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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui persepsi anggota 

kelompok tani terhadap kepemimpinan kontak tani di Desa Tanjung 

Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara. 

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan unit 

analisisnya adalah individu, yaitu petani yang tergabung dalam 

kelompok-kelompok tani dengan jumlah responden sebanyak 30 

orang yang terdiri dari 2 pengurus secara purposive sampling dan 4 

anggota secara random sampling. Dalam penelitian ini diambil desa 

Tanjung, Di pilihnya Desa Tanjung sebagai tempat penelitian dengan 

mempetimbangkan bahwa Desa Tanjung merupakan salah satu Desa 

yang lahan pertaniannya sangat luas dan kelompok taninya sebagian 

besar aktif dan berkembang. Variabel yang digunakan untuk 

mengetahui Persepsi Anggota Kelompok Tani Terhadap 

Kepemimpinan Kontak Tani di Desa Tanjung Kecamatan Tanjung 

Kabupaten Lombok Utara adalah Instruktif, Konsultatif, Partisipatif, 

Delegatif, Pengendalian, Gaya kepemimpinan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat lima indikator. 

Persepsi terhadap kepemimpinan instruktif yang termasuk dalam 

kategori baik sebanyak 30 orang (100%) atau seluruh responden 

.persepsi terhadap kepemimpinan konsultatif kontak tani 

dikategorikan baik. Dari 30 responden semua responden (100%) 

menjawab baik. Persepsi terhadap kepemimpinan partisipatif sebagian 

besar memberikan kategori baik yaitu 22 orang (73,3%) memberikan 

persepsi baik. Persepsi terhadap kepemimpinan delegatif 28 orang 

(93,3%) memberikan persepsi baik, dan kategori kurang baik hanya 2 

orang (6,7%). Persepsi terhadap kepemimpinan pengendalian 

mendapat kategori kurang baik sebanyakan 27 orang (90%) dan 

kategori baik hanya 3 orang (10%). Persepsi terhadap gaya 

kepemimpinan semua responden atau 30 orang (100%) memberikan 
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persepsi baik. Dari masing-masing indicator tersebut memiliki kriteria 

indikator yang diukur untuk mengetahui persepsi anggota kelompok 

tani terhadap kepemimpinan kontak tani di desa Tanjung Kecamatan 

Tanjung Kabupaten Lombok Utara. Dari hasil penelitian menunjukkan 

bahwa sebagian besar petani di desa Tanjung memberikan persepsi 

baik terhadap masing-masing kriteria indikator. 
 

Kata kunci : Persepsi Anggota Kelompok Tani Terhadap  

        Kepemimpinan Kontak Tani di Desa Tanjung Kecamatan  

        Tanjung Kabupaten Lombok Utara 

 

ABSTRACT 

Objective of the study was to evaluate perception members of 

farming group on leadership of their leaders at Tanjung Village, 

District of Tanjung, North Lombok.  

The study was utilized descriptive statistic scheme with subject 

of analysis was individually member of group. The group that 

consisted of 30 members was used as study samples. There are 2 

board and 4 members, respectively, selected by means of purposive 

and random sampling. Tanjung as one of villages in Tanjung District 

have huge farmland and most of group members actively involved in 

the farming activity. There are five competence aspects to assess 

leadership style of leader, namely instructive, consultative, 

participative, delegating, and controlling styles.  

Result of the study suggested that 30 members (100%) stated 

that favorable leader in term of instructive style.  In consultative style 

of leadership, all of members or 30 members stated that their leader 

categorized in favorable leader. In third leadership style that is 

participative style, most of respondents or 22 respondents stated that 

the leader was in favorable leader. Whilst, 28 members stated that 

delegate competence of their leader categorized in favorable leader, 

only 2 members was categorizing their leader in unfavorable leader. 

27 members’ perception on controlling competence of their leader 

categorizing in unfavorable one, just 3 members stated that controlling 

competence of their leader was in favorable. Simultaneously, five 

competences of group farm leader, most of members stated that their 

leader is favorable.  

 

Keyword: Perception of member of farming group on their leader 
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I. PENDAHULUAN 

 

Sebagian besar penduduk Indonesia mempunyai mata 

pencaharian di sektor pertanian. Kemajuan sektor pertanian dapat di 

lihat sampai sejauh mana kemajuan pembangunan pertanian yang 

merupakan suatu proses yang ditunjukkan untuk memperbesar 

produksi pertanian sekaligus untuk mempertinggi pendapatan 

produktivitas usaha petani. komunikasi pada masyarakat tani salah 

satu komunikasi yang dilakukan melalui kelompok tani. Pelaksanaan 

pembangunan desa sangat tergantung pada usaha-usaha mendiamiskan 

masyarakatnya, sedangkan kemampuan pemerintah dalam 

menyediakan dana maupun tenaga ahli untuk melancarkan usaha 

pembangunan tersebut sangat terbatas. Salah satu cara untuk 

membawa masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan adalah 

melalui kelompok-kelompok. Seiringan dengan perkembangan 

pertanian, maka dibentuklah kelompok-kelompok tani agar petani 

lebih aktif dan berperan dalam berbagai kegiatan.(Anonim, 2011). 

Dalam pelaksanaan kegiatan kelompok tani baik itu kegiatan 

yang di lakukan secara individu maupun berkelompok tidak terlepas 

dari adanya kendala-kendala atau hambatan yang di hadapi oleh 

anggota kelompok tani. Keadaan tersebut akan mempengaruhi 

keberhasilan usaha tani, khususnya kontak tani dalam memimpin 

kelompok tani. 

 

III. METODOLIGI PENELITIAN 

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif yaitu metode yang tertuju pada pemecahan masalah yang 

ada pada waktu sekarang dengan jalan mengumpulkan data, 

menyusun, menganalisis, menjelaskan dan menarik kesimpulan 

(Surakhmad, 1982). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik 

survei, yaitu pengumpulan data dari sejumlah unit populasi (sampel) 

dengan wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang 

telah dibuat sebelumnya (Singarimbun dan Effendi, 1987). Dalam 

penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah kelompok tani yang 

terdapat di Desa tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok 

Utara yang terdiri dari pengurus dan anggota kelompok tani. 

Penelitian ini di laksanakan di Desa Tanjung Kecamatan 

Tanjung Kabupaten Lombok Utara. Dipilihnya Desa Tanjung sebagai 

tempat penelitian dengan mempetimbangkan bahwa Desa Tanjung 
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merupakan salah satu Desa yang lahan pertaniannya sangat luas dan 

kelompok taninya sebagian besar aktif dan berkembang. Dari 5 

kelompok sampel di tentukan jumlah responden sebanyak 30 orang 

sebagai responden secara “quota sampling”. Dari masing-masing 

kelompok ditentukan 2 orang responden dari pengurus secara 

“purposive sampling”, dan 4 orang responden dari anggota kelompok 

secara “random sampling”. 
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IV . HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1.  Karakteristik Responden 

Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi umur, tingkat 

pendidikan, jumlah tanggungan, luas lahan, pengalaman usaha tani. 

Tabel 4.1. Gambaran Umum Karateristik Responden  di Desa Tanjung  

     Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara. 

No Uraian Responden 

Jumlah  % 

1. 

 

Kisaran Umur (Tahun) 

Rata-rata Umur 

a. < 15 

b.  15-65 

c.  >65 

  

15-65 

0 

30 

0 

- 

0 

100 

0 

Jumlah  30 100 

2 Tingkat pendidikan 

a. TS 

b. TTSD-TSD 

c. TTSMP-TSMP 

d. TTSMA-TSMA 

 

2 

11 

12 

5 

 

6,7 

36,7 

40 

16,7 

Jumlah  30 100  

3 Jumlah tanggungan 

a. 0 

b. 1-2 

c. 3-4 

d. >5 

 

7 

18 

5 

0 

 

23,3 

60 

16,7 

0 

jumlah 30 100 

4 Luas lahan 

a. < 0,5 

b. 0,5-1,00 

c. > 1,00 

 

18 

6 

6 

 

60 

20 

20 

Jumlah  30 100 

5 Pengalaman usaha tani 

(THN) 

a. < 10 

b. 10-20 

c. > 20 

 

 

0 

9 

21 

 

 

0 

30 

70 

Jumlah 30 100 

Sumber : Data Primer diolah 2015 
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4.3. Persepsi Anggota Kelompok Tani Terhadap Kepemimpinan    

       Kontak Tani 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan persepsi anggota kelompok 

tani terdap kepemimpinan kontak tani di Desa Tanjung dikategorikan 

baik dalam pandangan anggota kelompok tani, kepemimpinan dari 

kontak tani sebagai ketua dalam organisasi kelompok tani dalam 

menjalankan fungsi dari kontak tani cukup optimal, baik dalam 

mengelola, partisipasi dan interaksinya dengan anggota kelompok. 

Untuk lebih jelasnya persepsi anggota kelompok tani terhadap 

kepemimpinan kontak tani dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.6 Capaian Skor Persepsi Anggota Kelompok Tani Terhadap  

    Kepemimpinan Kontak Tani Tahun 2015. 

No  Komponen Persepsi Modus Skor 

Gabungan 

1 Instruktif  6 

2 Konsultatif 9 

3 Partisipatif  20 

4 Delegatif  6 

5 Pengendalian  6 

6 Gaya Kepemimpinan 9 

                  Total Modus Skor Gabungan 56 (Baik) 

 

Dilihat dari tabel diatas bahwa dari indikator  beberapa 

variabel persepsi anggota kelompok tani terhadap kepemimpinan 

kontak tani sebagian besar anggota kelompok Tani mempunyai 

persepsi dalam kategori baik, itu berarti menunjukkan anggota 

kelompok tani setuju dengan kepemimpinan kontak tani dari masing-

masing kelompok tani. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian dan pembahasan seperti yang telah 

diuraikan di atas,  maka dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi 

anggota kelompok tani terhadap kepemimpinan kontak tani meliputi 

kepemimpinan, instruktif, konsultatif, partisipatif, delegatif  dan gaya 

kepemimpinan di Desa Tanjung Kecamatan Tanjung  Kabupaten 

Lombok Utara dengan respon dari anggota kelompok tani berada pada 

kategori baik dan anggota kelompok tani berpersepsi kurang baik 

hanya pada kepemimpinan pengendalian. 

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat disarankan hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Kepada kontak tani sebagai ketua kelompok diharapkan 

dalam mejalankan tugas dan fungsinya dengan baik serta 

kontak tani selalu berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan 

kelompok. 

2. Untuk para anggota kelompok tani dan kontak tani agar 

selalu bekerjasama dan saling  berinteraksi dalam kegiatan 

kelompok baik terhadap sesama anggota maupun dengan 

kontak tani (ketua). 
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