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ABSTRACT

THE RELATION OF FARMER GROUP CHAIRMAN’S LEADERSHIP IN
IMPROVING THE GROUP DYNAMICS

IN NATAR SUB-DISTRICT SOUTH LAMPUNG

By

Fernaldi Shidi Hutomo

This study aims to analyze : (1)  the leadership level of the farmer group
chairman, (2)  the dynamism level of the farmer group, (3) the relation of farmer
group chairman leadership with group dynamics, and (4) the relation of group
dynamics with productivity of rice in Natar Sub-Distict of South Lampung
Regency. The location of this study was chosen purposively in Natar Sub-District
of South Lampung Regency with respondents consisted of 69 farmer groups.  The
data was collected in September - December 2016. The method that used of this
study was survey method. The data was analyzed using descriptive method, while
the relation between variables of this study were tested by using Rank-Sperman
Correlation Test. The results showed that : 1) the leadership level of the farmer
group chairman in Natar Sub-District of South Lampung Regency was in good
classification, 2) the dynamics level of the group was in quite good classification,
3) the leadership of the farmer group chairman in Natar Sub-District is
significantly related to the group dynamics, and 4) group dynamics was not
correlate significantly with productivity of rice in Natar Sub-Distric of South
Lampung Regency.

Key words : group dynamics, leadership, productivity of rice



ABSTRAK

HUBUNGAN KEPEMIMPINAN KETUA KELOMPOK TANI DALAM
MENINGKATKAN DINAMIKA KELOMPOK DI KECAMATAN NATAR

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Oleh

Fernaldi Shidi Hutomo

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Menganalisis tingkat kepemimpinan ketua
kelompok tani di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan (2) Menganalisis
tingkat kedinamisan kelompok tani di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung
Selatan (3) Mengetahui hubungan kepemimpinan ketua kelompok dengan
dinamika kelompok di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan (4)
mengetahui Hubungan dinamika kelompok dengan produktivitas padi di
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Lokasi penelitian ini dipilih
secara sengaja di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan sampel
sebanyak 69 kelompok.  Pengumpulan data penelitian dilaksanakan pada bulan
September - Desember 2016.  Metode penelitian yang digunakan adalah metode
survey.  Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif sedangkan hubungan antar variable diuji dengan uji korelasi Rank-
Sperman.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Tingkat kepemimpinan ketua
kelompok tani di Kecamatan Natar tergolong dalam klasifikasi cukup baik 2)
Tingkat kedinamisan kelompok berada pada klasifikasi cukup baik. 3)
Kepemimpinan ketua kelompok tani di Kecamatan Natar berhubungan nyata
dengan dinamika kelompok. 4) Dinamika kelompok tidak berhubungan nyata
dengan produktivitas padi di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

Kata kunci : dinamika kelompok, kepemimpinan, produktivitas padi
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar matapencaharian

penduduknya adalah bercocok tanam (Hanafi, 2010). Menurut Dinas Pertanian

(2007) Kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk mewujudkan tujuan

pembangunan nasional di antaranya adalah dengan peningkatan kehidupan

ekonomi yang dilakukan melalui pembangunan pertanian.

Pembangunan pertanian Indonesia telah dilaksanakan secara bertahap dan

berkelanjutan dengan harapan dapat meningkatkan produksi pertanian

semaksimal mungkin sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani dalam

mencapai kesejahteraan. Peningkatan produksi pangan  peningkatan pendapatan

dan kesejahteraan petani merupakan arah dan tujuan pembangunan pertanian

(Arifin, 2013).

Pembangunan pertanian di Indonesia sudah saatnya beralih strategi, yaitu tidak

hanya terpaku pada satu komoditas saja melainkan semua komoditas yang

berpotensi untuk dikembangkan termasuk tanaman pangan. Padi sebagai

tanaman pangan, merupakan subsektor pembangunan pertanian yang layak

mendapat perhatian yang cukup besar, terutama untuk peningkatan produksi.



Usahatani padi di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting.

Usahatani padi dapat menghasilkan beras yang merupakan bahan makanan

pokok yang dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk Indonesia.

Ketidakcukupan bahan makanan tersebut dapat menjadi masalah nasional

Negara Indonesia (Dinas Pertanian, 2007).

Provinsi Lampung merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang sebagian

besar masyarakatnnya bermatapencaharian di sektor pertanian dalam arti sempit

yaitu di sektor pertanian tanaman pangan sebagai petani penghasil padi.

Berdasarkan data perkembangan luas panen, produksi dan produktivitas

tanaman padi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Stastitik Provinsi Lampung

(2015), menunjukan bahwa produksi dan produktivitas padi di Provinsi

Lampung mengalami peningkatan.  Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 1. Perkembangan luas lahan , produksi dan produktivitas padi di
Provinsi Lampung tahun 2010-2015

Tahun Luas lahan
(ha)

Produksi
(ton)

Produktivitas
(ton/ha)

2010 590.608 2.807.676 4,75
2011 606.973 2.940.795 4,84
2012 641.876 3.101.455 4,85
2013 584.479 3.042.419 5,54
2014 600.750 3.170.191 5,28
2015 693.775 3.711.922 5,57

Sumber: Badan Pusat Stastitika tahun 2015

Produksi padi di Provinsi Lampung terus mengalami kenaikan dari tahun ke

tahun. Tahun 2015 produksi padi mencapai 3.711.922 ton, naik sekitar 541.731

ton dibandingkan tahun 2014. Produktivitas padi di Provinsi Lampung juga

mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga pada tahun 2015. Pada tahun
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2015 produktivitas padi di Provinsi Lampung sebesar 5,57 ton/ha meningkat

dari tahun 2014 yaitu 5,28 ton/ha.

Sentra produksi padi di Provinsi Lampung terdapat di Kabupaten Lampung

Tengah dengan produksi 764.1819 ton atau 25,19 persen dari total produksi

padi di Provinsi Lampung. Produksi padi terbesar kedua dan ketiga di Provinsi

Lampung terdapat di Kabupaten Lampung Timur dan Tulang Bawang dengan

produksi masing- masing sebesar 520.7912 ton dan 445.6959 ton. Produksi

padi per kabupaten/kota di Propinsi Lampung disajikan pada Tabel 2

Tabel 2 Luas lahan, produksi dan produktivitas padi per Kabupaten/Kota di
Provinsi Lampung tahun 2015

Kabupaten Luas lahan
(ha)

Produksi
(ton)

Produtivitas
(ton/ha)

Lampung Barat 25.076 112.340 4.48
Tanggamus 40.069 221.982 5.45
Lampung Selatan 80.596 445.695 5.53
Lampung Timur 95.383 520.791 5.46
Lampung Tengah 138.690 764.181 5.51
Lampung Utara 32.242 153.471 4.76
Way Kanan 33.084 157.810 4.77
Tulang Bawang 47.309 228.029 4.82
Pesawaran 26.700 146.316 5.48
Pringsewu 24.334 134.080 5,51
Mesuji 27.555 131.712 4.78
Tulang Bawang Barat 16.699 79.487 4.76
Bandar Lampung 1.655 8.937 5.40
Pesisir Barat 15.018 72.086 4.80
Metro 3.413 18.566 5.44

Sumber : Badan Pusat Stastitika Provinsi Lampung

Tabel 2 menunjukkan bahwa kabupaten Lampung Selatan merupakan

kabupaten yang menghasilkan produktivitas  padi terbesar di Propinsi

Lampung. Kabupaten Lampung Selatan memiliki luas lahan terbesar ke

tiga dan produktivitas yang tinggi sehingga menjadikan Lampung Selatan
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sebagai kabupaten yang memiliki potensi besar untuk dikembangkannya

budidaya padi. Kabupaten Lampung Selatan memiliki potensi yang

hendaknya dapat di jaga dan justru lebih ditingkatkan, agar kebutuhan

pangan penduduk Lampung khususnya Lampung Selatan dapat tepenuhi

dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.  Lampung Selatan memiliki

17  kecamatan yang dapat dikembangkan menjadi sentra padi.

Perkembangan luas panen, produksi dan produktivitas padi per kecamatan

di Kabupaten Lampung Selatan, dapat dilihat pada Tabel 3

Tabel 3. Luas lahan, produksi dan produktivitas padi per kecamatan di
Kabupaten Lampung Selatan tahun 2015

Kecamatan Luas lahan
(ha)

Produksi
(ton)

Produtivitas
(ton/ha)

Natar 7.900 45.028 5,69
Jati Agung 4.635 25.363 5,47
Tanjung Bintang 2.757 15.089 5,47
Tanjung Sari 1.456 7.969 5,47
Katibung 1.686 9.128 5,41
Merbau Mataram 2.984 16.332 5,48
Way Sulan 3.418 18.707 5,47
Sidomulyo 3.835 17.989 4,67
Candipuro 8.753 40.906 4,67
Way Panji 2.668 13.602 5,09
Kalianda 5.486 28.026 5,10
Rajabasa 3.310 18.116 5,47
Palas 13.948 70.339 5,04
Sragi 5.249 28.728 5,47
Penengahan 5.096 23.891 4,68
Ketapang 6.468 29.400 4,56
Bakauheni 947 4.183 4,41

Sumber : Badan Pusat Stastitika Provinsi Lampung

Tabel 3 menunjukkan bahwa Kecamatan Natar menempati urutan ke tiga

dalam produksi padi dibawah dari Kecamatan Palas, namun Kecamatan Natar

memiliki produktivitas  padi terbesar yaitu 5,69 ton/ha. Luas lahan Kecamatan

Natar yang mencapai 7.900 ha  dengan produktivitas yang tertinggi di
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Kabupaten Lampung Selatan menjadikan Kecamatan Natar merupakan

kecamatan yang sangat potensial untuk terus dapat dikembangkan usahatani

padi.

B. Perumusan Masalah

Upaya pembangunan pertanian erat kaitanya dengan upaya pengembangan

sumberdaya manusia khususnya para petani. Petani adalah komponen yang

memainkan peranan inti dalam proses pembangunan pertanian. Petani

merupakan aktor utama dalam kegiatan usahatani. Mereka melakukan kegiatan

pemeliharaan tanaman dan harus seperti apa hasil usahataninya dapat

dimanfaatkan.  Petani perlu mempelajari dan menerapkan inovasi atau metode-

metode yang akan mengarahkan pada kemajuan dalam usahataninya. Kemajuan

yang dicapai petani yang akan membawa pada kemajuan di bidang pertanian.

Peran penting sektor pertanian dalam pembangunan perekonomian tidak

terlepas dari peranan kelompok tani sebagai fasilitator program pemerintah

dengan pelaksana kegiatan. Peran kelompok dalam mengembangkan

usahatani adalah  wadah bagi petani untuk saling belajar dan

mengembangkan usahataninya. Menurut Dinas Pertanian (2007), dengan

paradigma baru pembangunan pertanian yang arahnnya lebih melihat petani

sebagai subyek atau pelaku pembangunan maka kelompok tani berperan

sebagai lembaga petani yang dapat mengubah perilaku anggotanya untuk

meningkatkan keberhasilan usahataninya dan dapat membawa anggotannya

menjadi petani modern dengan mampu mengadopsi inovasi di bidang

pertanian.
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Salah satu faktor yang memperlancar kegiatan usahatani yang dilakukan

oleh anggota kelompok tani dalam meningkatkan produksi usahataninya

yaitu melalui adopsi inovasi di bidang pertanian dan adanya keterlibatan

ketua kelompok sebagai pemimpin (Santosa, 2004). Sehubungan dengan

kepemimpinan ketua kelompok tersebut, petani sebagai anggota kelompok

berintergrasi, bekerjasama dan berusaha untuk  mencapai tujuan bersama.

Pada hakekatnya, tujuan kelompok mampu mengikat seluruh anggota

kelompok untuk menjadi satu kesatuan kelompok yang dinamis, karena

semangat anggota tidak selalu berada dalam keaadan statis, akan tetapi

selalu berubah-ubah secara terus menerus dalam menjalankan kehidupan

berkelompok (Mardikanto,1993).

Tujuan dinamika kelompok adalah tercapainya tujuan kelompok dengan

adanya tindakan yang dilakukan oleh anggota kelompok. Adanya dinamika

kelompok tersebut mampu memberikan peluang yang sebesar-besarnya

kepada setiap anggota kelompok untuk bekerjasama dan berpartisipasi

dalam kegiatan kelompok, sehingga melalui kerjasama dan partisipasi

anggota inilah salah satu tujuan kelompok tani yaitu peningkatan

produktivitas padi dapat berhasil dan berjalan dengan baik.

Kecamatan Natar adalah salah satu kecamatan dengan produktivitas padi

tertinggi di Kabupaten Lampung Selatan. Produktivitas padi ini tidak terlepas

dari keterlibatan dari pemerintah dengan memberikan program-program bantuan

kepada petani melalui kelompok tani dan peran aktif ketua kelompok tani dalam

menyalurkan bantuan tersebut mulai dari adopsi teknologi dan bantuan sarana

produksi.
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Kecamatan Natar memiliki jumlah kelompok tani sebanyak 221 dengan

4.701 anggota kelompok tani yang terbagi kedalam 25 desa, hal tersebut

dapat dilihat secara rinci pada Tabel 4

Tabel 4. Kelompok tani  dan anggota tiap kecamatan di Kabupaten
Lampung Selatan

Kecamatan Kelompok tani
(Kelompok)

Anggota kelompok
(Orang)

Natar 221 4.701
Jati Agung 214 3.922
Tanjung Bintang 121 2.100
Tanjung Sari 9 230
Katibung 155 3.135
Merbau Mataram 165 2.230
Way Sulan 133 3.418
Sidomulyo 193 2.350
Candipuro 15 753
Way Panji 63 1.522
Kalianda 114 3.108
Rajabasa 12 320
Palas 196 2.600
Sragi 111 1.190
Penengahan 121 3.100
Ketapang 96 1230
Bakauheni 14 630

Sumber : Kabupaten Lampung Selatan

Berdasarkan Tabel 4 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dipilih

menjadi lokasi penelitian karena memiliki produktivitas padi tertinggi dan

jumlah kelompok tani terbanyak di kecamatan-kecamatan yang ada di

Kabupaten Lampung Selatan. Produktivitas padi di Kecamatan Natar yaitu

5,69 ton/ha dengan 221 kelompok tani.

Mardikanto (1993) menyatakan bahwa peningkatan produktivitas padi

menjadi salah satu indikator yang mencerminkan suatu kelompok tani
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dikatakan dinamis. Menurut penelitian Permatasari (2009) faktor yang

menyebabkan kelompok tani dinamis itu adalah adanya kepemimpinan

ketua kelompok dan partisipasi anggota kelompok. Kepemimpinan ketua

kelompok tani dalam kelompok berperan untuk memimpin rapat,

memutuskan hasil rapat, menjelaskan informasi-informasi usahatani,

menciptakan suasana kelompok yang kondusif dan mengkoordinir anggota

kelompok dalam mengikuti kegiatan kelompok. Sehubungan dengan peran

ketua kelompok tani tersebut, kepemimpinan yang baik akan meningkatkan

fungsi dari kelompok tani sebagai kelas belajar, unit produksi dan wahana

kerjasama antara individu-individu didalam kelompok sebagai upaya untuk

meningkatkan produktivitas padi dapat tercapai. Atas dasar itulah perlu

dikaji mengenai hubungan tingkat kepemimpinan ketua kelompok tani

dalam mendinamiskan kelompok dalam upaya mewujudkan salah satu

tujuan kelompok yaitu peningkatan produktivitas padi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat di identifikasi beberapa permasalah yang akan

dikaji dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah kepemimpinan ketua kelompok tani di Kecamatan Natar

Kabupaten Lampung Selatan ?

2. Bagaimanakah tingkat kedinamisan kelompok di Kecamatan Natar

Kabupaten Lampung Selatan ?

3. Bagaimanakah hubungan kepemimpinan ketua kelompok tani dengan

dinamika kelompok di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ?
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4. Apakah dinamika kelompok berhubungan dalam meningkatkan produktivitas

padi di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tingkat kepemimpinan ketua kelompok tani di Kecamatan Natar

Kabupaten Lampung Selatan

2. Mengetahui tingkat kedinamisan kelompok di Kecamatan Natar Kabupaten

Lampung Selatan

3. Mengetahui hubungan tingkat kepemimpinan ketua kelompok dalam

meningkatkan dinamika kelompok di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung

Selatan

4. Mengetahui hubungan dinamika kelompok dengan produktivitas padi di

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

D. Kegunaan Penelitian

1. Kalayak Masyarakat , dapat memberikan pengetahuan mengenai dinamika

kelompok dan manfaatnya bagi keberlangsungan kelompok

2. Pemerintah dan instansi terkait, diharapkan dapat menjadi bahan

pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnnya

3. Peneliti lain, dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pertimbangan

dalam penelitian yang terkait dengan kepemimpinan, dinamika kelompok dan

produktivitas padi.



II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A.  Tinjauan Pustaka

1. Kepemimpinan

Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin (Kartono, 2006). Istilah pemimpin

digunakan dalam konteks hasil penggunaan peran seseorang berkaitan dengan

kemampuannya mempengaruhi orang lain dengan berbagai cara.

Kepemimpinan dalam pengertian terbatas adalah suatu pribadi yang mampu

membimbing pengikutnya dengan bantuan kecakap-kecakapan yang dimiliki

serta mendapat dukungan dan pengakuan (legitimasi) dari pengikutnya.

Pemimpin adalah seorang atau pribadi yang memiliki kecakapan dan

kelebihan.

Pemimpin  adalah personil yang menduduki posisi penting dalam suatu

organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Soedijanto (1980)

mengemukakan bahwa arti kepemimpinan berbeda dengan pemimpin,

walaupun kedua pengertian itu erta hubunganya. Soekanto (1982)

menyebutkan bahwa kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan seseorang

(yaitu pemimpin atau kader) untuk mempengaruhi orang lain, yaitu yang

dipimpin sehingga orang tersebut mengikuti kehendak pemimpin.



Kepemimpinan menurut Kartono (2006) adalah suatu usaha yang dilakukan

sesorang dalam hubungan antara manusia untuk mempengaruhi orang lain

melalui proses komunikasi yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Menurut

Adair (2007), ciri-ciri pemimpin yang ideal adalah (1) mengkomunikasikan

visi, arah dan peran yang jelas, (2) mempengaruhi orang lain dengan

terencana dan mengajak orang lain bekerja, (3) membina hubungan dengan

karyawan, (4) menantang pemikiran dan mendorong fleksibilitas dan inovasi,

(5) mengembangkan, memberi kesempatan dan mendorong orang lain dalam

bekerja, (6) memberi dorongan bagi tercapainya hasil dan perbaikan, dan (7)

memperlihatkan kesadaran diri, berkomitmen dengan rasa cinta yang

mendalam terhadap nilai dan misi serta memperlihatkan kecakapan

manajemen.

Kepemimpinan ialah sifatnnya satu bentuk dominasi yang didasari oleh

kapabilitas/kemampuan pribadi yaitu mampu mendorong dan mengajak orang

lain untuk berbuat sesuatu guna mencapai tujuan bersama, kepemimpinan

tersebut juga berdasarkan pada penerimaan oleh kelompok, pemilikan

keahlian khusus pada satu situasi khusus. Kepemimpinan merupakan

kemampuan untuk memberikan pengaruh yang intruktif kepada orang lain

untuk melakukan satu usaha koorporatif mencapai tujuan yang sudah

dicanangkanya (Kartono, 2006). Kepemimpinan telah di defisinisikan

sebagai proses mempengaruhi aktivitas seseorang atau kelompok untuk

mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Dalam esensinya, kepemimpinan

merupakan upaya pencapaian tujuan melalui orang-orang dengan

mempengaruhi bawahan untuk bekerjasama mencapai tujuan kelompok.

11
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Membagi aspek kepemimpinan yang sering dikaji dalam literatur

kepemimpinan dalam kelompok adalah:

a. Sifat pemimpin

karakteristik khas (fisik, mental, kepribadian) pemimpin yang dikaitkan

dengan keberhasilan kepemimpinan. Sehubungan dengan hal itu

karakteristik pemimpin di dalam kelompok yaitu pemimpin memiliki

kesediaan waktu dalam berkomunikasi untuk berbagi

pengetahuan/pengalaman, seorang pemimpin memiliki kewajiban untuk

menyebarluaskan/menyampaikan pengetahuan/keterampilan baru serta

pengalamannya kepada orang yang dipimpinnya.

b. Perilaku pemimpin

Perilaku yang berorientasi pada hubungan antar manusia dengan menaruh

perhatian pada perilaku pemimpin yang mengarah pada hubungan

kesejawatan, saling mempercayai dan penuh kehangatan dalam

berkomunikasi. Perilaku pemimpin meliputi keefektifan dalam

komunikasi antara pemimpin dengan anggotanya untuk menimbulkan

rasa saling percaya satu sama lainya.

c. Kekuasaan pemimpin

Analisa  tentang kekuasaan pemimpin merupakan pendekatan ketiga

yang digunakan dalam studi kepemimpinan. Kekuasaan (power) di

definisikan sebagai kapasitas mempengaruhi perilaku orang lain.

Seseorang dianggap mempunyai kekuasaan sepanjang terus dapat

mempengaruhi bawahannya. Kekuasaan pemimpin dibagi menjadi 2 yaitu
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1) kekuatan  menguasai,

yaitu  kemampuan pemimpin dalam memberikan kebebasan perilaku

anggotanya sesuai yang diinginkan.

2) kekuatan mempengaruhi, yaitu kemampuan pemimpin dalam

memberikan ide-ide kreatif kepada anggota

2. Gaya Kepemimpinan

Bentuk kepemimpinan yang diyakini dapat mengimbangi pola pikir dan

refleksi paradigma-paradigma baru dalam arus globalisasi. Gaya

kepemimpinan diartikan sebagai perilaku atau cara yang dipilih dan

dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap, dan

perilaku organisasinya (Nawawi, 2001). Sejalan dengan Nawawi, Kartono

(2006) gaya kepemimpinan merupakan suatu pendekatan yang digunakan

untuk memahami suksesnnya kepemimpinan dalam hubungan memusatkan

perhatian pada apa yang dilakukan oleh pemimpin tersebut.

Gaya kepemimpinan adalah pola perilaku spesifik yang ditampilkan oleh

pemimpin dalam upaya mempengaruhi orang lain guna mencapai tujuan

organisasi atau kelompoknnya. Tipe-tipe atau gaya kepemimpinan menurut

terdiri dari :

1. Gaya kepemimpinan autokratik

Gaya kepemimpinan Autokratik disebut juga kepemimpinan direktif atau

diktator. Gaya ini mempunyai orientasi pada tujuan, struktur dan tugas-

tugas dengan pengawasan yang ketat, hubungan baik dengan staf

diabaikan yang penting staf harus bekerja keras, produktif, dan bekerja
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tepat waktu. Pemimpin memberikan instruksi kepada bawahan,

menjelaskan apa yang harus dikerjakan, selanjutnya karyawan

menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diperintahkan oleh atasan.

2. Gaya kepemimpinan demokratis atau partisipatif

Gaya kepemimpinan demokratis atau partisipatif selalu berorientasi pada

manusia dalam mengakui harkat dan martabat manusia, memperhatikan

kemampuan dan kepentingan staf. Gaya kepemimpinan ini ditandai oleh

adanya suatu struktur yang pengembangannya menggunakan pendekatan

pengambilan keputusan yang kooperatif  dan pemimpin memperhatikan

perasaan dalam bersikap dan bertindak, terdapat suasana saling percaya,

saling hormat menghormati, serta saling harga menghargai. kepemimpinan

demokratis bawahan cenderung bermoral tinggi, dapat bekerja sama,

mengutamakan mutu kerja dan dapat mengarahkan diri sendiri.

3. Gaya kepemimpinan bebas

Gaya kepemimpinan bebas memberikan kekuasaan penuh pada bawahan,

struktur organisasi bersifat longgar, pemimpin bersifat pasif. Peran utama

pimpinan adalah menyediakan materi pendukung dan berpartisipasi jika

diminta bawahan.

4. Gaya kepemimpinan paternalistik

Gaya kepemimpinan paternalistik memperlakukan para bawahan sebagai

orang-orang yang belum dewasa, bahkan seolah-olah  mereka masih

anak-anak dan tipe kepemimpinan kebapaan. Selain itu gaya

kepemimpinan patrenalistik pengambilan keputusan ditentukan oleh

pemimpin itu sendiri dan tidak memberikan kesempatan bawahanya.
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3. Kelompok tani

Kelompok adalah sekumpulan dua orang atau lebih yang terhimpun atas dasar

adanya kesamaan, berinteraksi melalui pola atau struktur tertentu guna

mencapai tujuan bersama, dalam kurun waktu yang relatif panjang

(Slamet, 2002). Sejalan dengan definisi tersebut, Mardikanto (1993)

mengemukakan bahwa kelompok tani adalah kumpulan orang-orang tani atau

yang terdiri dari petani dewasa (pria/wanita) maupun petani taruna

(pemuda/pemudi) yang terikat secara formal dalam suatu wilayah keluarga

atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta berada di lingkungan

pengaruh dan pimpinan seorang kontak tani.

Fungsi kelompok tani menurut Mardikanto (1993) yaitu :

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

anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap

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 sesama 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
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usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi baik

dipandang dari segi kuantitas maupun kontinuitas

Kelompok tani biasannya dipimpin oleh ketua kelompok yang dipilih atas

dasar musyawarah dan mufakat diantara anggota kelompok tani, pada waktu

pemilihan ketua kelompok tani sekaligus dipilih kelengkapan struktur

organisasi.

4. Dinamika kelompok

Menurut Santosa (2004) dinamika kelompok adalah suatu kelompok yang

teratur dari dua individu atau lebih yang mempunyai hubungan psikologi

secara jelas antara anggota yang satu dengan lainnya.

Menurut Mardikanto (1993), analisis dinamika kelompok dapat dilakukan

dengan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan psikososial dan sosiologis.

Pendekatan psikososial adalah analisis dinamika kelompok yang dilakukan

terhadap segala sesuatu yang akan berpengaruh terhadap perilaku angota

kelompok dalam melaksanakan kegiatan demi tercapainnya tujuan kelompok,

sedangkan pendekatan sosiologis adalah analisis terhadap proses sistem sosial

kelompok.

Menurut Suhardiyono (1992), dinamika kelompok adalah gerakan bersama

yang dilakukan oleh anggota kelompok secara serentak dan bersama-sama

dalam melaksanakan seluruh kegiatan dalam mencapai tujuan. Kedinamisan

suatu kelompok sangat ditentukan oleh kedinamisan anggota kelompok

melakukan interaksi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, untuk
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mengetahui dinamis atau tidaknya suatu kelompok dan untuk mengetahui

apakah sistem sisal suatu kelompok terseut dikatakan baik atau tidak dapat

dilakukan dengan menganalusa anggota kelompok melalui prilaku para

anggotanya.

Analisis dinamika kelompok berdasarkan pendekatan psikososial

dimaksudkan untuk mengkaji segala sesuatu yang berpengaruh terhadap

perilaku anggota kelompok dalam melaksanakan kegiatan demi tercapainnya

tujuan bersama (tujuan kelompok). Mardikanto (1993) mengemukakan

analisis dinamika kelompok berdasarkan pendekatan psikososial yaitu sebagai

berikut :

1. Tujuan kelompok (Grup goal)

Tujuan kelompok merupakan gambaran tentang suatu hasil yang

diharapkan dapat dicapai oleh kelompok. Upaya untuk mencapai

diperlukan berbagai usaha dari anggota kelompok melalui berbagai

aktifitasnnya. Tujuan kelompok yang jelas sangat di perlukan agar

anggotannya dapat berbuat sesuatu sesuai dengan kebutuhan kelompok.

Keadaan ini menyebabkan kuatnnya dinamika kelompok.  Selain itu

tujuan kelompok harus mendukung tercapainnya tujuan anggota

kelompok. Apabila tujuan kelompok mendukung tujuan anggotannya

maka kelompok menjadi kuat dinamikannya.

2. Struktur kelompok

Struktur kelompok adalah suatu bentuk hubungan antara individu-

individu didalam kelompok yang disesuaikan dengan posisi dan peranan

masing-masing individu. Kelompok dengan strukturnya ditetapkan secara
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formal dan tertulis, tetap memiliki dinamika sepanjang masing-masing

anggota menyadari dan melaksanakan tugas dengan baik.  Struktur

kelompok juga diartikan sebagai upaya kelompok mengatur dirinnya

sendiri dalam mencapai tujuan yang di inginkan

3. Fungsi tugas (Task functioan)

Fungsi tugas adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh kelompok

agar kelompok dapat menjelaskan fungsinnya sehingga tujuan kelompok

dapat tercapai. Fungsi tugas itu meliputi (1) fungsi memberi informasi, (2)

fungsi menyelengarakan koordinasi, (3) fungsi menghasilkan inisiatif, (4)

fungsi mengajak untuk berpartisipasi dan (5) fungsi menjelaskan sesuatu

kepada kelompok. Fungsi tugas dikaji melalui cara (1) adannya kepuasan

di kalangan anggota karena tercapainnya tujuan kelompok maupun tujuan

pribadi, (2) anggota selalu mendapatkan informasi baru sehingga mereka

selalu dapat meningkatkan berbagai tujuan yang ingin di capai dan dapat

meningkatkan cara-cara untuk mencapainnya, (3) kesimpangsiuran dapat

dicegah karena ada koordinasi yang baik, (4) para anggota selalu

bergairah untuk berpartisipasi karena selalu ada motivasi, (5) komunikasi

di dalam kelompok baik dan lancar, (6) kelompok selalu memberikan

penjelasan kepada anggotannya bila mereka menghadapi situasi yang

membingungkan.

4. Pembinaan dan pengembangan kelompok

Pembinaan dan pengembangan kelompok juga berarti usaha-usaha untuk

menjaga kehidupan kelompok. Usaha untuk mempertahankan kehidupan

kelompok dapat dilakukan dengan adannya, (1) partisipasi anggota dalam
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kegiatan kelompok, (2) fasilitas untuk melakukan kegiatan kelompok, (3)

kegiatan yang memungkinkan setiap anggota untuk berpartisipasi, (4)

pengawasan terhadap norma yang berlaku dalam kelompok, (5)

sosialisasi, yaitu proses pendidikan bagi angota baru agar mereka bisa

menyesuaikan diri dengan kehidapan kelompok, dan (6) usaha-usaha

untuk mendapatkan anggota baru demi kelangsungan hidup kelompok

5. Kekompakan kelompok (Grup Cohesiviness)

Kekompakan kelompok dipengaruhi oleh besarnnya komitmen para

anggota. Komitmen ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, (1)

kepemimpian kelompok, (2) keanggotaan kelompok, (3) homogenitas

kelompok,(4) tujuan kelompok, (5) keterpaduan atau intergrasi, (6)

kerjasama atau kegiatan koorperatif dan (7) besarnya kelompok

6. Suasana kelompok (Group Atmosphere)

Suasana kelompok meliputi suasana hati atau irama perasaan yang

terdapat didalam kelompok. Kelompok menjadi semakin dinamis jika

anggota kelompok semakin bersemangat dalam kegiatan dan kehidupan

kelompok. Suasana kelompok dipengaruhi oleh beberapa hal diantarannya

adannya hubungan antara anggota kelompok dan kebebasan berpartisipasi

serta lingkungan fisik

7. Tekanan Kelompok (Group Pressure)

Tekanan pada kelompok adalah tekanan-tekanan dalam kelompok yang

menimbulkan ketegangan pada kelompok untuk menimbulkan dorongan

ataupun motivasi dalam mencapai tujuan kelompok. Fungsi tekanan pada

kelompok (group pressure) adalah membantu kelompok mencapai tujuan,
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mempertahankan dirinya sebagai kelompok, membantu anggota

kelompok memperkuat pendapatnya serta memantapkan hubungan

dengan lingkungan sosialnya.

8. Efektifitas Kelompok (Group Effectiveness) Efektifitas kelompok adalah

keberhasilan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan cepat dan

berhasil baik serta memuaskan bagi setiap anggota kelompok dalam

rangka mencapai tujuan berikutnya. Kelompok yang efektif mempunyai

tingkat dinamika yang tinggi, sebaliknya kelompok yang dinamis akan

efektif mencapai tujuan-tujuannya

9. Maksud Terselubung (Hidden Agenda)

Maksud terselubung merupakan yaitu tujuan pribadi anggota kelompok

yang sengaja tidak diberitahukan pada anggota lainya yang ingin dicapai

dalam melakukan aktifitas kelompok. Agenda terselubung bisa berupa

perasaan yang terpendam, baik di dalam diri anggota maupun di dalam

kelompok atau keinginan-keinginan yang ingin dicapai oleh kelompok,

tetapi tidak dinyatakan secara formal.

Berdasarkan uraian diatas untuk mengetahui dinamika kelompok tani,

analisis yang digunakan adalah pendekatan psikososial, dimana dalam hal ini

unsur-unsur yang mempengaruhi adalah : (1) tujuan kelompok; (2) struktur

kelompok; (3) fungsi tugas; (4) pembinaan dan pengembangan kelompok; (5)

kekompakan kelompok; (6) suasana kelompok; (7) tekanan pada kelompok;

(8) keefektifan kelompok dan (9) agenda terselubung. (Mardikanto, 1993).

Kedinamisan petani dalam berusaha tani secara praktis dapat dilihat dalam

berbagai segi yaitu kemampuan dalam pemilihan jenis komoditas yang
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diusahakan, penentuan harga komoditi yang dihasilkan, akses terhadap

saranan produksi pertanian,  bekerja sama, kemampuan untuk mencari

informasi dan pengetahuan dalam berusaha tani Mulyandari (2002) dalam

Heryani (2007).

Dari uraian tersebut  kedinamisan kelompok tani merupakan anggota yang

berada di kelompok tani dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnnya

(kesejaterahan keluarga dan masyarakat) tidak hanya bersandar atau

bergantung pada petunjuk dari penyuluh, aparat atau pihak lain, tetapi lebih

bersandar pada kemampuan mengambil keputusan sendiri secara tepat dan

kekuatan sendiri yang didorong oleh motivasinya untuk meningkatkan

kualitas hidupnya. Selain itu kedinamisan kelompok tani dapat dilihat dari

kemandirian petani ditandai adannya inisiatif petani. Inisiatif petani yaitu

kemampuan petani untuk melihat kesempatan, memilih alternatif (kreatif)

dan memutuskan pilihan yang terbaik bagi peranannya dalam masyarakat

serta berusaha meraih kesempatan dengan segala kemampuan yang telah

dimilikinya. Dari sembilan unsur dinamika kelompok yang dikemukan oleh

Mardikanto (1993) tersebut akan menentukan tingkat kedinamisaan suatu

kelompok tani.  kelompok tani yang mempunyai tingkat kedinamisan tinggi,

maka akan menentukan kelas kemampuan kelompok tani yang semakin

tinggi.

5. Tanaman padi

Tanaman padi (Oryza sativa L.) merupakan tanaman semusim dengan

morfologi berbatang bulat dan berongga yang disebut jerami. Daunnya
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memanjang dengan ruas searah batang daun. Pada batang utama dan anakan

membentuk rumpun pada fase vegetatif dan membentuk malai pada fase

generatif. Menurut Sugeng (2001) Air dibutuhkan tanaman padi untuk

pembentukan karbohidrat di daun, menjaga hidrasi protoplasma,

pengangkutan dan mentranslokasikan makanan serta unsur hara dan mineral.

Air sangat dibutuhkan untuk perkecambahan biji. Pengisapan air merupakan

kebutuhan biji untuk berlangsungnya kegiatan-kegiatan di dalam biji. Oleh

karena itu untuk menunjang pertumbuhan tanaman padi yang maksimal

dibutuhkan pengelolaan lahan secara maksimal dengan cara penerapan panca

usaha tani.

Menurut Kartasapoetra (1988) produksi padi adalah hasil panen tiap satuan

luas dan waktu. Sementara produktivitas adalah produksi di bagi luas lahan.

Salah satu upaya peningkatan produksi dapat dilakukan dengan peningkatan

hasil potensial dan aktual varietas padi melalui perbaikan potensi genetik,

ketahanan terhadap kendala biotik (hama dan penyakit), abiotik (kekeringan

dan keracunan), serta perbaikan budidaya spesifik lokasi (pengelolaan

tanaman terpadu),  upaya peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan cara

penerapan panca usahatani padi yang baik.

6. Kajian Peneliti Terdahulu

Permatasari (2009) dalam penelitiannya yang berjudul Hubungan Perilaku

Kepemimpinan dengan Dinamika Kelompok dan Tingkat Adopsi Inovasi

Pupuk Organik Cair Pada Budidaya Tanaman Cabai Di Kecamatan

Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, memperoleh hasil bahwa : 1)
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Kepemimpinan ketua kelompok tani secara rata – rata termasuk dalam

kepemimpinan baik, 2) Tingkat dinamika kelompok tani termasuk dalam

klasifikasi dinamis, 3) Tingkat adopsi inovasi termasuk dalam klasifikasi

tinggi, 4) Terdapat hubungan nyata antara perilaku kepemimpinan dengan

dinamika kelompok, 5) Terdapat hubungan nyata antara perilaku

kepemimpinan dengan tingkat adopsi inovasi.

Sari (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Analis Hubungan Dinamika

Kelompok dengan Tingkat Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT)

dan Produktivitas Usahatani Padi Sawah di Desa Palas Aji Kecamatan Palas

Kabupaten Lampung Selatan memperoleh hasil bahwa : 1) Tingkat Penerapan

Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) berada pada klasifikasi tinggi, 2)

Pengelolaan PTT berpengaruh nyata terhadap dinamika kelompok. Hasil

analisis menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat dinamika kelompok akan

semakin tinggi tingkat penerapan PTT, 3) Tingkat dinamika kelompok

termasuk dalam klasifikasi dinamis, 4) Tingkat produktivitas memiliki nilai

rata-rata yaitu 7,36 ton/ha dan berada pada klasifikasi sedang, semakin tinggi

tingkat dinamika kelompok maka semakin tinggi tingkat produktivitas.

Heryani (2007) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Peranan

Kepemimpinan Kontak Tani Terhadap Dinamika Kelompok Tani di

Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali memperoleh hasil bahwa : 1)

Kepemimpinan kontak tani dalam hal karakteristik, Sifat, Prilaku,kekuasaan

dan fungsi kontak tani dianggap adil, 2) Dinamika kelompok tani melalui

pendekatan sosiologis termasuk lapisan sosial, sanksi, norma, dan tekanan
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dikalangan juga bagus, 3) Dinamika kelompok tani melalui pendekatan

psyco-social antara lain, kelompok sasaran, struktur, pekerjaan, pendidikan

dan pemeliharaan, solidaritas kondisi tekanan, dan efektivitas kelompok ini

dikategorikan baik.

Yunasaf (2007) dalam penelitiannya yang berjudul Kepemimpinan Ketua

Kelompok dan Hubungannya dengan Keefektifan Kelompok (Kasus pada

kelompok tani ternak sapi perah di wilayah kerja koperasi serba usaha

tandangsari sumedang) memeperoleh hasil bahwa : 1) Kepemimpinan ketua

kelompok tani ternak sapi perah tergolong cukup baik, 2) Keefektifan ketua

kelompok tani ternak sapi perah tergolong cukup baik, 3) Derajat hubungan

kepemimpinan ketua kelompok tani ternak sapi perah dengan keefektifan

kelompok menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat.

Mutmainah dan Sumardjo (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Peran

Kepemimpinan Kelompok Tani dan Efektivitas Pemberdayaan Petani

diperoleh hasil bahwa : 1) Semakin tinggi dukungan kepemimpinan terhadap

kelompok maka semakin tinggi pendampingan dan tingkat partisipasi petani

dalam mengikuti proses pemberdayaan, 2) Tingkat keberdayaan petani dalam

penelitian ini diukur dengan melihat kemampuan petani dalam mendapatkan

modal dan kemampuan mengelola usahatani dengan baik dengan meliputi

kemampuan, sikap, dan keterampilan, 3) Faktor personal meliputi usia,

tingkat pendidikan, dan pengalaman usahatani ternyata dapat memberika

dampak terhadap tingkat partisipasi dalam proses pemberdayaan petani, 4)

Faktor lingkungan kelompok tidak mempengaruhi pemberdayaan petani
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B. Kerangka pemikiran

Kelompok tani pada dasarnnya merupakan suatu kumpulan unit yang berbeda

secara fungsional, terikat dan bekerjasama untuk memecahkan masalah demi

mencapai tujuan bersama. Upaya kelompok tani dalam menjalankan fungsinnya

tidak pernah terlepas dari ketua kelompok. Kemampuan ketua kelompok dalam

mempengaruhi anggotanya untuk terlibat aktif dalam wewujudkan dinamika

kelompok yang dinamis. Hal ini menguatkan bahwa kepemimpinan ketua

kelompok menjadi kunci di dalam membangun dan mempengaruhi dinamika

kelompok tani (Kartono, 2006), artinnya dalam kelompok yang dinamis ada

upaya-upaya aktif anggotannya dalam mencapai tujuan yang ditetapkan

bersama, yang tentunnya berujung pada kesejaterahan anggota.

Kedinamisan kelompok tani penting untuk dipertahankan bahkan

dikembangkan, karena kelompok yang dinamis akan menentukan kesejateraan

petani yang terhimpun dalam keanggotaan kelompok. Kelompok tani yang telah

tumbuh harus di bentuk kedinamisannya untuk mewujudkan tujuan kelompok.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut idealnnya kelompok tani

dipimpin oleh seorang ketua  yang mampu menumbuhkan kedinamisan

kelompok. Sebagai pemimpin, sebaiknnya ketua kelompok tani memiliki

karakteristik sifat, perilaku dan kekuasaan pemimpin yamg baik, sehingga

kepemimpinanya itu dapat menumbuhkan kedinamisan kelompok tani.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana hubungan ketua

kelompok tani dalam mendinamiskan kelompok tani. Variabel-variabel dalam

penelitian ini yang diamati adalah kepemimpinan (X). Adapun kepemimpinan

31
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ketua kelompok tani akan di lihat hubunganya terhadap tingkat kedinamisan

kelompok tani (Y) dan  kedinamikasan kelompok dengan produktivitas padi (Z).

Kepemimpinan ketua kelompok dapat di lihat dari sifat, perilaku dan kebebasan

yang diberikan pemimpin, sedangkan dinamika kelompok ditinjau berdasarkan

unsur-unsur  yang diteliti mengacu pada penelitian Faisal (2015) yaitu : tujuan

kelompok, struktur kelompok, fungsi tugas, pembinaan dan pengembangan

kelompok, kekompakan kelompok, suasana kelompok, kefeefektifan dalam

kemandirian anggota kelompok tani dalam berusahatani, tekanan kelompok dan

agenda terselubung. Dari uraian diatas dapat di lihat hubungan ketua kelompok

tani dalam meningkatkan dinamika kelompok.  Kerangka berfikir dalam

penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Kerangka berfikir hubungan ketua kelompok tani dalam
meningkatkan dinamika kelompok

Keterangan : diuji dengan uji stastistik

kepemimpinan (X)
1. Sifat pemimpin
2. Perilaku pemimpin
3. Kekuasaan

pemimpin

Dinamika Kelompok (Y)

1. Tujuan kelompok (Group
goal)

2. Struktur kelompok (Group
structure)

3. Fungsi tugas (Task function)
4. Pembinaan dan pemeliharaan

kelompok (Group building
and maintenance)

5. Kesatuan dan kekompakan
kelompok (Group
cohesiveness)

6. Suasana kelompok (Group
atmosphere)

7. Tekanan kelompok (Group
pressure)

8. Keefektifan kelompok (Group
Effectiveness)

9. Agenda terselubung (Hidden
agenda)

Produktivitas
padi

Produktivitas padi (Z)
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C. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga terdapat hubungan yang nyata antara kepemimpinan ketua kelompok

tani  dengan dinamika kelompok tani di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung

Selatan

2. Diduga terdapat hubungan yang nyata antara dinamika kelompok dengan

produktivitas padi di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
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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)

kepemimpinan (X) adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang dalam

hubungan antara manusia untuk mempengaruhi atau memberi contoh oleh

pemimpin kepada pengikutnya serta mengkoordinir orang lain melalui proses

komunikasi yang diarahkan kepada pengikutnya untuk mencapai tujuan.

Kepemimpinan di ukur dalam tiga indikator yaitu :

a) Sifat pemimpin didefinisikan sebagai karakteristik khas (fisik, mental dan

kepribadian) ketua kelompok tani yang dikaitkan dengan keberhasilan

tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran sifat pemimpin menggunakan

skor dan di klasifikasikan menjadi 3 kategori yaitu: 1)  kurang baik, 2)

cukup baik dan  3) baik. Indikator sifat pemimpin yang di analisis

berdasarkan kesediaan waktu dalam memimpin rapat dan menyampaikan

informasi pengetahuan/pengalaman serta melakukan pendampingan

dalam berusahatani padi.



b) Perilaku pemimpin didefinisikan sebagai hubungan antar manusia

dengan menaruh perhatian pada perilaku pemimpin yang mengarah pada

hubungan saling mempercayai dan penuh kehangatan dalam

berkomunikasi. Pengukuran perilaku pemimpin menggunakan skor dan di

klasifikasikan menjadi 3 kategori yaitu: 1) kurang baik, 2) cukup baik,

dan  3) baik. Indikator perilaku pemimpin dianalisis berdasarkan interaksi

yang dibangun antara  pemimpin dengan anggotanya.

c) Kekuasaan pemimpin didefinisikan sebagai kapasitas mempengaruhi

perilaku orang lain. Seseorang dianggap mempunyai kekuasaan

sepanjang terus dapat mempengaruhi bawahannya. Pengukuran

kekuasaan pemimpin menggunakan skor dan di klasifikasikan menjadi 3

kategori yaitu: 1) kurang baik, 2) cukup baik, dan  3) baik. Indikator

kekuasaan pemimpin yang dianalisis meliputi:

1) Kemampuan  ketua kelompok  tani dalam memberikan kebebasan

anggotanya untuk menentukan keputusanya sendiri.

2) Kemampuan ketua kelompok tani menumbuhkan ide-ide kreatif

kepada anggota dalam mencapai tujuan.

Upaya untuk mengetahui tingkat kepemimpinan ketua kelompok tani analisis

dilakukan dengan cara menjumlahkan skor dari tiga indikator tersebut setelah

data ordinal diubah menjadi data interval menggunakan metode MSI.

Pengklasifikasian kepemimpinan dibagi menjadi kedalam 3 kelas dengan

rumus Strugres (Dajan,1996), sehingga diperoleh kepemimpinan yang kurang

baik, cukup baik dan baik.
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2.   Variabel (Y)

Hubungan ketua kelompok tani dalam mendinamiskan kelompok dapat

dilihat dari kepemimpinan melalui dinamika kelompok, Dinamika kelompok

diukur berdasarkan sembilan indikator:

a) Tujuan kelompok (group goal), yaitu tujuan kelompok sebagai hasil akhir

atau keadaan yang diinginkan oleh semua anggota kelompok. Indikaor

tujuan kelompok yang dianalisis berdasarkan, kesesuaian tujuan

kelompok dengan anggota dan keikutsertaan dalam pengambilan

keputusan. Pengukuran tujuan kelompok menggunakan skor dan di

klasifikasikan menjadi 3 kategori yaitu: 1) tidak jelas 2) cukup jelas, dan

3) jelas.

b) Struktur kelompok (group structure), yaitu suatu pola yang teratur

tentang bentuk tata hubungan antara individu-individu dalam kelompok

serta menggambarkan kedudukan dan peran anggota dalam mencapai

tujuan kelompok. Indikator struktur kelompok yang dianalisis meliputi

pengambilan keputusan, adanya pembagian tugas dan adanya struktur

kelengkapan kelompok. Pengukuran struktur kelompok menggunakan

skor dan di klasifikasikan menjadi 3 kategori yaitu: 1) tidak sesuai, 2)

cukup sesuai, dan 3) sesuai.

c) Fungsi tugas (task function), yaitu seperangkat tugas yang harus

dilaksanakan oleh setiap anggota kelompok sesuai dengan fungsi dan

kedudukannya dalam struktur kelompok. Indikator fungsi tugas dalam

dinamika kelompok yang dianalisis berdasarkan inisiatif kelompok tani
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dalam merencanakan kegiatan, kepuasan anggota terhadap kelompok dan

koordinasi antara anggota dan ketua kelompok. Pengukuran fungsi tugas

menggunakan skor dan di klasifikasikan menjadi 3 kategori yaitu: 1)

tidak sesuai, 2) cukup sesuai, dan 3) sesuai.

d) Pembinaan dan pemeliharaan kelompok (group building and

maintenance), yaitu upaya kelompok untuk tetap memelihara dan

mengembangkan kehidupan kelompok. Indikator pembinaan dan

pemeliharaan kelompok yang dianalisis meliputi ketersediaan fasilitas

yang mendukung dalam kegiatan usahatani, kesesuaian kegiatan

kelompok dengan anggota. Pengukuran pembinaan dan pemiliharaan

kelompok menggunakan skor dan di klasifikasikan menjadi 3 kategori

yaitu : 1) tidak sesuai, 2) cukup sesuai, dan 3) sesuai.

e) Kekompakan kelompok (group cohesiveness), yaitu rasa keterikatan

anggota kelompok terhadap kelompoknya. Indikator kekompakan

kelompok yang dianalisis tersebut berdasarkan inisiatif ketua kelompok

dalam memahami perbedaan pemikiran antara anggota satu dengan lainya

dan tingkat kenyamanan anggota dalam kelompok. Pengukuran

kekompakan kelompok menggunakan skor dan di klasifikasikan menjadi

3 kategori yaitu: 1) tidak kompak, 2) cukup kompak, dan 3) kompak.

f) Suasana kelompok (group atmosphere), yaitu lingkungan fisik dan

nonfisik yang akan mempengaruhi perasaan setiap anggota kelompok

terhadap kelompoknya. Indikator suasana kelompok yang dianalisis

meliputi suasana kekeluargaan yang diwujudkan dalam setiap kegiatan

kelompok, dan keterlibatan anggota dan ketua dalam menyelesaikan
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masalah kelompok tani. Pengukuran suasana kelompok menggunakan

skor dan di klasifikasikan menjadi 3 kategori yaitu: : 1) tidak nyaman, 2)

cukup nyaman, dan 3) nyaman.

g) Tekanan kelompok (group pressure), yaitu tekanan atau ketegangan

dalam kelompok yang menyebabkan kelompok tersebut berusaha keras

mencapai tujuan kelompok. Indikator tekanan kelompok yang dianalisis

meliputi adannya peraturan sanksi dan penghargaan dalam kelompok.

Pengukuran tekanan kelompok menggunakan skor dan di klasifikasikan

menjadi 3 kategori yaitu: 1) tidak sesuai, 2) cukup sesuai, dan 3) sesuai.

h) Keefektifan kelompok (group effectiveness), yaitu keberhasilan kelompok

untuk mencapai tujuannya, yang dapat dilihat pada tercapainya keadaan

atau perubahan (fisik dan non fisik) yang memuaskan anggotanya.

Indikator keefektifan kelompok yang dianalisis meliputi keberhasilan

kelompok menjalankan fungsi sebagai wadah,wahana dan unit produksi

dalam mencapai tujuan kelompok. Pengukuran keefektifan kelompok

menggunakan skor dan di klasifikasikan menjadi 3 kategori yaitu: 1)

tidak efektif, 2) cukup efektif, dan 3) efektif.

i) Agenda terselubung (hidden agenda), yaitu tujuan anggota kelompok

yang sengaja tidak diberitahukan pada anggota lainya dan ingin dicapai

dalam melakukan aktifitas kelompok. Seringkali agenda terselubung

justru sangat penting untuk mendinamiskan kelompok. Indikator agenda

terselubung yang dianalisis meliputi adannya tujuan pribadi yang belum

tersampaikan dalam kelompok. Pengukuran agenda terselubung

menggunakan skor dan di klasifikasikan menjadi 3 kategori yaitu:
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1) tidak tercapai, 2) cukup tercapai, dan  3) tercapai.

Upaya untuk mengetahui tingkat dinamika kelompok analisis dilakukan

dengan cara menjumlahkan skor dari sembilan indikator tersebut setelah data

ordinal diubah menjadi data interval menggunakan metode MSI dan di

klasifikasikan dengan rumus Strugres (Dajan,1996) sehingga diperoleh

kelompok yang kurang dinamis, cukup dinamis dan dinamis.

3. Variabel (Z)

Produktivitas adalah hasil kegiatan usahatani yang diperoleh dari produksi

dibagi dengan luas lahan garapan petani selama satu musim yang diukur

dalam ton/ha gabah kering panen. Derajat pencapaian produktivitas yaitu

jumlah produksi dalam satu kali musim tanam yang peroleh oleh anggota

kelompok tani.

B.    Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Pemilihan lokasi ini ditentukan dengan menggunakan metode purposive

sampling yaitu suatu metode penentuan lokasi/sampel penelitian yang

disengaja berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu (Sugiarto,

2001). Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dipilih sebagai lokasi

penelitian ini berdasarkan produktivitas padi yang paling tinggi diantara

kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, seperti terlihat

di Tabel 3, dan Kecamatan Natar memiliki jumlah kelompok tani terbanyak di

Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini dimulai dari proses prasurvei yang
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dilakukan pada Bulan Januari 2016. Waktu pengambilan data dan pelaksanaan

dilakukan pada Bulan September sampai Desember 2016.

C. Metode Pengambilan Sampel

Pada setiap penelitian memerlukan populasi yang akan diambil sampel

penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah kelompok tani beserta

anggotanya yang dipilih secara acak di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung

Selatan. Penentuan sampel kelompok tani yang akan dipilih untuk dijadikan

responden di tentukan berdasarkan populasi kelompok tani yang ada di

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel 5. Kelompok dan anggota kelompok dari setiap kelompok tani masing-
masing desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

No Desa Jumlah kelompok
(Kelompok)

Anggota kelompok tani
(orang)

1 Hajimena 7 150
2 Sidosari 8 180
3 Pemanggilan 4 40
4 Merak Batin 5 60
5 Karawang Sari 12 220
6 Muara Putih 10 292
7 Tanjung Sari 11 356
8 Negaratu 15 193
9 Rejosari 8 242
10 Bumisari 9 179
11 Candimas 9 130
12 Pancasila 12 330
13 Sukadamai 9 198
14 Bandar Rejo 9 227
15 Purwosari 12 120
16 Rulung Raya 9 221
17 Branti Raya 11 235
18 Handuyung 8 122
19 Banjar Negeri 9 115
20 Mandah 8 240
21 Rulung Helok 4 150
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Tabel 5 lanjutan
22 Kalisari 9 211
23 Waysari 7 167
24 Rulung Sari 7 329
25 Rulung Mulyo 9 129

Jumlah 221 4701

Perhitungan jumlah sampel kelompok mengacu pada teori Yamane (1967)

dalam Rahmat, (2002), dengan rumus sebagai berikut:

= + 1
Keterangan :

= Jumlah sampel
N = Jumlah populasi

= Presesi (ditetapkan 10% dengan = 90%)

Berdasarkan rumus tersebut diperoleh jumlah sampel sebagai berikut :

= + 1 = (0,1) + 1 = 221221(0,1) + 1 = 68,89 ≈ 69
Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh jumlah sampel kelompok sebanyak

69 kelompok tani. Kemudian dari sampel kelompok tani tersebut ditentukan

sampel anggota kelompok tani dengan metode proposional random sampling

sebagai berikut:

=
Keterangan :
ni = jumlah sampel menurut kelompok
n = jumlah sampel kelompok
N = jumlah populasi kelompok seluruhnya
Ni = jumlah anggota kelompok
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Secara jelas jumlah sampel kelompok yang diambil dalam penelitian ini dapat

dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Sampel kelompok tani di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung
Selatan

No Desa Kelompok tani Jumlah Sampel
(kelompok)

1 Hajimena 7 2
2 Sidosari 8 2
3 Pemanggilan 4 1
4 Merak Batin 5 1
5 Karawang Sari 12 4
6 Muara Putih 10 3
7 Tanjung Sari 11 3
8 Negaratu 15 6
9 Rejosari 8 2
10 Bumisari 9 3
11 Candimas 9 3
12 Pancasila 12 4
13 Sukadamai 9 3
14 Bandar Rejo 9 3
15 Purwosari 12 4
16 Rulung Raya 9 3
17 Branti Raya 11 4
18 Handuyung 8 2
19 Banjar Negeri 9 3
20 Mandah 8 2
21 Rulung Helok 4 1
22 Kalisari 9 3
23 Waysari 7 2
24 Rulung Sari 7 2
25 Rulung Mulyo 9 3

Jumlah 221 69

Pengambilan sampel kelompok tani di masing-masing desa menggunakan

Simple Random Sampling, sehingga setiap unit sampel dari populasi

mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.

(Sugiarto, 2001)
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Anggota yang akan di jadikan responden merupakan anggota kelompok tani

yang terpilih sebagai sampel kelompok tani. Perhitungan jumlah anggota

kelompok yang akan dijadikan responden mengacu pada teori Arikunto (2002)

dengan rumus sebagai berikut: = 20% x
Keterangan :

= Jumlah anggota kelompok terpilih untuk dijadikan responden
N = populasi anggota kelompok tani terpilih

Berdasarkan rumus tersebut diperoleh anggota sebagai berikut :

= 201740 100 = 348
Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus di atas diperoleh jumlah

anggota kelompok terpilih sebanyak 348 anggota kelompok. Kemudian dari

jumlah tersebut ditentukan anggota tiap kelompok untuk dijadikan responden

dengan metode proposional random sampling. Secara jelas jumlah anggota

kelompok yang diambil untuk dijadikan responden dalam penelitian ini dapat

dilihat pada Tabel 7

Tabel 7. Kelompok dan jumlah anggota kelompok tani terpilih di Kecamatan
Natar Kabupaten Lampung Selatan

No Desa Kelompok tani
Anggota
(orang)

Responden
(orang)

1 Hajimena Tani Makmur 35 7
Lestari 25 5

2 Sidosari Mandiri Jaya 25 5
Tani Maju 20 4

3 Pemanggilan Sehati 15 3
4 Merak Batin Makmur 30 6

Penuntun 15 3
5 Karawang Sari Budi Santosa 35 7

Sumber Tani 20 4
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Tabel 7 lanjutan
Subur 15 3
Jaya tani 20 4

6 Muara Putih Rukun Sentosa 40 8
Sinar Baru 20 4
Karya Sakti 15 3

7 Tanjung Sari Karya Mandiri 30 6
Sido Asih 15 3
Tunas Asri 20 4

8 Negaratu Albarokah 35 7
Anugrah 15 3
Sidomakmur 20 4
Rejo Makmur 20 4
Mekar Sari 15 3
Rejo Mukti 15 3

9 Rejosari Sidomaju 30 6
Subur 20 4

10 Bumisari Tekad Maju 30 6
Rukun Tani 25 5
Karya Makmur 20 4

11 Candimas Sri Rejeki IV 35 7
Harapan Tani 25 5
Barokah 25 5

12 Pancasila Suka Jadi 35 7
Panca Usaha 25 5
Tani Makmur 25 5
Makmur 20 4

13 Sukadamai Rukun Jaya 25 5
Tunas Tani 25 5
Margo Tani 20 4

14 Bandar Rejo Mekar Jaya 40 8
Tani Sentosa 25 5
Sri Lunggah 25 5

15 Purwosari Tunas Sejaterah 35 7
Sri Rejeki 25 5
Tunas Sejaterah 20 4
Sidorejo 20 4

16 Rulung Raya Sido Makmur 26 5
Jaya Tani 20 4
Sejaterah 25 5

17 Branti Raya Maju Jaya 25 5
Tani Segar 25 5
Maju Jaya 25 5
Purwosari 20 4

18 Handuyung Sekar Harum 40 8
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Tabel 7 lanjutan

Sinar Jaya 21 4
19 Banjar Negeri Melati 35 7

Mekar jaya 25 5
Tunas Jaya 25 5

21 Mandah Sumber Waras II 35 7
Tani Maju 20 4

21 Rulung helok Sidodadi Ii 31 6
22 Kalisari Sumber Rejeki I 25 5

Panca Guna 25 5
Mekar Sari 30 6

23 Waysari Sumber Makmur 30 6
Mekar Sari 26 5

24 Rulung Sari Mekar Jadi 35 7
Barokah 25 5

25 Rulung Mulyo Karya Makmur 30 6
Sukamaju 26 5

Jumlah 1740 348

Jumlah sampel keseluruhan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 69

kelompok tani dengan 348 anggota kelompok tani.

D. Metode Penelitian dan Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey, 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, umur, dan luas lahan yang diambil di lokasi

penelitian yaitu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Data sekunder

merupakan data yang diperoleh dari literatur, instansi, dinas, dan lembaga yang

berkaitan dengan penelitian ini, seperti data jumlah kelompok tani, dan anggota
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kelompok tani yang diambil di BP4K, BP3K dan kantor Kecamatan Natar

Kabupaten Lampung Selatan. Jenis data sekunder meliputi keadaan umum desa

yang diteliti.

E.    Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan

kuantitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis tujuan pertama

dan kedua sedangkan kuantitatif digunakan untuk menganalisis tujuan ketiga

dan keempat dengan menggunakan analisis Rank Spearman. Penelitian

kualitatif menurut Moleong (2007) yaitu penelitian yang bertujuan untuk

memahami fonomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian secara

holistik, serta menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan dengan cara

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, perilaku individu, dan dengan

memanfaatkan pengetahuan atau objek studi berbagai metode ilmiah.

Pendekatan ini menitik beratkan pada pemahaman, pemikiran, dan persepsi

peneliti. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang

berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi

atau sampel tertentu.  Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan

secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis

data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis

yang telah ditetapkan (Sugiono, 2009).

Korelasi Rank Spearman biasa juga disebut korelasi (rs) yang memiliki

kegunaan untuk mengukut tingkat keeratan hubungan dua variabel atau

variabel bebas dengan variabel terikat yang berskala ordinal. (Riduwan, 2010)
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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, 1896) dengan rumus:

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
∑y2 = 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.
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Mencari t-hitung uji korelasi Rank Spearman di pergunakan rumus sebagai

berikut:

t
hitung

= rs 21

2

sr

n




Kriteria pengambilan keputusan:

Kriteria pengambilan keputusan:

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

tidak ada hubungan nyata pada kedua variabel.

2. Jika t hitung > t tabel (n-2), maka terima H1 pada α 0.05 atau α 0.01, artinya

terdapat hubungan yang nyata pada kedua variabel.



IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Keadaan Umum Kecamatan Natar

1. Keadaan Geografis

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

Kecamatan Natar merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten

Lampung Selatan. Bentuk wilayah di Kecamatan Natar adalah berombak

sampai berbukit. Secara administratif letak Kecamatan Natar berbatasan

dengan:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Bandar Lampung

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Jati Agung

2. Keadaan Iklim

Iklim di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan termasuk ke dalam

tipe iklim sedang, dengan rata-rata hujan 414 mm per tahun. Keadaan suhu

yang terjadi berkisar antara 240C sampai 310C.  Curah hujan berkisar 2.500 –

3.000 mm dan jumlah hari hujan antara 99 - 121 hari per tahun. Kondisi

tersebut berpengaruh kepada intensitas hujan yang cukup tinggi.



3. Keadaan Demografi

Kecamatan Natar memilik 26 desa dengan luas wilayah sebesar 253,74 km2.

Kecamatan Natar jumlah penduduknya sebanyak 173.391 jiwa, yang terdiri

dari penduduk laki – laki sebanyak 87.305 jiwa dan perempuan sebanyak

86.086 jiwa. Sebaran penduduk berdasarkan desa atau kelurahan dapat

dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Penduduk berdasarkan desa di Kecamatan Natar

No Desa Penduduk (jiwa)
Perempuan

(oran
Laki-laki Jumlah

1

1

1

Merak Batin 7.219 7.211 14.430
2 Haji Mena 7.542 7.420 14.962
3 Sidosari 2.222 2.067 4.289
4 Pemanggilan 4.089 3.889 7.978
5 Muara Putih 2.728 2.507 5.235
6 Negara Ratu 6.447 6.059 12.506
7 Tanjung Sari 4.697 4.836 9.533
8 Bumisari 3.985 4.109 8.094
9 Candimas 4.701 5.810 10.511
10 Branti Raya 5.949 6.000 11.949
11 Haduyang 3.405 3.000 6.405
12 Banjar Negeri 2.267 2.200 4.467
13 Mandah 2.088 2.242 4.330
14 Rulung Helok 1.157 1.130 2.287
15 Bandar Rejo 1.634 1.628 3.262
16 Sukadamai 3.595 3.412 7.007
17 Purwosari 1.700 1.587 3.287
18 Pancasila 1.420 1.374 2.794
19 Rejo Sari 1.992 1.920 3.912
20 Rulung Raya 2.267 2.240 4.507
21 Krawang Sari 2.077 1.993 4.070
22 Rulung Mulya 888 791 1.679
23 Rulung Sari 1.789 1.795 3.584
24 Way Sari 662 601 1.263
25 Kali sari 3.241 3.046 6.287
26 Natar 3.100 3.010 6.110
Jumlah 90.405 89.096 179.501

Sumber  : Monografi Kecamatan Natar

Penduduk yang ada di Kecamatan Natar memilik berbagai mata pencahariaan

diantaranya petani (tanaman pangan,perkebunan, peternakan dan

44
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hortikultura), buruh/karyawan/jasa, PNS, TNI/POLRI.  Adapun sebaran

penduduk berdasarkan mata pencahariaan utama di Kecamatan Natar Tahun

2015 dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel. 9. Penduduk berdasarkan mata pencahariaan utama di
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

Jenis pekerjaan Jumlah (jiwa) Persentase (%)
Petani

- Petani pemilik tanah
- Petani penggarap tanah
- Petani penggarap/penyekap
- Buruh tani

2.508
1.211
8.134
1.111

16,77
8,09
54,39
7,42

Peternak
Buruh
industry/bangunan/pertambangan
Pedagang
Pengangkutan
Pegawai Negeri Sipil
TNI/POLRI

115
754
322
134
132
532

0,76
5,04
2,15
0,86
0,96
3,55

Jumlah 14.953 100

Sumber : Monografi Kecamatan Natar

Berdasarkan Tabel 9 diketahui bahwa sebagian besar (86.69%) penduduk di

Kecamatan Natar bekerja sebagai petani palawija, hortikultura dan

perkebunan. Hal ini menunjukkan bahwa curahan tenaga kerja di sektor

pertanian tinggi.  Tingginya jumlah penduduk yang bermatapencahariaan

sebagai petani menunjukan bahwa potensi pertanian di Kecamatan Natar

harus terus di kembangkan.

4. Keadaan Umum Pertanian

Kecamatan Natar merupakan kecamatan yang letaknya strategis dibandingkan

dengan kecamatan lainya di Kabupaten Lampung Selatan, dan mempunyai
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sistem pengairan yang teratur.  Penggunaan lahan pertanian di Kecamatan

Natar dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Pengunaan Lahan di Kecamatan Natar

Penggunaan Lahan Luas (ha) Persentase (%)
Persawahan
Perladangan
Perkebunan
Lain-lain

7.786
7.277
1.684
8.627

30,68
28,68
6,64

34,00

Jumlah 25.374 100
Sumber : Monografi Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

Pada Tabel 10 penggunaan lahan pertanian di Kecamatan Natar paling besar

adalah sawah yaitu sebesar 30,68 persen dari total luas lahan pertanian, lahan

sawah tersebut ditanami petani dengan tanaman padi dan palawija. Sebanyak

28,68 persen lahan perladangan, yang manfaatkan petani untuk menanam

sayuran-sayuran. Sebanyak 6,64 persen lahan perkebunan, dimanfaatkan

petani untuk menanam karet, Kelapa Sawit, coklat, dan lainnya.  Sisanya

sebanyak 34 persen merupakan lahan pekarangan yang ada di Kecamatan

Natar Kabupaten Lampung Selatan. Kegiatan pertanian di Kecamatan Natar

dibina oleh Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K)

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Kecamatan Natar Terdiri  atas

221 kelompok tani dengan jumlah 4.701 anggota.

Tabel 11. Kelompok tani di Kecamatan Natar

No Desa
kelompok tani

(orang)
Anggota Kelompok Tani

(orang)
1 Hajimena 7 150
2 Sidosari 8 180
3 Pemanggilan 4 40
4 Merak Batin 5 60
5 Karawang Sari 12 220
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Tabel 11 lanjutan
6 Muara Putih 10 292
7 Tanjung Sari 11 356
8 Negaratu 15 193
9 Rejosari 8 242
10 Bumisari 9 179
11 Candimas 9 130
12 Pancasila 12 330
13 Sukadamai 9 198
14 Bandar Rejo 9 227
15 Purwosari 12 120
16 Rulung Raya 9 221
17 Branti Raya 11 235
18 Handuyung 8 122
19 Banjar Negeri 9 115
20 Mandah 8 240
21 Rulung Helok 4 150
22 Kalisari 9 211
23 Waysari 7 167
24 Rulung Sari 7 329
25 Rulung Mulyo 9 129

Jumlah 221 4.701

5. Kelembagaan Petani

Kelembagaan petani dapat membantu petani dalam usaha taninya agar lebih

terkoordinir. Kelembagaan pertanian merupakan suatu sarana penunjang bagi

mobilitas pertanian, hal ini sangat membantu  petani dalam menyelesaikan

masalah seputar pertanian. Kelembagaan petani di pedesaan berkontribusi

dalam akselerasi pengembangan sosial ekonomi petani, aksesibilitas pada

informasi pertanian , aksesibilitas pada modal, infrastruktur, dan pasar; dan

adopsi inovasi pertanian. Selain itu, keberadaan kelembagaan petani akan

memudahkan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan yang lain dalam

memfasilitasi dan memberikan penguatan pada petani. Kelembagaan pertanian

kelembagaan petani yang ada di Kecamatan Natar dapat dilihat pada Tabel 12
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Tabel 12.  Kelembagaan petani yang ada di Kecamatan Natar

Kelembagaan Jumlah
Kelompok tani 221 (kelompok)
Gabungan Kelompok Tani 25 (GAPOKTAN)
Lumbung Pangan 1
BP3K Natar 1
Sumber: Kelembagaan Pertanian Kecamatan Natar

Berdasarkan Tabel 12 dapat diketahui bahwa Kecamatan Natar mempunyai

kelembagaan pertanian yang terdiri dari 221 kelompok tani, 25 gabungan

kelompok tani, lumbung pangan, Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan

Kelautan (BP3K).

Kecamatan Natar merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten

Lampung Selatan yang mempunyai kelompok dan Gabungan Kelompok Tani

terbanyak di Kabupaten Lampung Selatan yaitu 221 kelompok dan 25

Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN). Pembentukan kelompok tani dan

GAPOKTAN tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggota

dalam berusahatani untuk mencapai kesejaterahan.

Kelompok tani dan GAPOKTAN yang ada di Kecamatan Natar merupakan

wujud nyata dinas pertanian Kabupaten Lampung Selatan dalam membentuk

kelembagaan pertanian agar membantu petani dalam menjalankan

usahataninya. Selain mempunyai kelembagaan pertanian seperti kelompok

tani dan GAPOKTAN, Kecamatan Natar mempunyai lumbung pangan.

Tujuan utama dari pembangunan lumbung pangan di Kecamatan Natar  adalah

untuk menjamin ketersediaan pangan di tingkat Kelompok tani, sebagai upaya

antisipasi menghadapi kejadian rawan pangan ketika paceklik, terjadinya

lonjakan harga pangan, serta adanya bencana alam.
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Pengelolaan lumbung pangan yang ada di Kecamatan Natar Kabupaten

Lampung Selatan di kelola oleh kelompok tani di tiap-tiap desa. Kelompok

tani mengelola lumbung pangan dengan cara menyimpan bahan pangan yang

diperoleh dari hasil usahatani anggota kelompok yang kemudian dimanfaatkan

pada saat musim paceklik atau kerawanan pangan. Selain itu lumbung pangan

yang ada di Kecamatan Natar dijadikan sebagai sarana untuk simpan pinjam

diantara anggota kelompok tani.



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepemimpinan ketua kelompok tani di Kecamatan Natar tergolong dalam

klasifikasi cukup baik.

2. Tingkat kedinamisan kelompok yang ada di kelompok tani  Kecamatan Natar

tergolong dalam klasifikasi cukup dinamis.

3. Kepemimpinan ketua kelompok tani di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung

Selatan berhubungan nyata dengan dinamika kelompok, hal tersebut terlihat dari

sifat kepemimpinan ketua kelompok, kekuasaan pemimpin dan perilaku ketua

kelompok cukup baik dalam memimpin kelompok tani

4. Dinamika kelompok tidak berhubungan dengan produktivitas padi di Kecamatan

Natar Kabupaten Lampung Selatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Kepemimpinan ketua kelompok tani di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung

Selatan sudah cukup baik untuk itu perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi

dalam hal penerapan sanksi secara konsisten yang dilakukan oleh ketua
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kelompok terhadap anggota yang melanggar peraturan dan norma yang berlaku

dalam kelompok tani.

2. Dinamika kelompok pada kelompok tani di Kecamatan Natar Kabupaten

Lampung Selatan sudah cukup dinamis, untuk itu perlu dipertahankan dan perlu

di tingkatkan lagi melalui pertemuan  rutin kelompok tani sehingga jalinan

komunikasi dan koordinasi antara pemimpin dengan anggota dapat berjalan

dengan baik.
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