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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 

Kelompok tani merupakan salah satu sarana kerjasama antara sesama petani 

dalam kelompok tani dan antar kelompk tani serta hubungan dengan pemerintah. 

Kelompok tani juga merupakan sarana untuk mengembangkan para petani di 

Indonesia. Kesuksesan aktivitas di dalam kelompok tani akan tercapai apabila 

anggota di dalamnya dapat berbaur dan melakukan pendekatan secara kelompok. 

Pendekatan kelompok salah satunya juga dapat melibatkan aktivitas penyuluhan 

pertanian (Nuryanti dan Swastika, 2011). Menyerap informasi dari penyuluh 

pertanian secara bersamaan adalah satu fungsi dari adanya kelompok tani. Proses 

pengambilan keputusan dalam kelompok juga terkait dengan persepsi seseorang 

terhadap kelompoknya. Persepsi obyektif sangat dibutuhkan seseorang untuk 

mengambil suatu keputusan karena persepsi merupakan dasar dalam membentuk 

sikap dan perilaku (Yani, 2010). 

Kenyataan yang sering terjadi adalah usia kelompok tani tidaklah panjang, 

karena biasanya usia kelompok tani hanya sebatas usia proyek pembangunan. 

Kepemimpinan para pengurus kelompok yang berperan dalam mengurusi kerja 

kelompok merupakan salah satu faktor penting untuk mewujudkan kelompok tani 

yang efektif dan berkelanjutan. Pemimpin atau pengurus kelompok dipandang 

sebagai agen utama untuk mencapai suatu dinamika kelompok, karena peran 

startegisnya adalah untuk mempengaruhi atau menggerakan anggota-anggota 
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kelompoknya (Wahid, 2008). Keberlangsungan suatu kelompok juga bergantung 

pada bagaimana kelompok itu sendiri memilki kemampuan untuk memanajemen, 

menerima, mengirimkan dan menindak lanjuti informasi. Tiap-tiap unsur kelompok 

mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat demi mencapai tujuan kelompok 

dan juga memiliki kewajiban untuk mengadakan musyawarah dalam memecahkan 

permasalahan kegiatan kelompok secara aktif, positif dan terpadu. Kelompok tani 

dibentuk untuk memecahkan permasalahan individu petani secara swadaya maupun 

atas dasar kepentingan kebijakan dari pemerintah melalui Dinas Pertanian 

(Nuryanti dan Swastika, 2011), Proses musyawarah merupakan salah satu 

kegiatatan di masyarakat sosial yang akan dijumpai dalam lingkungan masyarakat 

pada umumnya. Proses musyawarah dapat dilakukan bersamaan dengan penilaian 

oleh anggota terhadap peran pengurus untuk mengelola suatu kegiatan musyawarah 

agar berjalan dengan aktif dan terpadu. Penilaian oleh anggota terhadap pengurus 

dapat dinilai dari peran pengurus dalam mengelola pertemuan kelompok oleh para 

anggota untuk mengetahui kebutuhan individu dalam usahataninya. Penilaian 

anggota terhadap pelaksanan tugas pengurus kelompok tani dapat mencakup hal- 

hal seperti Planning, Organizing, Actuating dan Controling yang dapat dinilai oleh 

anggota      dalam      pelaksanaan      musyawarah      kelompok       tani    

(Suyono dan Nawawiwentu, 2013). Latar belakang inilah dapat dirumuskan 

beberapa masalah, menentukan tujuan dan manfaat penelitian. 
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1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini yaitu : 

 

1. Mengetahui karakteristik anggota Kelompok Tani Sidomakmur I dan II. 

 

2. Mendeskripsikan   penilaian   anggota   kelompok    tani    terhadap    

peran pengurus kelompok dalam pelaksanaan musyawarah Kelompok Tani 

Sidomakmur I dan II 

3. Menganalisis hubungan antara karakteristik anggota kelompok tani dengan 

penilaian terhadap peran pengurus dalam pelaksanaan musyawarah 

Kelompok Tani Sidomakmur I dan II 

4. Menganalisis perbedaan antara penilaian anggota kelompok tani 

Sidomakmur I dan II di daerah penelitian. 

 

Manfaat dari penelitian ini yaitu : 

 

1. Bagi petani anggota dan pengurus dalam kelompok tani dapat digunakan 

sebagai sumber penilaian masing-masing untuk menciptakan hubungan 

dalam kelompok yang lebih baik dan pengetahuan untuk meningkatkan 

hubungan dalam kelompok. 

2. Bagi Pemerintah dan instansi dapat menjadi bahan referensi dalam 

pengambilan kebijakan di sektor pertanian atas pelaksanaan kegiatan 

penyuluhan dan pentingnya kepengurusan dalam kelompok tani. 

3. Bagi penulis dapat menjadi sumber informasi dan ilmu pengetahuan 

mengenai cara kerja anggota dan pengurus suatu kelompok tani dalam 

pelaksanaan. 
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1.3. Hipotesis Penelitian 

 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka hipotesis dari penelitian ini adalah : 

 

1. Diduga terdapat hubungan antara karakteristik petani dengan penilaian 

terhadap peran pengurus dalam pelaksanaan musyawarah kelompok tani. 

2. Diduga ada perbedaan antara penilaian anggota kelompok tani I dan II 

terhadap peran pengurus dalam musyawarah kelompok tani. 


