

komunikasi sedang, skor 

2. 

 

Pemahaman anggota 

terhadap program dan 

keberhasilan proses 

komunikasi rendah, skor 

1. 

 

 

Kepuasan anggota dalam 

proses komunikasi puas, 

skor 3. 

 

Kepuasan anggota dalam 

proses komunikasi cukup 

puas, skor 2. 

 

Kepuasan anggota dalam 

proses komunikasi kurang 

puas, skor 1. 

 

 Kepuasan 1. Kemampuan 

kelompok berbagi 

informasi 

2.  Intensitas 

informasi yang 

diterima anggota 

kelompok 

3. Tindakan anggota 

dalam memuaskan 

kebutuhan 

4. Kepuasan anggota 

dalam kelompok 

5. Tercapainya 

tujuan komunikasi 

(Pengetahuan, 

Sikap, 

Keterampilan) 

 

 

Pengukuran dan indikator variabel Z (penerapan Program Jarwobangplus) 

dapat dilihat pada Tabel 9.  
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Tabel 9. Pengukuran dan inidikator variabel Z (penerapan Program 

Jarwobangplus) 

 

Variabel Sub-variabel Indikator Skor/pengukuran 

Penerapan 

Program 

Jarwobangplus 

1. Pelaksanaan 

Program 

Jarwobangplus oleh 

kelompok tani di 

Kecamatan 

Gadingrejo 

Kabupaten 

Pringsewu 

 

1.Pengetahuan anggota 

terhadap program 

2. Fasilitas yang 

diterima kelompok 

tani 

3.Pelaksanaan program 

sesuai atau tidak 

 

Pelaksanaan  program 

oleh kelompok baik, 

skor 3. 

 

Pelaksanaan  program 

oleh kelompok cukup 

baik, skor 2. 

 

Pelaksanaan  program 

oleh kelompok kurang 

baik, skor 1. 

 

  
2. Peningkatan 

produksi tanaman 

padi yang 

diterapkan oleh 

kelompok tani di 

Kecamatan 

Gadingrejo 

 

1. Manfaat yang 

diberikan program 

2. Program 

membantu 

meningkatkan 

produksi 

3. Pengaruh program 

terhadap produksi 

 

Program memberikan 

manfaat dalam 

peningkatan produksi 

dengan baik, skor 3. 

 

Program memberikan 

manfaat dalam 

peningkatan produksi 

dengan cukup baik, 

skor 2. 

 

Program tidak 

memberikan manfaat 

dalam peningkatan 

produksi, skor 1. 

 

C. Lokasi Penelitian, Responden, dan Waktu Penelitian 

 

1. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja (purposive) yaitu Kecamatan 

Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Pemilihan lokasi ini ditentukan dengan 

menggunakan metode Purposive Sampling yaitu suatu metode penentuan 

lokasi/sampel penelitian yang disengaja berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tertentu (Sugiarto, 2003).  Pertimbangan-pertimbangan 

tersebut, yakni: 
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a) Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu daerah yang produktivitas 

padinya cukup tinggi yaitu posisi ke 5 dari 15 kabupaten di Provinsi 

Lampung. 

b) Masih sedikit penelitian yang dilakukan di Pringsewu dan diperlukan 

penelitian terutama pada kelompok tani. 

c) Kecamatan Gadingrejo memiliki tingkat produktivitas padi paling tinggi di 

Kabupaten Pringsewu (Tabel 3). 

d) Kecamatan Gadingrejo memiliki jumlah kelompok tani yang cukup 

banyak dan aktif di Kabupaten Pringsewu (Tabel 4). 

e) Kecamatan Gadingrejo merupakan salah satu dari 11 kecamatan yang 

melaksanakan Program Jarwobangplus (Tabel 5). 

Penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai Mei 2016. 

 

Pada setiap penelitian memerlukan populasi yang akan diambil sampel 

penelitian.  Populasi pada penelitian ini adalah kelompok tani yang menerima 

program Jarwobangplus di Kecamatan Gadingrejo.  Kelompok tani yang 

menerima program tersebut berjumlah 10 kelompok tani.   

 

Sampel merupakan sebagian populasi yang akan diteliti.  Sampel yang akan 

dijadikan responden diambil dari populasi anggota kelompok tani yang terbagi 

dalam 10 (sepuluh) kelompok dengan jumlah anggota keseluruhan sebanyak 

662  anggota.  
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Jumlah sampel keseluruhan ditentukan berdasarkan pada pendugaan proporsi 

populasi dengan pertimbangan presisi 10%.  Penentuan sampel ini merujuk 

pada teori Yamane (1967, dalam Rahmat, 2001) dengan rumus sebagai 

berikut: 

  n =        N 

           N(d
2
)+ 1 

 

  n  =        662       =  86           (1.0) 

                662(0.1)
2
 + 1 

Keterangan: 

n  = Unit sampel 

N = Unit Populasi 

d  = Tingkat Presisi (0,1) 

 

 

Sampel dari masing-masing populasi anggota kelompok ditentukan dengan 

menggunakan rumus alokasi proporsi sampel,  Nazir (1988), yaitu: 

    

   ni =   








N

Ni
 n (1.1) 

 

Keterangan:  

ni  = Jumlah sampel setiap kelompok 

Ni  = Jumlah populasi masing-masing kelompok 

N   = Jumlah seluruh populasi kelompok 

n    = Jumlah sampel secara keseluruhan  

 

Data jumlah sampel penelitian anggota kelompok tani dapat dilihat pada Tabel 

10. 
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Tabel 10.  Data jumlah populasi dan sampel penelitian angota kelompok tani. 

No. Nama Kelompok Tani Jumlah Anggota 

(orang) 
Jumlah Sampel 

1. Pare Maju 54  7 
2. Harapan Makmur 50  6 
3. Makmur Jaya 90 12 
4. Jaya Mandiri 48  6 
5. Jaya Makmur 49  6 
6. Sido Maju 55  7 
7. Karya Tani 89 12 
8. Tunas Harapan 68  9 
9. Karya Tani 70  9 
10. Agung Abadi 89 12 
 Jumlah 662 86 

 

Sumber: BP3K Kecamatan Gadingrejo, 2015. 

 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

Proportional Simple Random Sampling atau penentuan sampel secara acak, 

sehingga setiap unit sampel dari populasi mempunyai kesempatan yang sama 

untuk dipilih sebagai sampel.  Penentuan sampel menggunakan undian atau 

kocokan sehingga semua sampel memiliki peluang yang sama, setelah 

dilakukan pengundian maka didapatkan 86 responden yang berasal dari 10 

kelompok tani yang ada di Kecamatan Gadingrejo. 

 

D.   Metode Penelitian dan Pengumpulan Data 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survai, yaitu 

penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi menggunakan 

kuesioner sebagai pengumpul data.  Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer dan data sekunder.  Data primer merupakan data yang 

diperoleh dari wawancara terhadap responden menggunakan kuesioner, 

seperti data identitas responden, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, 

umur, dan luas lahan.  Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari 
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literatur, instansi, dinas, dan lembaga yang berkaitan dengan penelitian ini, 

seperti data jumlah kelompok tani, data program, dan meliputi keadaan umum 

desa yang diteliti. 

 

E.    Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis 

deskriptif, sedangkan pengujian hipotesis menggunakan statistik 

nonparametrik korelasi Rank Spearman (Siegel, 2011) dengan menggunakan 

rumus: 

          rs = 1- 
nn

di
n

i






3

1

26

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Keterangan: 

rs = Koefisien korelasi 

di = Perbedaan pasangan setiap peringkat 

n  = Jumlah sampel 

 

Rumus rs ini digunakan atas dasar pertimbangan bahwa dalam penelitian ini 

akan melihat korelasi (keeratan hubungan) antara variabel-variabel dari 

peringkat dan dibagi dalam klasifikasi tertentu.  Hal ini sesuai dengan fungsi 

rs yang merupakan ukuran asosiasi dua variabel yang berhubungan, diukur 

sekurang-kurangnya dengan skala ordinal (berurutan), sehingga objek atau 

individu yang dipelajari dapat diberi peringkat dalam rangkaian berurutan.  

Bila terdapat rank kembar dalam variabel X, Y, dan Z maka diperlukan 

faktor koreksi T (Siegel, 2011) dengan rumus: 
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rs = 
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Keterangan: 

n  = Jumlah sampel 

t  = Banyak observasi yang berangka sama pada suatu peringkat  

             tertentu. 

T  = Faktor koreksi 

∑x2 = Jumlah kuadrat variabel bebas yang dikoreksi 

∑y
2
 = Jumlah kuadrat variabel terikat yang dikoreksi 

∑Tx = Jumlah faktor koreksi variabel bebas 

∑Ty = Jumlah faktor koreksi variabel terikat 

 

Karena jumlah sampel yang digunakan adalah lebih besar dari 10 (sepuluh) 

responden, maka pengujian terhadap Ho dilanjutkan dengan  Uji-t dengan 

rumus: 

.                t hitung  = rs 
21

2

rs

n




 

 

Keterangan: 

t hitung = Nilai t yang dihitung 

n  = Jumlah sampel penelitian 

 

 

Kriteria pengambilan keputusan: 

1.  Jika t hitung ≤ t tabel (n-2) maka tolak H1 pada á 0.05 atau á 0.01, artinya 

tidak ada hubungan nyata pada kedua variabel. 
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2.  Jika t hitung > t tabel (n-2), maka terima H1 pada á 0.05 atau á 0.01, artinya 

terdapat hubungan yang nyata pada kedua variabel. 

Data pada penelitian ini menggunakan metode MSI (Method Successive 

Interval) untuk mengubah data ordinal menjadi interval seperti data 

variabel tingkat kohesi, kepemimpinan, dan frekuensi gangguan semantik 

sedangkan data tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan luas lahan 

tidak dilakukan MSI. 

 

 

F.  Uji Validitas dan Reliabilitas  

1. Uji Validitas  

Validitas menunjukkan derajad ketepatan alat ukur dalam mengukur apa 

yang ingin diukur sesuai dengan ukuran yang sebenarnya.  Pada penelitian 

ini, cara yang digunakan untuk menguji validitas alat ukur adalah validitas 

konstruk, yaitu penyusunan tolak ukur operasional dari suatu kerangka 

berpikir.  Upaya yang dilakukan yaitu sebagai berikut: (a) membuat tolak 

ukur berdasarkan kerangka berpikir yang diperoleh dari beberapa kajian 

pustaka, (b) berkonsultasi dengan dosen pembimbing dan berbagai pihak 

yang dianggap menguasai materi yang akan diukur, (c) membuat 

kuesioner penelitian, dan (d) menetapkan lokasi uji.  Langkah pengujian 

sebagai berikut: (a) membuat tabulasi skor untuk setiap nomor pertanyaan 

untuk setiap responden dan (b) pengujian validitas.  Pengujian validitas 

menggunakan Program SPSS 16.0.  Uji validitas dilakukan pada 30 

responden untuk menguji kuesioner yang telah disusun sebelumnya.  

Menurut Sudren dan Natansel (2013), nilai validitas dapat dikatakan baik 
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jika nilai corrected item dari total correlation bernilai diatas 0,2.  Apabila 

nilai korelasi butir Corrected item dari butir Total correlation sudah diatas 

0,2, maka butir-butir pertanyaan tersebut dikataka valid.  Hasil uji validitas 

instrumen faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan komunikasi 

kelompok dalam penerapan Program Jarwobangplus Kecamatan 

Gadingrejio Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada Tabel 11. 

 

Tabel 11. Hasil uji validitas instrumen faktor-faktor yang mempengaruhi 

keefektifan komunikasi kelompok 
 

Atribut Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected item- 

Total correlation 
Cronbach-

Alpha 

Pertanyaan 1 172,23 545,357 0,824 0,989 

Pertanyaan 2 172,23 545,357 0,824 0,989 

Pertanyaan 3 172,10 541,059 0,978 0,989 

Pertanyaan 4 172,10 541,059 0,978 0,989 

Pertanyaan 5 171,63 564,930 -0,058 0,989 

Pertanyaan 6 171,70 567,528 -0,218 0,990 

Pertanyaan 7 172,23 545,357 0,824 0,989 

Pertanyaan 8 172,10 541,059 0,978 0,989 

Pertanyaan 9 172,10 541,059 0,978 0,989 

Pertanyaan 10 171,67 566,299 -0,158 0,990 

Pertanyaan 11 171,97 548,999 0,751 0,989 

Pertanyaan 12 171,73 568,992 -0,276 0,990 

Pertanyaan 13 172,23 545,357 0,824 0,989 

Pertanyaan 14 172,10 541,059 0,978 0,989 

Pertanyaan 15 172,10 541,059 0,978 0,989 

Pertanyaan 16 172,10 541,059 0,978 0,989 

Pertanyaan 17 171,73 563,926 0,025 0,990 

Pertanyaan 18 171,67 566,299 -0,158 0,990 

Pertanyaan 19 172,10 541,059 0,978 0,989 

Pertanyaan 20 172,10 541,059 0,978 0,989 

Pertanyaan 21 172,10 541,059 0,978 0,989 

Pertanyaan 22 172,10 541,059 0,978 0,989 

Pertanyaan 23 172,10 541,059 0,978 0,989 

Pertanyaan 24 171,63 564,930 -0,059 0,989 

Pertanyaan 25 172,10 541,059 0,978 0,989 

Pertanyaan 26 172,10 541,059 0,978 0,989 

Pertanyaan 27 171,63 564,930 -0,059 0,989 

Pertanyaan 28 171,63 564,930 -0,059 0,989 

Pertanyaan 29 171,70 568,010 -0,251 0,990 

Pertanyaan 30 171,73 566,892 -0,155 0,990 

Pertanyaan 31 172,03 543,482 0,882 0,989 

Pertanyaan 32 172,10 541,059 0,978 0,989 

Pertanyaan 33 172,07 542,271 0,928 0,990 

Pertanyaan 34 171,67 542,271 -0,158 0,989 
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Tabel 11.  (lanjutan) 
 

Pertanyaan 35 172,67 566,299 0,928 0,990 

Pertanyaan 36 172,10 542,271 0,928 0,989 

Pertanyaan 37 172,07 541,059 0,978 0,989 

Pertanyaan 38 172,10 542,271 0,928 0,989 

Pertanyaan 39 172,23 541,059 0,978 0,989 

Pertanyaan 40 171,72 545,257 -0,151 0,989 

Pertanyaan 41 172,07 566,622 0,916 0,990 

Pertanyaan 42 172,03 542,547 0,916 0,989 

Pertanyaan 43 172,07 543,757 0,928 0,989 

Pertanyaan 44 172,20 542,271 0,928 0,989 

Pertanyaan 45 172,03 546,579 0,757 0,989 

Pertanyaan 46 172,03 543,482 0,882 0,989 

Pertanyaan 47 172,03 543,482 0,882 0,989 

Pertanyaan 48 172,03 543,482 0,882 0,989 

Pertanyaan 49 172,00 544,966 0,827 0,989 

Pertanyaan 50 172,00 544,690 0,839 0,989 

Pertanyaan 51 172,03 543,482 0,882 0,989 

Pertanyaan 52 172,07 542,271 0,928 0,989 

Pertanyaan 53 172,03 543,482 0,881 0,989 

Pertanyaan 54 172,03 543,482 0,881 0,989 

Pertanyaan 55 172,03 543,482 0,881 0,989 

Pertanyaan 56 171,97 546,240 0,795 0,989 

Pertanyaan 57 171,97 546,516 0,772 0,989 

Pertanyaan 58 172,00 546,240 0,795 0,989 

Pertanyaan 59 171,63 544,920 0,827 0,989 

Pertanyaan 60 172,07 542,271 -0,059 0,989 

Pertanyaan 61 172,07 542,271 0,928 0,989 

Pertanyaan 62 172,03 543,482 0,928 0,989 

Pertanyaan 63 172,07 542,271 0,882 0,989 

Pertanyaan 64 172,03 543,826 0,928 0,989 

Pertanyaan 65 172,03 542,271 0,867 0,989 

Pertanyaan 66 172,07 542,826 0,928 0,989 

Pertanyaan 67 172,10 541,059 0,978 0,989 

 
 

Pada Tabel 11, dapat dilihat bahwa nilai Correlation item-Total 

correlation banyak atribut pada instrumen penilaian keefektifan 

komunikasi kelompok dalam penerapan Program Jarwobangplus di 

Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu sudah di atas 0,2, namun 

sebanyak 13 atribut yang memiliki nilai Correlation item-Total correlation 

di bawah 0,2, dapat disimpulkan bahwa dari 67 pertanyaan sebanyak 13 

pertanyaan yang tidak valid.  Pertanyaan yang tidak valid disebabkan 

pertanyaan yang diajukan kepada responden sudah terwakili oleh 
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pertanyaan sebelumnya sehingga pertanyaan tersebut tidak diperlukan lagi, 

dan juga responden memberikan jawaban yang relatif sama atau homogen, 

sehingga data yang dihasilkan dari 13 pertanyaan tersebut tidak tersebar 

secara normal.  Setelah dilakukan koreksi kembali, 13 pertanyaan tersebut 

tidak diajukan kembali kepada responden ketika penelitian selanjutnya 

disebabkan 13 pertanyaan tersebut sudah terwakili oleh pertanyaan 

sebelumnya. 

 

2. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas menunjukkan keajegan pengukuran yakni menyatakan bahwa 

reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam 

penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya 

sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang 

sebenarnya di lapangan.  Hasil pengujian reliabilitas alat ukur 

menggunakan teknik belah dua, yaitu mengkorelasikan jawaban belahan 

pertama dan belahan kedua.   

Rumus yang digunakan adalah: 

r- total  =   2 (r.tt) 

1 + r.tt 

 

Keterangan: 

r-total  = Angka reliabilitas keseluruhan item atau koefisien reliabilitas  

r.tt   = Angka korelasi belahan pertama dan belahan kedua. 

 

Nilai Reliabilitas ditentukan jika r-total ≥ r-tabel, hal ini menunjuk- kan 

bahwa alat ukur tersebut mempunyai reliabilitas yang tinggi. Langkah 

pengujian yaitu sebagai berikut: (a) membuat tabulasi skor untuk setiap 
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nomor pertanyaan untuk setiap responden dan (b) pengujian reliabilitas 

dengan menggunakan Program SPSS 17.0. 

 

Pengujian reliabilitas menggunakan uji statistik Cronbach-Alpha, 

dikatakan reliabel dengan standar dapat diterima  jika memberikan nilai 

Cronbach-Alpha  >  0,6   0,799 dan dengan standar baik jika memberikan 

nilai Cronbach-Alpha  >  0,8   1,0 (Arikunto,2002).  Berikut ini 

merupakan hasil uji reliabilitas keefektifan komunikasi kelompok dalam 

penerapan Program Jarwobangplus di Kecamatan  Gadingrejo Kabupaten 

Pringsewu dapat dilihat pada Tabel 12. 

Tabel 12.  Hasil uji reliabilitas kuesioner penelitian mengenai keefektifan 

komunikasi kelompok dalam penerapan Program Jarwobangplus 

di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu 

 
Instrumen penilaian Cronbach’s Alpha N of items 

Faktor-faktor keefektifan 

komunikasi kelompok 

0,989 67 

 
 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas instrumen penilaian faktor-faktor yang 

mempengaruhi keefektifan komunikasi kelompok yang dilihat pada Tabel 

12, dapat diketahui bahwa nilai Cronbach’s  Alpha  instrumen penilaian 

tersebut sebesar 0,989.  Hasil tersebut menjelaskan bahwa instrumen 

penilaian keefektifan komunikasi kelompok tani dalam penerapan Program 

Jarwobangplus di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu 

dinyatakan  reliabel dengan  predikat baik. 
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IV. KONDISI DAN GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

1. Sejarah Singkat Kecamatan Gadingrejo 

Kecamatan Gadingrejo berdiri pada tahun 1905 dengan mayoritas 

penduduk berasal dari pulau jawa terutama berasal dari Provinsi Jawa 

Tengah dan Jawa Timur.  Kecamatan Gadingrejo merupakan pemekaran 

dari Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Lampung Selatan.  Pada tahun 

1997 Kabupaten Lampung Selatan dimekarkan sehingga Kecamatan 

Gadingrejo masuk dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus.  Pada tahun 

2008 Kabupaten Tanggamus dimekarkan sehingga Kecamatan Gadingrejo 

masuk dalam wilayah Kabupaten Pringsewu (BP4K Pringsewu, 2015). 

 

2. Keadaan Potensi Wilayah, Fisik dan Geografis 

Kecamatan Gadingrejo adalah salah satu kecamatan yanga ada di 

Kabupaten Pringsewu terdiri dari 23 pekon (desa).  Wilayah Kecamatan 

Gadingrejo merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Pringsewu yang 

Jaraknya ± 11 km dan ke Ibukota Provinsi berjarak ± 30 km.  Batas-batas 

wilayah Kecamatan Gadingrejo yaitu sebagai berikut : 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Negeri Katon 

Kabupaten Pesawaran dan Kecamatan Sukaharjo Kabupaten Pringsewu. 
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2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Kedondong 

Kabupaten Pesawaran. 

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Pringsewu 

Kabupaten Pringsewu. 

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Gedongtataan 

Kabupaten Pesawaran. 

 

Sektor pertanian khususnya tanaman pangan merupakan penunjang  

perekonomian terbesar penduduk Kecamatan Gadingrejo. Oleh karena itu,  

produktivitas tanaman pangan khususnya padi perlu terus ditingkatkan.  

Tanaman bahan makanan komoditi terbesar yang dihasilkan oleh  

penduduk Gadingrejo adalah tanaman padi. 

 

Tabel 13.  Luas Lahan di wilayah Kecamatan Gadingrejo 

No. Jenis lahan Luas lahan (Ha) Persentase  (%) 

1. Sawah: 

- Irigasi teknis 

- Irigasi setengah teknis 

- Tadah hujan 

 

1.095,175 

1.030,125 

1.402,110 

 

15,71 

14,78 

20,16 

2. Lahan kering: 

- Pekarangan 

- Ladang/huma/tegalan 

- Lain-lain 

 

1.037,25 

2.065,83 

302,50 

 

14,88 

29,65 

4,34 

3. Kolam 33,82 0,48 

 Total 6.966,83 100% 

Sumber :  BP3K Gadingrejo, 2015. 

 

Pada Tabel 13, dapat dilihat bahwa luas lahan menurut penggunaan 

terbesar adalah lahan sawah dengan persentase 50,65%.  Lahan sawah 

terdiri dari sawah Irigasi Teknis, Sawah Irigasi Setengah Teknis, dan 

Sawah Tadah Hujan.  Penggunaan lahan sawah yang cukup tinggi di 
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Gadingrejo memungkinkan aktifitas pertanian berjalan optimal sehingga 

diharapkan dapat memberikan kontribusi pada produksi beras daerah. 

 

Keadaan wilayah menurut ekosistem didominasi rata-rata lahan sawah 

dengan pola tanam: Padi – Padi – Palawija Sayuran; Padi – Padi – Bera; 

dan Padi – Palawija – Bera.   

 

Kecamatan Gadingrejo berada pada ketinggian tempat 80-82 M dpl 

dengan kemiringan tanah antara 10% sampai dengan 15%.  Jenis tanah 

latosol agak berlempung, Podsolit Merah Kuning (PMK) dengan 

kedalaman solum tanah 20 sampai dengan 25 cm dan kesuburan tanah 

sedang sampai baik dengan Ph 5,5–7,9.  Keadaan curah hujan yang ada 

berdasarkan hasil pengamatan pada stasiun pemantau hujan terdekat 

adalah rata-rata bulan basah dan bulan kering dengan suhu maksimum 

24
0
C dan suhu minimum 23

0
C.  Berdasarkan keadaan tersebut dapat 

diupayakan usaha pertanian sebagai berikut: 

1) Tanaman Pangan dan Holtikultura: Padi, Jagung, Cabai, Kacang- 

kacangan, dan sayuran dataran rendah. 

2) Buah-buahan: Mangga, Alpukat, durian, rambutan dan lain-lain. 

3) Tanaman Perkebunan: Kakao, Kelapa, Karet, dan Kopi. 

4) Ternak: Sapi, Kerbau, Kambing dan unggas seperti ayam dan itik. 

5) Kehutanan: Jati, Albisia, Mahoni, dan Waru. 

 

Selain penghasil padi sawah di Gadingrejo penduduk juga banyak yang  

menanam tanaman sayur-sayuran.  Pada tahun 2015 ini produksi bawang 

daun mencapai 162,33 ton dengan luas panen yaitu 34,25 hektar. 

Kemudian tanaman tomat dengan luas panen hanya 12 hektar namun  
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produksinya mencapai 67,20 ton, jauh berbeda dengan tanaman cabe yang  

mempunyai luas panen 20 hektar namun produksinya hanya 2 ton. 

 

3. Sumberdaya Manusia 

Penduduk Kecamatan Gadingrejo terdiri dari penduduk asli Lampung dan 

penduduk dari Pulau Jawa yang terdiri dari beberapa suku seperti Suku 

Jawa 97%, Suku Lampung 1%, Suku Sunda 1% dan suku lainnya 1%. 

Penduduk Kecamatan Gadingrejo sejumlah 77.940 jiwa, jumlah Kepala 

Keluarga (KK) yaitu 20.512 jiwa, jumlah penduduk menurut umur yaitu: 

Tabel 14.  Jumlah penduduk Kecamatan Gadingrejo menurut umur 

Umur (tahun) Jiwa  Persentase (%) 

0-10 10.135 13,00 

11-20 13.437 16,24 

21-30 12.675 16,26 

31-40 13.231 16,97 

41-50 12.217 15,69 

51-60 11.396 14,62 

> 60   4.849   6,22 

Total 77.940 100 

Sumber:  BP3K Gadingrejo, 2015. 

Pada Tabel 14, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Kecamatan 

Gadingrejo terbanyak adalah pada usia 31 sampai 40 tahun yakni dengan 

persentase sebesar 16,97%, dan usia tersebut merupakan usia produktif. 

 

Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan yaitu tingkat Sekolah Dasar 

(SD) sebanyak 9.816 jiwa, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 

9.487 jiwa, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 8.650 jiwa, dan  

Perguruan Tinggi (PT) sebanyak 3.130 jiwa.  Jumlah penduduk menurut 
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 pekerjaaan yaitu Petani sebanyak 10.066 jiwa, Pekebun sebanyak 219 

jiwa, Peternak sebanyak 227 jiwa, Perikanan sebanyak 124 jiwa dan 

pekerjaan lainnya sebanyak 950 jiwa.  

 

4. Kelembagaan Petani 

Kelembagaan petani dapat membantu petani dalam usaha taninya agar 

lebih terkoordinir.  Kelembagaan petani yang ada di Kecamatan 

Gadingrejo dapat dilihat pada Tabel 15. 

 

Tabel 15.  Kelembagaan petani yang ada di Kecamatan Gadingrejo 

Kelembagaan Jumlah (kelompok) 

Kelompok tani 114 

Gabungan Kelompok Tani 20 

Kelompok Wanita Tani 

Kelompok Taruna Tani 

P3A 

PHT 

Lumbung pangan 

28 

1 

7 

5 

1 unit 

Sumber: BP3K Gadingrejo, 2015. 
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VI.  KESIMPULAN DAN SARAN 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Faktor-faktor keefektifan komunikasi kelompok tani di Kecamatan 

Gadingrejo dalam penerapan Program Jarwobangplus yang berhubungan 

dengan keefektifan komunikasi kelompok adalah tingkat kohesi, 

kepemimpinan, dan frekuensi gangguan semantik.  Tingkat kohesi 

kelompok dalam klasifikasi cukup tinggi, kepemimpinan demokratis yang 

dijalankan berada pada klasifikasi cukup baik, dan frekuensi gangguan 

semantik rendah karena tidak sering terjadi. 

 

2. Terdapat hubungan nyata antara keefektifan komunikasi kelompok tani 

dengan penerapan Program Jarwobangplus di Kecamatan Gadingrejo, 

Kabupaten Pringsewu dengan nilai korelasi 0,233.  Artinya keberhasilan 

penerapan Program Jarwobangplus ditentukan oleh keefektifan 

komunikasi kelompok sebesar 23,3 persen.   Semakin efektif komunikasi 

yang dijalankan kelompok maka semakin efektif pula penerapan Program 

Jarwobangplus. 
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B.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat diberikan yaitu: 

1. Komunikasi merupakan hal yang penting bagi berjalannya suatu 

kelompok, maka bagi kelompok tani diharapkan untuk menjaga 

komunikasi yang efektif agar tujuan dan kebutuhan anggota kelompok 

dapat terpenuhi.  Kelompok diharapkan dapat membuat jadwal pertemuan 

yang disusun sesuai kebutuhan dan diharapkan seluruh anggota 

menghadiri pertemuan kelompok agar tercapainya musyawarah yang baik 

di dalam kelompok. 

2. Bagi peneliti lain, disarankan dalam penelitian agar lebih memperhatikan 

keadaan dan situasi sebenarnya di lapangan untuk menentukan variabel.  

Variabel yang ditentukan harus mengacu pada teori yang akan dibuktikan 

pada penelitian, walaupun pada penelitian sebelumnya faktor personal 

diketahui tidak berhubungan dengan keefektifan komunikasi kelompok 

tetapi diharapkan menggunakan faktor personal sebagai variabel, karena 

setiap lokasi penelitian tidak sama keadannya. 
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