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Abstrak 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Tingkat perilaku kepemimpinan kontak tani, 

(2) Tingkat partisipasi anggota kelompok tani, (3) Hubungan antara perilaku kepemimpinan kontak 

tani dengan partisipasi anggota kelompok tani. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

survai. Penarikan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling dan Profortionate Stratified 

Random Sampling. Analisis data dengan cara deskriptif menggunakan Nilai Tertimbang (NT), 

sedangkan untuk menguji adanya hubungan menggunakan uji korelasi Rank Spearman (rs) dan untuk 

mengetahui signifikasi menggunkan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Tingkat perilaku 

kepemimpinan kontak tani berada pada klasifikasi sedang. (2) Tingkat partisipasi anggota kelompok 

tani berada pada klasifikasi sedang dan (3) Hubungan antara perilaku kepemimpinan kontak tani 

dengan partisipasi anggota kelompok tani menunjukkan hubungan positif yang nyata (Significant). 

 

Kata kunci : kelompok tani, kepemimpinan, partisipasi 

 

PENDAHULUAN 

Keberadaan kelompok secara struktural dan 

fungsional tidak dipisahkan dengan kehidupan 

pemimpin dan kepeminpinannya, setiap 

kelompok selalu mempunyai anggota, untuk 

menjaga eksistensi kelompok itu biasanya 

diangkat pemimpin kelompok. Tindakan 

pemimpin terhadap pengikutnya dalam 

melaksanakan tugas tidak hanya memberi 

pengaruh nyata terhadap keberadaan kelompok 

dalam mencapai tujuannya, tetapi juga kepuasan 

dari pengikutnya dalam melaksanakan tugas. 

Interaksi antara pemimpin dengan anggota 

kelompok ataupun diantara kelompok dengan 

pemimpin, hubungan-hubungan ini beragam dan 

perubahan perubahan terjadi. Proses 

kepemimpinan adalah suatu proses untuk 

mempengaruhi perilaku anggota ke arah 

pencapaian tujuan bersama (Ramli dalam Rasyid, 

2003). 

Upaya peningkatan pengetahuan petani di 

perdesaan, perlu kiranya diberikan fasilitas-

fasilitas agar kegiatannya berhasil. Adapun 

fasilitas yang diperlukannya yaitu pertama 

fasilitas pendidikan melalui penyuluhan dalam 

konteks pembangunan pertanian, kegiatan 

penyuluhan pertanian ini bertujuan untuk 

merubah perilaku petani (pengetahuan/kognitif, 

sikap/afektif, keterampilan/psikomotorik), kedua 

fasilitas sarana yaitu petani sebagai anggota 

kelompok tani diberikan bantuan sebagai modal, 

dan fasilitas terakhir adalah fasilitas pengaturan 

yaitu anggota kelompok tani menjadi anggota 

gapoktan, kelompok tani merupakan anggota inti 

gapoktan, dan kontak tani andalan adalah sebagai 

pemimpin gapoktan (Wibowo, 2013). 

Keterlibatan atau partisipasi anggota 

kelompok yang lebih luas terjadi dalam proses 

pengambilan keputusan, terutama sekali 

keputusan berupa penyusunan rencana kerja 

kelompok. Partisipasi anggota dalam proses 

pengambilan keputusan adalah suatu inovasi, 

karena sebelumnya kesempatan untuk 

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan 

tidak ada. Interaksi sosial yang terjadi dalam 

sistem sosial itulah yang menumbuhkan 

kemampuan kelompok (Wibowo, 2013). 

Di Kabupaten Ciamis terdapat 1.815 

kelompok tani yang tersebar di 26 kecamatan. 

Untuk lebih jelasnya mengenai distribusi 

kelompok tani di Kabupaten Ciamis dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

 

 

 

 


	cover_issue_77_en_US.pdf
	content.pdf
	Hubungan antara Perilaku Kepemimpinan dengan partisipasi Anggota dalam Kegiatan Gapoktan.pdf

