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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui Dinamika Kelompok 

Wanita Tani di Kecamatan Selaparang Kota Mataram, 2) Untuk mengetahui 

Kepemimpinan dalam Kelompok Wanita Tani di Kecamatan Selaparang Kota 

Mataram, dan 3) Untuk mengetahui hubungan Kepemimpinan dengan Dinamika 

Kelompok Wanita Tani di Kecamatan Selaparang Kota Mataram.  

Penentuan daerah penelitian ditetapkan secara purpossive sampling atas 

pertimbangan Kecamatan Selaparang merupakan salah satu daerah yang memiliki 

Kelompok Wanita Tani yang cukup banyak. Dalam penarikan Sampel 

menggunakan sampling sensus dimana dalam penelitian mengambil seluruh 

Kelompok Wanita Tani yang ada di Kecamatan Selaparang. Data dikumpulkan 

dengan teknik wawancara langsung kepada responden dengan berpedoman pada 

daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah disiapkan. Wawancara dilakukan 

terhadap 30 orang dalam 15 kelompok wanita tani. Alat analisis yang digunakan 

yaitu skoring dan Chi square.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada kelompok wanita tani yang 

dinamika tinggi karena memiliki skor dibawah 167-217. Hal ini disebabkan oleh 

kurangnya kemampuan kelompok untuk merencanakan kegiatan dan tidak adanya 

kemampuan dalam mengorganisasikan kegiatan, sedangkan kepemimpinan dalam 

kelompok wanita tani di Kecamatan Selaparang memiliki peran yang baik di 

dalam kelompok. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kelompok yang menyatakan 

kepemimpinan tergolong baik yaitu sebanyak 8 Kelompok dari 15 Kelompok 

Wanita Tani yang aktif, sehingga pengaruh kepemimpinan terhadap dinamika 

kelompok wanita tani di kecamatan selaparang menurut hasil uji chi squre untuk 

15 kelompok Wanita Tani yang aktif memiliki nilai signifikan 0,364 > 0,05 maka 

dapat dikatakan bahwa tidak ada pengaruh antara kepemimpinan dengan dinamika 

kelompok wanita tani di Kecamatan Selaparang. Disarankan bagi pengelola 

Kelompok Wanita Tani, perlu meningkatkan perannya agar pengetahuan, sikap 

dan keterampilan para anggota semakin baik dengan cara mengikuti pelatihan dan 

pembinaan yang diselenggarakan oleh kelompok, penyuluh ataupun lembaga 

lainnya dan bagi Ketua Kelompok Wanita Tani, lebih meningkatkan koordinasi 
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dengan anggota kelompok agar memiliki kesadaran terhadap peran masing-

masing sehingga terbentuk kelompok yang dinamika tinggi dan tidak stagnan. 

 

Kata kunci: Pengaruh kepemimpinan, dinamika kelompok, dan kelompok wanita 

tani. 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study are to: 1) to know the dynamics of women 

farmers group in Selaparang district of mataram city, 2) to know the Leadership in 

a group of women farmers in Selaparang district of mataram city, and 3) to know 

the correlation between Leadership and dynamics of women farmers group in 

Selaparang district of mataram city. 

The determination of research area set by purpossive sampling and 

consideration by selaparang district is one of the areas that have a group of 

women farmers. The sample taken by using the sampling Census where this 

research takes a whole group of women farmers who are stay in Selaparang 

district. Gathered date by interview techniques directly to respondents with a 

guided from questionnaire which had been prepared. The interview was conducted 

against the 30 people in 15 groups of women farmers. Analysis tools are used 

namely scoring and Chi square. 

The results showied that there is no group of women farmers are dynamic 

because it has a score under 167-217. This is due to the lack of ability to plan and 

to organize the group activities. whereas the leadership in a group of women 

farmers in Selaparang district has a good role in the group. It is appeared from the 

number of groups that assert the leadership belongs to the good that is as much as 

8 Groups of 15 groups of women farmers who are active.The effect of leadership 

to influence the group of women farmers in Selaparang district looked from test 

results chi square for 15 groups of women farmers who are active have a value of 

0.05 > 0.364 which meaning there is no influence between leadership with the 

dynamics of a group of women farmers in selaparang district. 

Recommended for the maintainers group of women farmers, need to 

increase their role in order for  better knowledge, attitudes and skills of the 

members by following the training and coaching are organized by groups, 

extension officers or agencies other and to the Chairman of the Group of women 

farmers, increase coordination among members of the group in order to have an 

awareness of the role to form the group be dynamic and not stagnating. 

Keywords: Influence of Leadership, Group Dynamics, Women Farmers 

 

PENDAHULUAN 

Subyek pembangunan pertanian salah satunya adalah masyarakat petani 

(kelompok tani). Sebagai salah satu komponen dalam sistem pembangunan 
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pertanian, maka peran kelompok sangat menentukan keberhasilan pembangunan 

pertanian. Petani harus berkelompok, mengingat usahatani pada umumnya 

dihadapkan pada banyaknya intervensi dari lingkunganya. Perlu diingat bahwa 

semua yang mengintervensi usahatani tersebut pada dasarnya adalah sebuah 

lembaga (Pangarsa, 2006).  

Menurut Djoni dalam Daniatybahwa kelompok yang dinamis ditandai oleh 

selalu adanya kegiatan ataupun interaksi baik di dalam maupun dengan pihak luar 

kelompok secara efektif dan efisiensi mencapai tujuan-tujuannya. Selanjutnya 

menurut Soekanto, bahwa kelompok sosial seperti kelompok tani bukan 

merupakan kelompok yang statis, karena pasti mengalami perkembangan serta 

perubahan sebagai akibat proses formasi ataupun reformasi dari pola-pola di 

dalam kelompok tersebut dan pengaruh dari luar. Selain itu, keadaan yang tidak 

stabil tersebut juga dapat terjadi karena adanya konflik antar individu dalam 

kelompok atau karena adanya konflik antar bagian kelompok tersebut sebagai 

akibat tidak adanya keseimbangan antara kekuatan-kekuatan di dalam kelompok 

itu sendiri (Daniaty, 2003). 

Salah satu yang diperlukan dalam pembangunan pertanian untuk mencapai 

kelompok yang dinamis yaitu keberadaan seorang pemimpin yang mempengaruhi 

dinamika kelompok. Di dalam Kehidupan masyarakat, suatu organisasi formal 

maupun nonformal selalu ada seseorang yang akan dianggap lebih dari yang lain. 

Dalam organisasi selalu terdapat rangkaian hirarki, dengan pembatasan wewenang 

dan tugas masing-masing, dan selalu terdapat dinamika pemimpin dan anggota 

yang saling berhubungan serta memerlukan kerjasama dalam usaha pencapaian 

tujuan. Dalam hubungannya dengan perilaku pimpinan ini, ada dua hal yang 

biasanya dilakukan terhadap bawahan yaitu perilaku pengarahan dan perilaku 

mendukung yang dapat membuat kelompok tersebut mengalami dinamika setiap 

tahunnya (Thoha, 1983). 

Dalam kelompok tersebut masih ada beberapa anggota yang sering tidak 

hadir dalam pertemuan kelompok yang terkadang disebabkan adanya perbedaan 

pendapat antara anggota satu dengan yang lainnya. Pada waktu berkumpul rapat 

terkadang anggota lebih mementingkan yang lain dari pada kelompok. Tidak 

adanya aturan untuk anggota yang tidak hadir dalam pertemuan kelompok. 

Pemimpin kurang tegas dalam menegakkan kedisiplinan antar anggota kelompok. 

Kejadian-kejadian tersebut disebabkan oleh penerapan gaya 

kepemimpinan yang terkadang tidak tepat, dalam arti prilaku pimpinan harus 

merupakan faktor motivasional bagi para bawahannya. Untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan diperlukan adanya sosok pemimpin yang didukung anggota 

sebagai pelaksana kegiatan, dan sebagai motor penggerak keberhasilan 

pelaksanaan tugas pokok organisasi dalam mencapai tujuannya. Karena dalam 

organisasi selalu tedapat rangkaian hirarki, dengan pembatasan wewenang dan 



4 
 
 

 

tugas masing-masing, dan selalu terdapat dinamika pemimpin dan anggota yang 

saling berhubungan serta memerlukan kerjasama dalam usaha pencapaian tujuan. 

Dalam hubungannya dengan perilaku pimpinan ini, ada dua hal yang biasanya 

dilakukan terhadap bawahan yaitu perilaku pengarahan dan perilaku mendukung 

(Thoha, 1983). 

   

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Unit analisis dalam penelitian ini yaitu Kelompok Wanita Tani dan Ketua 

Kelompok Wanita Tani di Kecamatan Selaparang. Untuk lokasi penelitian 

ditetapkan secara purpossive sampling adalah Kecamatan Selaparang Kota 

Mataram dengan pertimbangan daerah Selaparang merupakan salah satu daerah 

yang memiliki Kelompok Wanita Tani yang cukup banyak. Penentuan responden 

penelitian ditetapkan secara purpossive sampling dengan pertimbangan terdapat 

15 kelompok yang aktif dari 34 Kelompok. Untuk responden ditentukan dengan 

random sampling, yang dimana 15 ketua kelompok wanita tani dan 15 anggota 

kelompok wanita tani, sehingga total responden dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 30 orang responden. Analisis yang digunakan adalah Metode Skoring 

untuk untuk setiap pertanyaan diberikan skor 3 menjadi skor maksimum dan 1 

menjadi skor minimum. Dimana skor 3 memiliki arti sangat setuju, skor 2 

memiliki arti kurang setuju dan skor 1 memiliki arti tidak setuju. Analisis 

selanjutnya yang digunakan untuk melihat pengaruh adalah Uji Chi Square 

dimana uji ini digunakan untuk melihat ketergantungan antara variabel bebas dan 

variabel ketergantungan berskala nominal atau ordinal. Semua variable yang akan 

dianalisis harus bersifat numerik kategorikal atau nominal dan dapat juga berskala 

ordinal. 

Formula uji Chi Square: 

    ∑
(     ) 

  
 

Keterangan: 

 X
2
 = Nilai Kai Kuadrat 

 fo = frekuensi observasi/ pengamatan 

 fe = frekuensi ekspektasi/harapan 

untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap dinamika kelompok 

dapat diketahui dengan melihat nilai Chi Square. Apabila nilai Chi Square lebih 
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besar dari 0,05 maka kesimpulannya tidak memiliki pengaruh atau hubungan 

diantara variabel, namun apabila nilai Chi Square lebih kecil dari 0,05 maka 

kesimpulannya memiliki pengaruh atau hubungan diantara kedua varibel.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Kelompok Wanita Tani 

Jenis Kelompok Wanita Tani di Kecamatan Selaparang, menunjukkan 

Kelompok Wanita Tani yang memiliki jenis / usaha kelompok yang berbeda 

antara lain jenis kelompok pekarangan, pengolahan hasil, dagang, dan pedagang 

bakulan. Untuk Kelompok Wanita Tani yang memiliki jenis usaha kelompok 

pekarangan adalah kelompok Seruni, Bunda Pertiwi, Bakti Pertiwi, Cahya Kebun 

Kopi, Bunga Matahari, dan Kenanga. Untuk Kelompok Wanita Tani yang 

memiliki jenis usaha kelompok pengolahan hasil yaitu kelompok Halmahera, 

Kebun Indah, Karya Pertiwi, Karya Jaya, Karya Agung, dan Banjar 1. Untuk 

kelompok wanita tani yang memiliki jenis usaha kelompok pedagang bakulan 

adalah kelompok Sekar Wangi dan Cempaka. Untuk Kelompok Wanita Tani yang 

memiliki jenis usaha kelompok dagang yaitu kelompok Banjar 1. 

4.2 Keadaan Kelompok Wanita Tani 

 Jumlah Kelompok Wanita Tani di Kecamatan Selaparang adalah 34 

Kelompok Wanita Tani yang tersebar di 8 Kelurahan. Kecamatan Selaparang 

terdiri dari 9 Kelurahan namun, hanya 8 Kelurahan yang memiliki Kelompok 

Wanita tani yaitu di Kelurahan Rembiga, Kelurahan Karang Baru, Kelurahan 

Mataram Barat, Kelurahan Monjok Timur, Kelurahan Monjok Barat, Kelurahan 

Gomong, Kelurahan Dasan Agung dan Kelurahan Dasan Agung Baru. Sedangkan 

Kelurahan Monjok tidak memiliki kelompok wanita tani. Pada Kelurahan 

Rembiga jumlah kelompok wanita sebanyak 7 kelompok (2059%) 3 Kelompok 

aktif (20,00%) dan 4 Kelompok tidak aktif (21,05%). Kelurahan Karang Baru 

jumlah kelompok wanita sebanyak 3 kelompok (8,82%) 1 Kelompok aktif 

(6,67%) dan 2 kelompok tidak aktif (10,52%). Kelurahan Monjok Barat jumlah 

kelompok wanita sebanyak 3 kelompok (8,82%) 1 kelompok aktif (6,67%) dan 2 

kelompok tidak aktif (10,52%). Kelurahan Monjok Timur jumlah kelompok 

wanita sebanyak 6 kelompok (17,65%) 5 Kelompok aktif (33,33%). Kelurahan 

Mataram Barat jumlah kelompok wanita sebanyak 1 kelompok (2,94%) dan 

kelompok tersebut tidak aktif (5,26%).  

Kelurahan Gomong jumlah kelompok wanita sebanyak 2 kelompok 

(10,53%) sebanayak 1 kelompok aktif (6,67%) dan 1 kelompok tidak aktif 

(5,26%). Kelurahan Dasan Agung jumlah kelompok wanita sebanyak 5 kelompok 

(14,71%) 1 kelompok aktif (6,67%)dan 4 kelompok tidak aktif (21,05%). 

Kelurahan Dasan Agung Baru jumlah kelompok wanita sebanyak 7 kelompok 
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(20,59%) 3 kelompok aktif (20,00%) dan 4 kelompok tidak aktif (21,05%). 

Berdasarkan hasil penelitian total jumlah kelompok wanita tani di kecamatan 

selaparang yang masih aktif sebanyak 15 kelompok wanita tani dari 34 kelompok 

wanita tani dan sebanyak 19 kelompok wanita tani di Kecamatan Selaparang 

sudah tidak aktif.  

4.3 Karakteristik Responden 

Karakteristik Kelompok Wanita tani responden meliputi umur, tingkat 

pendidikan, pekerjaan, tahun pembentukan kelompok. 

Umur Responden. Rata-rata umur responden berada pada kisaran umur 

46-50 tahun (30%), dan sebagian kecil menunjukkan kisaran umur pada >64 tahun 

(6,67%). Berdasarkan rata-rata umur responden, bahwa tergolong pada umur 

produktif sedang. Umur produktif yang dimaksud adalah golongan umur 15-64 

tahun (BPS, 2017). 

Tingkat Pendidikan. Tingkat pendidikan yang ditempuh sebagian besar 

responden kelompok wanita tani adalah Tamat Sekolah Menengah Atas sebanyak 

21 orang dengan persentase 70,00 %. Secara keseluruhan, bobot pendidikan 

responden relatif tinggi dikarenakan sebagian besar responden adalah tamatan 

Sekolah Menengah Atas (TSMA) yang dimana tingkat pendidikan yang dimiliki 

oleh responden akan mempengaruhi dinamika kelompok itu sendiri. Bagaimana 

seseorang mengelola kelompok dengan baik salah satunya dapat dilihat dari 

tingkat pendidikan. Latar belakang pengetahuan akan menjadi sumber yang dapat 

mempengaruhi kepemimpinan dalam melaksanakan fungsi (Schmidt dalam 

Stoner, 1973). 

Pekerjaan Responden. pekerjaan Ibu Rumah Tangga merupakan 

pekerjaan yang paling banyak dimiliki oleh Kelompok Wanita Tani responden 

sebanyak 14 orang (46,67%), Pedagang sebanyak 10 orang (33,33%), Pengusaha 

Industri Rumahan sebanyak 5 orang (16,67%) dan Guru sebanyak 1 orang 

(3,33%). Hal ini menunjukan bahwa rata-rata pekerjaan yang dimiliki Kelompok 

Wanita Tani responden adalah ibu rumah tangga. 

Tahun Pembentukan Kelompok. Untuk tahun pembentukan kelompok 

wanita tani di Kecamatan Selaparang pada tahun 2006 sebanyak 1 Kelompok 

Wanita Tani, pada tahun 2010 sebanyak 2 Kelompok Wanita Tani, pada tahun 

2011 sebanyak 6 Kelompok Wanita Tani terbentuk, pada tahun 2012 sebanyak 4 

Kelompok Wanita Tani terbentuk, pada tahun 2013 sebanyak 1 Kelompok Wanita 

Tani terbentuk dan pada tahun 2014 sebanyak 1 Kelompok Wanita Tani 

terbentuk. 

4.4 Kepemimpinan Kelompok Wanita Tani 

Total skor kepemimpinan yang dimiliki setiap kelompok yang berada 

pada kisaran 33-42 atau dalam kategori Baik sebanyak 8 kelompok, total skor 

dengan kisaran 23-32 atau dalam kategori cukup baik sebanyak 5 kelompok dan 
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untuk total skor kisaran 13-22 atau dalam kategori Kurang baik sebanyak 2 

kelompok.  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan 

memiliki peran yang baik di dalam sebuah kelompok, pernyataan ini didukung 

dengan data hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 8 kelompok menyatakan 

seorang pemimpin memiliki peran dalam kelompok. Pemimpin atau ketua 

kelompok Karya Agung, Halmahera, Kebun Indah, Seruni, Karya Jaya, Karya 

Pertiwi dan Bakti Pertiwi telah melaksanakan fungsi dari kepemimpinan itu 

sendiri.  

Pemimpin yang memiliki peran kepemimpinan cukup baik dalam sebuah 

kelompok menunjukkan bahwa pemimpin tersebut belum melaksanakan fungsi 

dari kepemimpinan secara menyeluruh. Pernyataan ini didukung dengan data hasil 

penelitian yang menunjukkan bahwa 5 kelompok menyatakan seorang pemimpin 

kurang memiliki peran dalam kelompok. Pemimpin atau ketua kelompok Banjar 

1, Banjar 2, Kenanga, Bunga Matahari dan Sekar Wangi yang belum 

melaksanakan fungsi kepemimpinan secara menyeluruh terutama pada fungsi 

Intruktif, delegasi dan pengendalian. 

Pemimpin yang memiliki peran kepemimpinan kurang baik dalam sebuah 

kelompok menunjukkan bahwa pemimpin tersebut tidak melaksanakan semua 

fungsi dari kepemimpinan. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa 2 kelompok 

menyatakan seorang pemimpin Tidak memiliki peran dalam kelompok. Pemimpin 

atau ketua kelompok Cahya Kebun Kopi dan Cempaka tidak melaksanakan semua 

fungsi Kepemimpinan. Keefektifan kepemimpinan kelompok disebabkan oleh 

kurang optimalnya peran kepemimpinan kelompok, kurang optimalnya perilaku 

kepemimpinan dan lemahnya gaya kepemimpinan dalam kelompok. 

Menurut Zainun (1986) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi 

semangat dalam sebuah kelompok salah satunya adalah hubungan yang harmonis 

terutama pimpinan yang sehari-hari langsung berhubungan dan berhadapan 

dengan anggotanya. Ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi  seperti yang 

dinyatakan oleh Matutina (1997) yaitu ketika seorang pemimpin dalam 

melaksanakan fungsi yang berorientasi pada tugas kepemimpinan, pemimpin yang 

lebih mementingkan tugas secara maksimal akan menciptakan penyelesaian tugas 

dengan baik dan pemimpin yang lebih mementingkan hubungan kerjasama pada 

umumnya akan menciptakan suasana yang menguntungkan untuk meningkatkan 

semangat anggota kelompok. Keberhasilan suatu organisasi sangat tergantung 

pada efektivitas kepemimpinan dan perilaku yang menitikberatkan untuk 

pemimpin melaksanakan fungsinya, sehingga terpeliharanya semangat 

kebersamaan di dalam kelompok.  
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4.5 Dinamika Kelompok Wanita Tani 

Untuk total skor dengan kisaran 119-166 atau dalam kategori dinamika 

sedang sebanyak 2 Kelompok Wanita Tani yaitu Halmahera dan Seruni dan untuk 

total skor kisaran 71-118 atau dalam kategori dinamika rendah sebanyak 13 

Kelompok Wanita Tani yaitu Banjar 2, Banjar 1, Kenanga, Bunga Matahari, 

Sekarwangi, Karya Agung, Cahya Kebun Kopi, Kebun Indah, Karya Jaya, Karya 

Pertiwi, Bunda Pertiwi, Bakti Pertiwi dan Cempaka. 

Dalam beberapa variabel dinamika kelompok ada beberapa variabel yang 

memiliki skor terendah sehingga menyebabkan Kelompok Wanita Tani di 

Kecamatan Selaparang tidak ada yang dinamika tinggi. Dimana variabel dinamika 

kelompok yaitu kemampuan kelompok dalam merencanakan kegiatan, 

kemampuan kelompok mengorganisasikan kegiatan, kemampuan kelompok dalam 

melaksanakan kegiatan, kemampuan dalam melakukan pengendalian dan 

pelaporan kegiatan dan kemampuan mengembangkan kepemimpinan kelompok. 

Kelompok Wanita Tani di Kecamatan Selaparang memiliki skor terendah pada 

variabel kemampuan kelompok untuk merencanakan kegiatan dan tidak adanya 

kemampuan dalam mengorganisasikan kegiatan.  

4.6 Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Dinamika Kelompok Wanita Tani  

Untuk melihat hubungan atau pengaruh dari Kepemimpinan terhadap 

Dinamika Kelompok Wanita Tani pada setiap kelompok wanita tani di Kecamatan 

Selaparang dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.11. Kategori Kepemimpinan dan Dinamika Kelompok setiap Kelompok 

Wanita Tani Tahun 2017 

No Nama Kelompok 
Kategori  

Kepemimpin Dinamika Kelompok 

1 Banjar 2 Cukup baik Rendah 

2 Banjar 1 Cukup baik Rendah 

3 Kenanga Cukup baik Rendah 

4 Bunga Matahari Cukup baik Rendah 

5 Sekarwangi Cukup baik Rendah 

6 Karya Agung Baik Rendah 

7 Cahya Kebun Kopi Kurang baik Rendah 

8 Halmahera Baik Sedang 

9 Kebun Indah Baik Rendah 

10 Seruni Baik Sedang 

11 Karya Jaya Baik Rendah 

12 Karya Pertiwi Baik Rendah 

13 Bunda Pertiwi Baik Rendah 

14 Bakti Pertiwi Baik Rendah 

15 Cempaka Kurang baik Rendah 
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Sumber: Data Primer Diolah 

 Berdasarkan tabel 4.11. dapat dilihat bahwa dari tiga kriteria dalam 

kategori kepemimpinan dan dinamika kelompok untuk kelompok wanita tani 

Banjar 2, Banjar 1, Kenanga, Bunga Matahari, dan Sekarwangi memperoleh skor 

untuk kategori kepemimpinan cukup baik dan skor dinamika kelompok adalah 

dinamika rendah. Hal ini disebabkan karena ketua kelompok wanita tani tidak 

melaksanakan fungsi sebagai pemimpin dengan baik seperti fungsi delegasi dan 

instruktif sehingga dalam hal ini ketua kelompok wanita tani tersebut memiliki 

kategori kepemimpinan cukup baik. Sedangkan karena kelompok wanita tani 

Kurang memiliki kemampuan dalam merencanakan kegiatan, dalam 

mengorganisasikan kegiatan, dan kurangnya kemampuan kelompok dalam 

mengembangkan kepemimpinan menyebabkan kelompok wanita tani dinamika 

rendah.  

Dalam kategori kepemimpinan dan dinamika kelompok untuk kelompok 

wanita tani Karya Agung, Kebun Indah, Karya Jaya, Karya Pertiwi, Bunda 

Pertiwi, dan Bakti Pertiwi memperoleh skor untuk kategori kepemimpinan baik 

dan skor dinamika kelompok adalah dinamika rendah. Hal ini disebabkan karena 

ketua kelompok wanita tani melaksanakan fungsi sebagai pemimpin dengan baik 

sehingga dalam hal ini ketua kelompok wanita tani tersebut memiliki kategori 

kepemimpinan baik. Sedangkan karena kelompok wanita tani kurang memiliki 

kemampuan dalam mengorganisasikan kegiatan menyebabkan kelompok wanita 

tani dinamika rendah. 

Dalam kategori kepemimpinan dan dinamika kelompok untuk kelompok 

wanita tani Halmahera dan Seruni memperoleh skor untuk kategori kepemimpinan 

baik dan skor dinamika kelompok adalah dinamika sedang. Hal ini disebabkan 

karena ketua kelompok wanita tani melaksanakan fungsi sebagai pemimpin 

dengan baik sehingga dalam hal ini ketua kelompok wanita tani tersebut memiliki 

kategori kepemimpinan baik, Sedangkan karena kelompok wanita tani kurang 

memiliki kemampuan dalam mengorganisasikan kegiatan, dan kurangnya 

kemampuan kelompok dalam pengendalian dan pelaporan menyebabkan 

kelompok wanita tani dinamika sedang.  

Dalam kategori kepemimpinan dan dinamika kelompok untuk kelompok 

wanita tani Cahya Kebun Kopi dan Cempaka memperoleh skor untuk kategori 

kepemimpinan kurang baik dan skor dinamika kelompok adalah dinamika rendah. 

Hal ini disebabkan karena ketua kelompok wanita tani tidak melaksanakan fungsi 

sebagai pemimpin dengan baik sehingga dalam hal ini ketua kelompok wanita tani 

tersebut memiliki kategori kepemimpinan kurang baik. Sedangkan karena 

kelompok wanita tani kurang memiliki kemampuan dalam merencanakan 

kegiatan, kurang memiliki kemampuan dalam mengorganisasikan kegiatan, 

kurangnya kemampuan kelompok dalam pengendalian dan pelaporan, dan 
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kurangnya kemampuan kelompok dalam mengembangkan kepemimpinan 

sehingga menyebabkan kelompok wanita tani dinamika rendah.  

4.7 Analisis Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Dinamika Kelompok 

Wanita Tani 

Untuk melihat pengaruh Kepemimpinan terhadap Dinamika Kelompok 

maka disusunlah hipotesis sebagai berikut: 

 Ho: Tidak Ada Pengaruh antara Kepemimpinan dengan Dinamika 

Kelompok Wanita Tani di Kecamatan Selaparang. 

 H1: Ada Pengaruh antara Kepemimpinan dengan Dinamika Kelompok 

Wanita Tani di Kecamatan Selaparang. 

4.13. Tabel Chi Square Test Pengaruh Kepemimpinan dan Dinamika Kelompok 

Wanita Tani 

  



11 
 
 

 

 Value  df Asymp. Sig. (2-sided) 

Person Chi-Square 2.019
a 

2 .364 

Continuity Correction    

Likelihood Ratio 2.783 2 .249 

Linear-by-Linear 

Association 

1.530 1 .216 

N of Valid Cases 15   

Sumber: Data Primer Diolah 

Pada tabel 4.13. Chi Square test di atas dapat diketahui bahwa nilai 

signifikan p-value sebesar 2.019
 
dan nilai chi square sebesar 0,364. Karena nilai 

signifikan 0,364 > 0,05 maka hipotesis nol diterima yang berarti bahwa tidak ada 

pengaruh antara Kepemimpinan dengan Dinamika Kelompok Wanita Tani di 

Kecamatan Selaparang. 

4.8 Faktor-faktor yang mempengaruhi Dinamika Kelompok 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika kelompok wanita tani 

termasuk rendah. Rendahnya dinamika kelompok wanita tani dipengaruhi oleh 

kemampuan kelompok dalam merencanakan kegiatan, kemampuan kelompok 

mengorganisasikan kegiatan, kemampuan kelompok dalam melaksanakan 

kegiatan, kemampuan kelompok dalam melakukan pengendalian dan pelaporan 

kegiatan dan kemampuan kelompok dalam mengembangkan kepemimpinan 

kelompok. 

Faktor pertama yang berpengaruh terhadap dinamika kelompok wanita 

tani adalah kemampuan kelompok dalam merencanakan kegiatan. Kurangnya 

kelompok dalam merencanakan kegiatan menyebabkan rendahnya dinamika 

kelompok wanita tani tersebut, temuan lapangan menunjukkan bahwa dinamika 

kelompok wanita tani termasuk rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok 

masih belum mapu mendorong anggota kearah kelompok yang dinamika 

tinggi.kurangnya kemampuan kelompok dalam merencanakan kegiatan 

disebabkan oleh rendahnya rencana kegiatan belajar kelompok dan pertemuan 

kelompok yang kurang intensif. 

Faktor kedua yang berpengaruh terhadap dinamika kelompok wanita tani 

adalah kemampuan kelompok mengorganisasikan kegiatan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kemampuan kelompok dalam mengorganisasikan kegiatan 

termasuk kategori rendah. Rendahnya kemmpuan tersebut menyebabkan dinamika 

sedangnya kelompok wanita tani. Hal ini bararti bahwa kurang mampunya 

kelompok dalam menumbuhkan kedisiplinan serta mengembangkan aturan di 

dalam kelompok tersebut. Lingkungan sosial dalam kelompok wanita tani yang 

berkaitan dengan aktivitas yang saling mengingatkan dan saling berbagi informasi 

antar anggota kelompok. Menunjukkan bahwa adanya intervensi lingkungan 

sosial. 

 Kepemimpinan kelompok wanita tani di Kecamatan Selaparang  tidak 

berpengaruh dengan dinamika kelompok  hal ini berbanding terbalik dengan 
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penelitian Utama (2010) menyatakan bahwa kepemimpinan berpengaruh terhadap 

dinamika kelompok hal ini juga di dukung oleh Harsey; et all (1996), yang 

menyatakan kepemimpinan adalah proses mempengaruhi proses individu atau 

kelompok dalam usahanya untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Hal ini 

juga sesuai dengan Gani (2004) yang mensinyalir kepemimpinan dalam konteks 

masyarakat Indonesia dimana karakteristik kepemimpinan  Hasta Brata dalam 

konteks masyarakat Indonesia, dimana karakteristik kepemimpinan  Hasta Brata  

ada delapan yaitu, Bintang (Memberi Inspirasi), Matahari (Memotivasi), Bulan 

(Memberi arah dan tuntunan), Angin (Menciptakan nuansa yang menyenangkan), 

Api (Kuat ), Awan (Jujur dan Adil), Lautan (Lapang) dan Bumi (Bisa diandalkan). 

Perilaku pemimpin kelompok yang mencerminkan Hasta Brata tersebut akan 

membuat para anggota merasa mendapatkan inspirasi, meningkatkan motivasi 

kerjanya, menjadi jelas arah dan tujuan kelompoknya sehingga kelompok menjadi 

semakin dinamika tinggi. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian ini adalah: 1) Di 

Kecamatan Selaparang ada 34 Kelompok Wanita Tani. Dari 34 Kelompok Wanita 

Tani hanya 15 Kelompok Wanita Tani yang aktif dan tidak ada Kelompok Wanita 

Tani yang memiliki tingkat dinamika tinggi karena memiliki skor di bawah 167-

214. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan kelompok untuk 

merencanakan kegiatan dan tidak adanya kemampuan dalam mengorganisasikan 

kegiatan. 2) Kepemimpin dalam Kelompok Wanita Tani di Kecamatan Selaparang 

memiliki peran yang baik di dalam kelompok. Hal ini dapat dilihat dari jumlah 

kelompok yang menyatakan kepemimpinan tergolong baik yaitu sebanyak 8 

Kelompok dari 15 Kelompok Wanita Tani yang aktif. 3) Pengaruh Kepemimpinan 

terhadap Dinamika Kelompok Wanita Tani di Kecamatan Selaparang menurut 

hasil uji Chi Squre untuk 15 Kelompok Wanita Tani yang aktif memiliki nilai 

signifikansi 0,364 > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak ada Pengaruh antara 

Kepemimpinan dengan Dinamika Kelompok Wanita Tani di Kecamatan 

Selaparang. 

 

1.2 Saran  

Setelah melakukan penelitian terhadap Kelompok Wanita Tani di 

Kecamatan Selaparang maka diajukan beberapa saran sebagai berikut: 1) Bagi 

Pengelola Kelompok Wanita Tani, perlu meningkatkan perannya agar 

pengetahuan, sikap dan keterampilan para anggota semakin baik dengan cara 



13 
 
 

 

mengikuti pelatihan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh kelompok, 

penyuluh ataupun lembaga lainnya. 2) Bagi Ketua Kelompok Wanita Tani, lebih 

meningkatkan koordinasi dengan anggota Kelompok agar memiliki kesadaran 

terhadap peran masing-masing sehingga terbentuk kelompok yang dinamika 

tinggi dan tidak stagnan. 3) Bagi Peneliti yang memiliki keinginan untuk meneliti 

kelompok wanita tani saya menyarankan untuk meneliti lebih mendalam 

mengenai keberadaan kelompok wanita tani khususnya yang berada di Kecamatan 

Selaprang Kota Mataram. 
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