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Dinamika kelompok tani yang ada di Desa dan Kecamatan di Kabupaten Karo, bercorak
dan ini merupakan motivasi bagi para poktan, mereka cenderung berupaya untuk
memunculkan hal hal yang baru dalam proses penataan corak bertanamnya sehingga
kelihatan akan menarik , setiap kelompok poktan selalu berupaya menghasilkan inovasi
baru dalam penataan tanaman produksi dan inovasi dalam model penataan dan
pembibitan, sehingga akan menghasilkan produksi tanaman yang maksimal.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kelompok tani, dan
bagaimana penilaian anggota kelompok tani terhadap dinamika organisasi kelompok
tani, serta untuk mengetahui masalah-masalah organisasi kelompok tani pengumpulan
data dalam penelitian ini di peroleh melalui data primer yang berasal dari petani yang
ada di desa Pernantin, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo dan data sekunder yang
berasal dari BPP Pertanian, Peternakan dan Kehutanan serta BPP Kecamatan Juhar mulai
tahun 2017-2020.
Penentuan daerah penelitian dilakukan secara sengaja (purposive). Metode dalam
penentuan sampel adalah metode simple random sampling. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode deskriptif.
Dimana jumlah sampel sebanyak 59 orang petani. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa
perkembangan kelompok tani di Desa Pernantin mengalami kenaikan dari tahun 20172018 yaitu pada tahun 2017 23 unit menjadi 26s unit pada tahun 2018. Selanjutnya
ditahun 2019 sampai 2020 jumlah naik, baik jumlah anggota maupun jumlah kelompok
taninya. Namun untuk kelas kelompok tani di Desa Pernantin tersebut belum mengalami
perkembangan dimana kelas kelompok tani nya masih kelas pemula walaupun tahun
pembentukan kelompok tersebut sudah lama.
Selanjutnya penilaian terhadap dinamika organisasi kelompok tani yaitu kriterianya
sedang atau cukup dinamis dengan skor rata-rata diperoleh 27,09 Masalah-masalah
organisasi kelompok tani yaitu Penyaluran bantuan pupuk, benih terkadang tidak tepat
waktu pada kios saprodi, sulitnya mengadakan pertemuan kelompok pada masingmasing anggota kelompok tani, kelompok tani masih belum aktif dalam memotivasi
anggota untuk menabung masalah tersebut perlu di perbaiki di masa yang akan dating..
Kata Kunci : Evaluasi, Dinamika, Kelompok Tani.
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PENDAHULUAN
Pendekatan
utama
dalam
penyuluhan pertanian sampai saat
ini masih menggunakan kelompok
tani dalam kegiatan penyuluhan.
Pendekatan kelompok tani dipandang
lebih efisien dan dapat menjadi
media terjadinya proses belajar dan
berinteraksi
oleh
para
petani,
sehingga
diharapkan
terjadi
perubahan perilaku bertani yang lebih
baik atau berkualitas. Kelompok tani
memiliki kedudukan strategis dalam
mewujudkan petani yang berkualitas.
Petani yang berkualitas dicirikan oleh
adanya kemandirian dan ketangguhan
dalam
berusaha
tani
demi
mencapai kesejahteraan petani dan
keluarganya (Deptan, 2000; 2)
Menurut Mardikanto (1993; 57)
pandangan
secara
objektif
pengembangan kelembagaan
tani,
khususnya
kelompok
tani
yang
memperlihatkan
berkembangnya
kelembagaan lokal yang dikelola
oleh
masyarakat
sendiri
tanpa
campur tangan pemerintah. Dalam
pengambilan keputusan kelompok
justru lebih mampu bertahan, bahkan
dalam menghadapi pasang-surutnya
situasi
kelembagaan
pertanian
ditingkat yang lebih tinggi (kecamatan
dan kabupaten). Kelompok seperti
inilah yang dinilai mengarah pada
terwujudnya
efektifitas
kelompok
petani sebagai kelembagaan pangan
pedesaan, yang ditandai dengan
kecendrungan bahwa kelompok tani
tersebut benar-benar berfungsi sebagai
instrumen bagi anggota (petani) untuk
memenuhi kepentingan anggota dan
biasanya
dikembangkan
oleh
anggota
atas
kesadaranmereka
untuk memenuhi kebutuhan para
anggota kelompok. Kelompok yang
dibentuk dari bawah semacam ini
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memiliki kecendrungan lebih sesuai
dengan kebutuhan minat anggota,
serta memiliki komitmen anggota
yang tinggi. Kelompok tani lebih
efektif sebagai wahana atau media
untuk mewujudkan bargaining position
(mencapai posisi harga yang disepakati)
untuk mewujudkan
kesejahteraan
petani.
Dalam mewujudkan kelompok tani
yang efektif peran pemerintah lebih
kepada
pihak
mengembangkan
kepemimpinanlokal terutama wawasan
ekonomi, dan wawasan keorganisasian,
karena pemimpinan tersebut telah
memiliki
energi
sosial
dan
kemampuan menejemen kelompok
informal dan lokal yang efektif, selain
itu
peran
pemerintah
lebih
ditekankan
pada
pengembangan
kompetensi anggota yang lebih
beriorientasi kepada pengembangan
sumber
daya
manusia.
Untuk
mengembangkan kepemimpinan lokal
yang efektif harus memenuhi empat
syarat yaitu terpercaya, kompeten,
komunikatif
dan
memiliki
komitmen kerjasama yang tinggi
dalam
pengembangan kelompok
untuk memenuhi kebutuhan dan
kepentingan
anggotanya secara
berkeadilan
serta
mampu
meningkatkan kinerja dan dinamika
kelompok tani.
Dinamika kelompok secara umum tidak
dapat dipisahkan dari tingkat kepuasan
yang dimiliki para anggota kelompok
tersebut dalam pengerjaan tujuan,
besranya tujuan yang dicapai, serta
penggunaan konsep efektif dan efisien
dalam mengejar tujuan kelompok
(Yusmar, 1989 )
Dinamika kelompok merupakan bidang
penelitian yang dikaji, yang cenderung
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diarahkan pada komunikasi kelompok
kecil yang berkecimpung dalam
pemecahan masalah dan pembuatan
keputusan.
Dengan
demikian,
komunikasi dalam kelompok kecil lebih
banyak dilakukan sebagai cara untuk
menyempurnakan
pekerjaan yang
dapat diselesaikan dalamkelompok.
(Mulyana, 1995 ).
Apa yang akan dijelaskan melalui
penelitian ini adalah untuk mengetahui
dinamis tidaknya suatu kelompok dan
untuk mengetahui apakah sistem sosial
suatu kelompok tersebut dikatakan baik
atau tidak baik, dapat dilakukan dengan
menganalisis anggota kelompok tani
kelas pemula melalui penilaianpenilaian anggota kelompok tani
terhadap dinamika organisasi kelompok
tani.
Berdasarkan
banyaknya
jumlah
kelompok tani di Kecamatan Juhar
menjadi sebuah ketertarikan bagi
peneliti untuk mengadakan penelitian di
daerah ini. Data dari Badan Pelaksana
Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan
Kehutan menunjukkan bahwa Desa
Pernantin memiliki 36 Kelompok tani.
Masalah
Adapun masalah yang di kemukakan
dalam penelitian ini yaitu
1. Bagaimana
perkembangan
kelompok tani (jumlah kelompok
tani, anggota kelompok tani, kelas
kelompok
tani)
di
daerah
penelitian selama 5 tahun terakhir.
2. Bagaimana penilaian anggota
kelompok tani terhadap dinamika
organisasi kelompok tani didaerah
penelitian
3. Bagaimanakah masalah-masalah
organisasi kelompok tani menurut
petani anggota kelompok tani.
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Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang
ada, maka dilakukan penelitian yang
bertujuan sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui perkembangan
kelompok tani (jumlah kelompok
tani, anggota kelompok tani, kelas
kelompok tani) daerah penelitian
selama 5 yahun terakhir.
2. Untuk
mengetahui
penilaian
anggota kelompok tani terhadap
dinamika organisasi kelompok tani
didaerah penelitian.
3. Untuk
mengetahui
masalahmasalah organisasi kelompok tani
menurut petani anggota dan
kelompok tani.
Manfaat Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini
adalah sebagai berikut :
1. Sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana di
Fakultas Pertanian Universitas
Methodist Indonesia
2. Sebagai bahan informasi dan
refrensi bagi semua pihak yang
membutuhkan.
3. Sebagai bahan informasi dan
masukan bagi lembaga terkait
untuk
meningkatkan
kinerja
kelompok tani di Desa Pernantin,
Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo.
STUDI PUSTAKA
Kelompok Tani
Kelompok tani adalah petani yang
dibentuk
atas
dasar
kesamaan
kepentingan
kesamaan
kondisi
lingkungan
(sosial,
ekonomi,
sumberdaya) keakraban dan keserasian
yang dipimpin oleh seorang ketua.
(Trimo, 2006)
Pada hakekatnya pengertian kelompok
tani tidak bisa dilepaskan dari
pengertian kelompok itu sendiri.
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Kelompok adalah sekumpulan orang
yang mempunyai tujuan bersama yang
berinteraksi satu sama lain untuk
mencapai tujuan bersama, mengenal
satu sama lainnya, dan memandang
mereka bagian dari kelompok tersebut.
Menurut Mulyana (2005; 23) kelompok
pada dasarnya adalah gabungan dua
orang atau lebih yang berinteraksi
untuk mecapai tujuan bersama, dimana
interaksi yang terjadi bersifat relatif
tetap dan mempunyai struktur tertentu.

ada harus memiliki gerak atau kekuatan
yang
dapat
menentukan
dan
mempengaruhi perilaku kelompok dan
anggota-anggotanya dalam mencapai
tujuan-tujuan secara efektif. Dengan
kata lain kelompok tersebut harus
berfungsi efektif untuk kepentingan
para anggotanya. Salah satu faktor
penting untuk terwujudnya kelompok
tani yang efektif adalah berjalannya
kepemimpinan dari ketua kelompok
tani tersebut. (Wahyusumidjo, 1992)

Kelompok tani adalah himpunan atau
kesatuan yang hidup bersama sehingga
terdapat hubungan timbal balik dan
saling mempengaruhi serta memiliki
kesadaran
untuk
saling
tolongmenolong (Mardikanto,1993;110).

Pengembangan
kelompok
tani
mempunyai makna yang strategi dalam
mengupayakan peningkatan sumber
daya manusia, khususnya para petani.
Kelompok tani merupakan kumpulan
para
petani
yang
mempunyai
permasalahan
dan
kepentingan
bersama, disamping itu juga merupakan
wahana belajar berusahatani, media
komunikasi antar anggota. (Kusnadi,
2006)

Kelompok tani biasanya dipimpin oleh
seorang ketua kelompok, yang dipilih
atas dasar musyawarah dan mufakat
diantara anggota kelompok tani. Pada
waktu pemilihan ketua kelompok tani
sekaligus dipilih kelengkapan struktur
organisasi
kelompok
tani
yaitu
sekretaris
kelompok,
bendahara
kelompok, serta seksi-seksi yang
mendukung kegiatan kelompoknya.
Seksi-seksi yang ada disesuaikan dengan
tingkat dan volume kegiatan yang akan
dilakukan. Masing-masing pengurus dan
anggota kelompok tani harus memiliki
tugas dan wewenang serta tanggung
jawab yang jelas dan dimengerti oleh
sikap pemegang tugasnya. Selain itu
juga kelompok tani harus memiliki dan
menegakkan peraturan-peraturan yang
berlaku bagi setiap kelompoknya
dengan sanksi-sanksi yang jelas dan
tegas. Biasanya jumlah anggota
kelompok tani berkisar antara 10-25
orang anggota (Suhardiyono, 1992)
Untuk
mencapai
petani
yang
berkualitas, maka menjadi suatu
keharusan bahwa kelompok tani yang
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Suhardiyono menyatakan bahwa untuk
meningkatkan dinamika kelompok tani
harus dikembangkan sepuluh jenis
kemampuan kelompok tani yang
disebut
dengan
sepuluh
jenis
kemampuan kelompok tani yang
disebut
dengan
sepuluh
jurus
kemampuan kelompok tani yang terdiri
atas : (1) menyusun rencana kerja
kelompok tani, (2) kerjasama intern
kelompok tani, (3) menerapkan
teknologi baru, (4) memcahkan masalah
kelompok dan mengatasi keadaaan
darurat, (5) pemupukan modal usaha,
(6)
kemampuan
mengembangkan
peralatan dan fasilitas kelompok, (7)
membina
hubungan
melembaga
dengan KUD, prosesor, eksportir,
perbankan dan instansi terkait, (8)
peningkatan produktivitas usaha tani,
(9) ketaatan terhadap perjanjian, dan
(10) pembinaan kader pimpinan
kelompok (Suhardiyono, 1992 )
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Beberapa
keuntungan
dari
pembentukan kelompok tani, antara
lain sebagai berikut :
a. Semakin eratnya interaksi dalam
kelompok dan semakin terbinanya
kepemimpinan kelompok.
b. Semakin terarahnya peningkatan
secara cepat tentang jiwa kerjasama
antar petani.
c. Semakin
cepatnya
proses
perembesan (difusi) penerapan
inovasi (teknologi) baru.
d. Semakin naiknya kemampuan ratarata
pengembalian
hutang
(pinjaman) petani.
e. Semakin meningkatnya orientasi
pasar, baik yang berkaitan dengan
masukan (input) maupun produk
yang dihasilkan.
f. Semakin dapat membantu efiensi
pembagian
air
irigasi
serta
pengawasan
oleh
petani.
(Mardikanto, 1996)
Tugas dan Tanggung jawab Anggota
Kelompok Tani :
a. Bertanggungjawab atas pelaksanaan
kegiatan usahatani
b. Wajib mengikuti dan melaksanakan
petunjuk pengurus kelompok tani
dan petugas/ penyuluh serta
kesepakatan yang berlaku
c. Wajib bekerja sama dan akrab antar
sesama anggota, pengurus maupun
dengan petugas/penyuluh
d. Hadir pada pertemuan berkala dan
aktif memberikan masukan, saran
dan pendapat demi hasilnya
kegiatan usahatani kelompok (Nasir,
1997)
Evaluasi
Evaluasi merupakan suatu proses untuk
menyediakan informasi tentang sejauh
mana suatu kegiatan tertentu telah
dicapai,
bagaimana
perbedaan
pencapaian itu dengan suatu standar
tertentu untuk mengetahui apakah ada
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selisih diantara keduanya, serta
bagaimana
manfaat
yang
telah
dikerjakan itu bila dibandingkan dengan
harapan-harapan yang ingin diperoleh
(Umar 2002; 28)
Evaluasi merupakan alat menejemen
yang berorientasi pada tindakan dan
poses. Informasi yang dikumpulkan
kemudian dianalisis sehingga relevansi
dan
efek
serta
konsekuensinya
ditentukan oleh sistematis dan subjektif
mungkin
(Van
den
Ban
dan
Hawkins,1999; 239)
Evaluasi
penyuluhan
pertanian
merupakan
evaluasi
program
penyuluhan pertanian guna mengetahui
pelaksanaan dan hasil program tersebut
apakah telah dilakukan dengan benar
sesuai
dengan
tujuannya
(Padmowiharjo, 2002).
Dinamika kelompok tani adalah gerakan
bersama yang dilakukan oleh anggota
kelompok tani secara serentak dan
bersama-sama dalam melaksanakan
seluruh kegiatan kelompok tani dalam
mencapai tujuannya yaitu peningkatan
hasil produksi dan mutunya yang
gilirannya nanti akan meningkatan
pendapatan
mereka.
Dinamika
kelompok tani mencakup seluruh
kegiatan meliputi inisiatif daya kreatif
dan tindakan nyata yang dilakukan oleh
pengurus dan anggota kelompok tani
dalam melaksanakan rencana kerja
kelompoknya yang telah disepakati
bersama (Suhardiyono, 1992)
Evaluasi adalah proses sistematis untuk
memperoleh informasi yang relevan
tentang sejauh mana tujuan program
penyuluhan di suatu wilayah dapat
dicapai
sehingga
dapat
ditarik
kesimpulan dan digunakan untuk
mengambil
keputusan.
Evaluasi
merupakan proses penilaian. Penilaian
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ini bisa menjadi netral, positif atau
negatif atau merupakan gabungan dari
keduanya. Saat sesuatu dievaluasi
biasanya orang yang mengevaluasi
mengambil keputusan tentang nilai atau
manfaatnya (Alwi, 2001; 85).
Adapun prinsip–prinsip evaluasi adalah
evaluasi harus berdasarkan fakta,
evaluasi merupakan bagian integral dari
proses kegiatan,evaluasi dilakukan
dalam hubungannya dengan tujuan dari
program, menggunakan alat ukur yang
berbeda untuk tujuan yang berbeda,
evaluasi dilakukan terhadap metode
penyuluhan yang digunakan, dilakukan
terhadap hasil-hasil kuantittif maupun
kualitatif dan evaluasi harus dijiwai oleh
prinsip mencari kebenaran (Tayibnapis,
2008; 13-36).
Sebuah kelompok tani dinilai efektif,
bila kelompok itu memiliki karakteristik
sebagai berikut :
a. Memahami dengan jelas tujuan
sasarannya
b. Mampu menetapkan prosedur
secara luwes demi tercapainya
sasaran bersama
c. Komunikasi lancar serta adanya
pengertian diantara anggotanya
d. Tegas
dalam
pengambilan
keputusan dengan melibatkan
seluruh anggota.
e. Keseimbangan
produktivitas
kelompok dan kepuasan individu
terjaga
f. Tanggungjawab
kepemimpinan
dipikul bersama, sehingga semua
anggota
terlibat
dalam
menyumbangkan
ide
dan
pendapatan
g. Rasa kebersamaan
h. Mampu mengatasi perbedaan
pendapat diantara anggota
i. Tidak ada dominasi baik oleh
pemimpin
maupun
anggota
kelompok
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j.

Keseimbangan antara perilaku
emosi dan perilaku rasional dalam
setiap usaha pemecahan masalah.
(Soewartoyo dan Lumbantoruan,
1992)
Unsur-unsur kelompok yang disebut
juga
variabel-variabel
dinamika
kelompok terdiri dari :
1. Tujuan kelompok adalah sebagai
suatu keadaan di masa mendatang
yang diinginkan oleh anggotaanggota kelompok, dan oleh karena
itu mereka melakukan berbagai
tugas kelompok dalam rangka
mencapai keadaan tersebut.
2. Kekompakan
kelompok
adalah
merupakan tingkat kebersamaan
yang menggambarkan keterkaitan
anggota
kelompok
kepada
kelompoknya.
3. Struktur
kelompok
adalah
merupakan pola-pola hubungan
diantara berbagai posisi dalam suatu
susunan kelompok.
4. Fungsi tugas kelompok adalah
berkaitan dengan hal-hal yang perlu
diperhatikan dan harus dilakukan
oleh kelompok dalam usaha
mencapai
tujuan
kelompok,
sehingga perlu dijelaskan hal-hal
yang perlu dilakukan oleh kelompok.
5. Pengembangan dan pemeliharaan
kelompok adalah berkaitan dengan
apa yang harus ada dalam kelompok.
6. Suasana
kelompok
adalah
merupakan suasana yang terdapat
dalam suatu kelompok sebagai hasil
dari berlangsungnya hubunganhubungan
intrapersonal
atau
hubungan antar anggota kelompok.
7. Efektivitas kelompok interpetasinya
dimana kelompok yang dapat
dipandang efektif mempunyai 3
(tiga) aktivitas dasar, yaitu: (a)
aktivitas pencapaian tujuan, (b)
aktivitas pemeliharaan kelompok
secara internal, dan (c) aktivitas
mengubah dan mengembangkan

123

JURNAL STINDO PROFESIONAL

I S S N (Media Online) : 2775 – 3271
I S S N (Media Cetak) : 2443 - 0536
cara
meningkatkan
keefetifan
kelompok.
8. Tekanan kelompok (group pressure)
yaitu tekanan atau desakan yang
berasal dari dalam kelompok itu
sendiri.
9. Maksud
terselubung
(hidden
agendas) adalah suatu tujuan
anggota kelompok yang terselubung,
atau ditutup-tutupi, atau sengaja
tidak diberitahukan kepada anggotaanggota kelompok lainnya, dalam
melakukan suatu aktivitas tertentu
dalam kelompok, karena tujuan
sebenarnya dari anggota kelompok
tersebut
berlawanan
dan
bertentangan
dengan
tujuan
kelompok yang telah disepakati

bersama (Huraearah dan Purwanto,
2006)
METODE PENELITIAN
Metode Penentuan Sampel
Metode penentuan sampel yang
digunakan yaitu simple random
sampling. Populasi dalam penelitan
adalah unit kelompok tani dengan
sampel kelompok tani diambil 3 unit
kelompok tani berdasarkan tahun
berdiri dari masing-masing unit
kelompok tani sampel diambil 5 sampai
9 KK petani sampel sehingga jumlah
petani sampel seluruhnya adalah 59 KK
seperti tertera di tabel.

Tabel Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian KUD dan
Jumlah Petani Sampel di Desa Pernantin
No

Tahun Berdiri

1

<2016

Populasi
Kelompok
Tani
3

Sampel (Kelompok Tani)
Jumlah
Nama
3

a. Uruk Pelan

Kelompok

A

b. Mecu
c. Sempakat
2

2017-2020

20

3

a. Belinun Bawah
b. Belinun Cemerlang

>2020

4

3

27

9

a. Ulu Lau
b. Hati Nurani
c. Talun Gedang

7
5
6

B

c. Tiga Sempat
3

Jumlah
Petani
Sampel

8
7
6

C

9
6
6
59

Sumber :(Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Pertanian, dan Kehutanan)
Metode Pengumpulan Data
Data
yang
dikumpulkan
dalam
penelitian ini adalah data sekunder dan
data primer. Data sekunder diperoleh
melalui lembaga atau instansi lainnya
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seperti Badan Pusat Balai Pertanian dan
buku-buku literatur pendukung lainnya.
Jenis sumber data yang akan
dikumpulkan dapat dilihat pada tabel
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Tabel Spesifikasi Pengumpulan Data
No

Jenis Data

Sumber Data

1.

Populasi
dan
kelompok tani

Sampel

2

Evaluasi
kelompok tani

dinamika

3

Evaluasi
kelompok tani

masalah

Metode

Alat yang digunakan

Dinas Pertanian dan
Peternakan

Wawancara

Pencatatan dokumen

Petani

Wawancara

Kuesioner

Petani dan
Penyuluh

Wawancara

Kuesioner

Metode Analisis Data
Untuk menganalisis masalah (1)
digunakan metode analisis deskriptif
yaitu
dengan
melihat
data
perkembangan kelompok tani dalam
jumlah kelompok tani, jumlah anggota,
kelas kelompok tani didaerah penelitian
selama 5 tahun terakhir.

Untuk menganalisis masalah (2)
digunakan metode deskriptif yaitu
dengan
menganalisis
dinamika
organisasi kelompok tani berdasarkan
klasifikasi
faktor-faktor
dinamika
organisasi sebagai peubah yang
klasifikasi
dinamika
organisasinya
dijabarkan dalam sub peubah penelitian
seperti tertera di tabel.

Tabel Parameter Dinamika Kelompok Tani
No

Uraian

Jawaban
1

1

2

3

Kriteria Dinamika
4

5

Tujuan Kelompok
a. Kejelasan tujuan
b. Kesesuaian tujuan

2

Kekompakan Kelompok
a. Kerjasama
b. Sikap anggota
c. Persatuan dan kesatuan

3

Struktur Kelompok
a. Struktur kewenangan
b. Struktur tugas
c. Struktur komunikasi

4

Fungsi Tugas Kelompok
a. Pencarian informasi
b. Desiminasi
c. Pelayanan kepada anggota

5

Pengembangan dan Pemeliharaan Kelompok
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a. Peningkatan partisipasi anggota
b. Komunikasi vertikal
c. Komunikasi horizontal
d. Mendapatkan anggota
6

Suasana Kelompok
a. Suasana bersahabat
b. Suasana bebas partisipasi
c. Suasana demokratis

7

Efektivitas Kelompok
a. Memperoleh keuntungan
b. Meningkatnya sumbangan anggota

8

Tekanan Kelompok
a. Tuntutan anggota
b. Penghargaan anggota

9

Maksud Terselubung
a. Maksud tersirat anggota
b. Maksud tersirat pengurus

Sumber : Dinamika Kelompok (Purwanto, 2006)
a. Untuk Menilai Kedinamisan
setiap parameter maka semua
jawaban
sub
parameter
dijumlahkan dan dibagi dengan
sub parameter.
Contoh :
Tujuan Kelompok : a = 2,87
b=3
Tujuan Kelompok =

Kriteria Jawaban

Skor

a : Dinamika Sangat
Rendah

1

b : Dinamika Rendah

2

c : Dinamika Sedang

3

d : Dinamika Tinggi

4

e : Dinamika Sangat
Rendah

5

,

=
= 2,94
b. Untuk Mencari Skor Dinamika
Kelompok Tani
Contoh :
Persentase ketercapaian =
𝑥 100
,

=
𝑥100
= 58,8

Catatan :
Berdasarkan
Tabulasi
sederhana
perhitungan skor dinamika kelompok
tani yaitu:
Interval Kelas=
ℎ

=
=
=7
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Skor dinamika kelompok tani berada
diantara 9-45 maka apabila skor yang
diperoleh adalah :
9-16
: Dinamika Sangat Rendah
17-24 : Dinamika Rendah
25-31 : Dinamika Sedang
32-38 : Dinamika Tinggi
39-45 : Dinamika Sangat Tinggi

PEMBAHASAN
Perkembangan Kelompok Tani di
Daerah Penelitian.
Desa Pernantin, Kecamatan Juhar,
Kabupaten Karo merupakan desa yang
memiliki
jumlah
kelompok
tani
sebanyak 36 kelompok tani kelas
pemula. Berdasarkan data yang
diperoleh
dari
BPP
Pertanian,
Peternakan dan Kehutanan menyatakan
bahwa perkembangan kelas kelompok
di Desa Pernantin belum mengalami
perkembangan.

Untuk menganalisis masalah (3)
digunakan metode deskriptif dengan
mengumpulkan
informasi
tentang
masalah-masalah yang terdapat dalam
organisasi kelompok tani

Tabel. Perkembangan Kelompok Tani di Daerah Penelitian
No
1
2
3

Uraian

2017

2018

2019

2020

Jumlah
Kelompok
Tani (Unit)
Jumlah
Anggota
(orang)
Status

23

26

29

36

710

717

727

734

Pemula

Pemula

Pemula

Pemula

Sumber : BPP Kecamatan Juhar
Dari Tabel di atas dapat diketahui
bahwa perkembangan kelompok tani di
Desa Pernantin mengalami kenaikan
dari tahun 2017-2018 yaitu pada tahun
2017 23 unit menjadi 26 unit pada
tahun 2018. Selanjutnya ditahun 2018
sampai 2020 jumlah tetap baik jumlah
meningkat anggota maupun jumlah
kelompok taninya. Namun untuk kelas
kelompok tani di Desa Pernantin
tersebut
belum
mengalami
perkembangan dimana kelas kelompok
tani nya masih kelas pemula walaupun
tahun pembentukan kelompok tersebut
sudah lama.

Penilaian Anggota Kelompok Tani
Terhadap
Dinamika
Organisasi
Kelompok Tani.
a. Dinamika Kelompok Tani
Anggota kelompok tani sebagai
responden
melakukan
penilaian
terhadap dinamika organisasi kelompok
tani yang memiliki 9 indikator sebagai
tolak ukur dalam penilaian dinamika
kelompok. Berikut adalah tabel
frekuensi jumlah anggota kelompok tani
menurut skala penilaian terhadap
dinamika kelompok pada daerah
penelitian setelah dilakukan analisis
sesuai dengan komponen dinamika
kelompok tani.

Tabel . Skor Dinamika Kelompok Tani yang Berdiri Tahun 2017
(Kelompok A)
No
1
2
3
4

Parameter
Tujuan Kelompok Tani
Kekompakan Kelompok
Struktur Kelompok
Fungsi Tugas Kelompok

Skor Harapan

Skor Yang Dicapai

7
5
6
8

2,94
3,36
3,49
3,6
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5
6
7
8
9

Pengembangan
dan
Pemeliharaan Kelompok
Suasana Kelompok
Efektivitas Kelompok
Tekanan Kelompok
Maksud Terselubung
Total

7

3,25

65

6
9
6
6
59

4,09
2,77
2,4
2,17
28,07

81,8
55,4
48
43,4
62,38

Sumber : Data diolah
Dari Tabel dapat dilihat bahwa dalam
parameter suasana kelompok skor yang
dicapai yaitu sebesar 4,09 yang dimana
suasana kelompok adalah suasana yang
terdapat dalam suatu kelompok,
sebagai hasil dari berlangsungnya
hubungan-hubungan interpersonil atau
hubungan antar anggota kelompok
taniyang dimana skor tersebut adalah
skor teringgi dibandingkan dengan

parameter maksud terselubung yang
dimana maksud terselubung atau
agenda terselubung adalah tujuan yang
dirumuskan oleh pengurus atau anggota
namun tidak tertulis tetapi diharapkan
akan tercapai dan skor yang dicapai
maksud terselubung yaitu 2,17 yang
dimana skor tersebut adalah skor
terendah dari parameter yang ada.

Tabel Skor Dinamika Kelompok Tani yang Berdiri Tahun 2017
(Kelompok B)
No

Parameter

Skor
Harapan

Skor yang
Dicapai

Persentase
Ketercapaian

1

Tujuan Kelompok Tani

7

2,9

58

2

Kekompakan Kelompok

5

3,47

69,4

3

Struktur Kelompok

6

3,47

69,4

4

Fungsi Tugas Kelompok

8

3,42

68,4

5

7

3,42

68,4

6

Pengembangan
Pemeliharaan Kelompok
Suasana Kelompok

6

3,77

75,4

7

Efektivitas Kelompok

9

2,84

56,8

8

Tekanan Kelompok

6

1,7

34

9

Maksud Terselubung

6

2,27

47,4

Total

59

27,26

60,8

dan

Sumber : Data diolah
Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa
dalam parameter suasana kelompok
skor yang dicapai yaitu sebesar 3,77
yang dimana suasana kelompok adalah
suasana yang terdapat dalam suatu
kelompok,
sebagai
hasil
dari
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dicapai yaitu 1,7 yang dimana tekanan
kelompok adalahtekanan-tekanan atau
ketegangan dalam kelompok yang
menyebabkan
kelompok
tersebut

berusaha terus untuk mencapai tujuan
kelompok

Tabel Skor Dinamika Kelompok Tani yang Berdiri Tahun 2017
(Kelompok C)
No

Parameter

Skor
Harapan

Skor yang
Dicapai

Persentase
Ketercapaian

1

Tujuan Kelompok Tani

7

2,6

52

2

Kekompakan Kelompok

5

3,2

64

3

Struktur Kelompok

6

2,98

59,6

4

Fungsi Tugas Kelompok

8

3,33

66,6

5

Pengembangan
Pemeliharaan Kelompok

7

3,05

61

6

Suasana Kelompok

6

3,84

76,8

7

Efektivitas Kelompok

9

2,54

50,8

8

Tekanan Kelompok

6

2,24

44,8

9

Maksud Terselubung

6

2,17

43,4

Total

59

25,95

57,67

dan

Sumber : Data diolah
Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa
dalam parameter suasana kelompok
skor yang dicapai yaitu sebesar 3,84
yang dimana suasana kelompok adalah
suasana yang terdapat dalam suatu
kelompok,
sebagai
hasil
dari
berlangsungnya hubungan-hubungan
interpersonil atau hubungan antar
anggota kelompok tani yang dimana

skor tersebut adalah skor teringgi
dibandingkan
dengan
parameter
maksud terselubung dengan skor 2,17
yang dimana maksud terselubung atau
agenda terselubung adalah tujuan yang
dirumuskan oleh pengurus atau anggota
namun tidak tertulis tetapi diharapkan
akan tercapai

Tabel. Rekapitulasi Penilaian Anggota Kelompok Tani A,B dan C terhadap Dinamika
Organisasi Kelompok Tani.
No

Parameter

Kelompok

Rata-rata

Kriteria

A

B

C

1
2

Tujuan Kelompok Tani
Kekompakan Kelompok

2,94
3,36

2,9
3,47

2,6
3,2

2,81
3,34

Sedang
Sedang

3

Struktur Kelompok

3,49

3,47

2,98

3,31

Sedang

4

Fungsi Tugas Kelompok

3,6

3,42

3,33

3,45

Sedang
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5

Pengembangandan
Pemeliharaan Kelompok

3,25

3,42

3,05

3,24

Sedang

6

Suasana Kelompok

4,09

3,77

3,84

3,9

Tinggi

7

Efektivitas Kelompok

2,77

2,84

2,54

2,72

Sedang

8

Tekanan Kelompok

9

Maksud Terselubung
Jumlah

2,4

1,7

2,24

2,11

Rendah

2,17
28,07

2,27
27,26

2,17
25,95

2,20
27,09

Rendah
Sedang

Sumber : Data diolah
Dari tabel di atas dapat dikemukakan
bahwa parameter yaitu suasana
kelompok dinamikanya tinggi yaitu
dengan skor rata-rata 3,9, sementara
tujuan
kelompok,
kekompakan
kelompok, struktur kelompok, fungsi
tugas kelompok, pengembangan dan
pemeliharaan kelompok dan efektivitas
kelompok dinamikanya sedang sampai
tinggi. Selanjutnya tekanan kelompok
dan maksud terselubung dinamikanya
rendah secara keseluruhan organisasi

kelompok tani didaerah penelitian
dinamika sedang dengan skor yang
diperoleh 27,09
Parameter dan Indikator Dinamika
Kelompok Tani.
Adapun penjelasan mengenai indikator
masing-masing komponen dinamika
organisasi kelompok tani dapat
diketahui pada tabel dibawah ini.

Tabel . Penilaian Anggota Kelompok Tani Menurut Peubah dan Parameter Indikator Dinamika Organisasi
Kelompok Tani A
No
Uraian
Skor
Total Skor
Jumlah
Parameter
rata-rata
(Orang)
yang
yang
1
2
3
4
5
dicapai
Diperoleh
1

Tujuan Kelompok
a. Kejelasan tujuan
b. Kesesuaian tujuan

2

3

5

2,94

0

0

11

2

0

0

3

11

1

0

Kekompakan Kelompok
a. Kerjasama

3,13

0

1

6

8

0

b. Sikap anggota

3,47

0

0

8

7

0

c. Persatuan dan kesatuan

3,47

0

2

10

3

0

0

3

6

5

1

3,36

Struktur Kelompok
a. Struktur kewenangan

4

3
2,87

3,47

b. Struktur tugas

3,27

c. Struktur komunikasi

3,73

3,49

0

3

8

4

0

0

0

5

9

1
0

Fungsi Tugas Kelompok
a. Pencarian informasi

3,6

0

1

6

8

b. Desiminasi

3,47

0

0

6

9

0

c. Pelayanan kepada anggota

3,73

0

0

6

7

2

0

0

10

5

0

Pengembangan dan
Pemeliharaan Kelompok
a. Peningkatan partisipasi
anggota

2,53
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6

b. Komunikasi vertikal

3,6

0

1

5

9

0

c. Komunikasi horizontal

3,53

0

0

6

9

0

d. Mendapatkan anggota

3,30

0

9

4

2

0

a. Suasana bersahabat

4,07

0

0

2

11

2

b. Suasana bebas partisipasi

4,2

0

0

0

12

3

0

0

2

10

3

0

4

11

0

0

0

4

10

1

0

Suasana Kelompok

c. Suasana demokratis
7

8

9

3,25

4,09

4

Efektivitas Kelompok
a. Memperoleh keuntungan

2,8

b. Meningkatnya sumbangan
anggota
Tekanan Kelompok

2,73

a. Tuntutan anggota

1,4

b. Penghargaan anggota
Maksud Terselubung
a. Maksud tersirat anggota

3,4
2,13

b. Maksud tersirat pengurus

2,2

2,77

2,4

2,17

0

0

9

6

0

11

2

2

0

0

2

10

1

2

0

3

7

5

0

0

Sumber : Data diolah

Dari tabeldi atas dapat dikemukakan
bahwa kelompok tani A ternyata
suasana kelompok skornya rata-rata
4,09 yang artinya dinamikanya tinggi
sementara kekompakan kelompok,
struktur kelompok, fungsi tugas
kelompok, dan pengembangan dan
pemeliharaan
kelompok
berada
diantara dinamika sedang sampai tinggi.

Selanjutnya tujuan kelompok berada
pada dinamika sedang (skor 2,94) dan
parameter
efektivitas
kelompok,
tekanan kelompok dan maksud
terselubung berada diantara dinamika
rendah sampai sedang. Tentu saja
parameter ini perlu diperhatikan agar
dinamikanya bisa ditingkatkan.

Tabel Penilaian Anggota Kelompok Tani Menurut Peubah dan Parameter Indikator Dinamika Organisasi
Kelompok Tani B
No
Uraian
Skor Parameter Total Skor rata-rata
Jumlah
yang dicapai
yang Diperoleh
(Orang)

1
2

3

4

5

Tujuan Kelompok
a. Kejelasan tujuan
b. Kesesuaian tujuan
Kekompakan Kelompok
a. Kerjasama
b. Sikap anggota
c. Persatuan dan kesatuan
Struktur Kelompok
a. Struktur kewenangan
b. Struktur tugas
c. Struktur komunikasi
Fungsi Tugas Kelompok
a. Pencarian informasi
b. Desiminasi
c. Pelayanan kepada anggota
Pengembangan dan Pemeliharaan
Kelompok
a. Peningkatan partisipasi anggota
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2,87
2,93

2,9

1

2

3

4

5

0
0

2
2

12
13

1
0

0
0

3,8
3,33
3,27

3,47

0
0
0

0
0
0

4
11
9

10
4
6

1
0
0

3,53
3,67
3,2

3,47

0
0
0

2
0
0

8
5
8

5
10
6

0
0
1

2,93
3,6
3,73

3,42

0
0
0

2
0
0

6
6
4

7
9
11

0
0
0

0

2

9

4

0

2,87
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b. Komunikasi vertikal
c. Komunikasi horizontal
d. Mendapatkan anggota
6
Suasana Kelompok
a. Suasana bersahabat
b. Suasana bebas partisipasi
c. Suasana demokratis
7
Efektivitas Kelompok
a. Memperoleh keuntungan
b. Meningkatnya sumbangan anggota
8
Tekanan Kelompok
a. Tuntutan anggota
b. Penghargaan anggota
9
Maksud Terselubung
a. Maksud tersirat anggota
b. Maksud tersirat pengurus
Sumber : Data diolah

Dari tabel di atas dapat dikemukakan
bahwa kelompok tani B ternyata
suasana kelompok skornya rata-rata
3,77 yang artinya dinamikanya tinggi
sementara kekompakan kelompok,
struktur kelompok, fungsi tugas
kelompok, dan pengembangan dan
pemeliharaan
kelompok
berada
diantara dinamika sedang sampai tinggi.

3,93
3,13
3,73

3,42

4,2
2,67
4,27

3,77

0
0
0

0
0
4

4
4
9

11
11
2

0
0
0

0
0
0

1
0
0

1
1
1

11
10
9

2
4
5

3,07
2,6

2,84

1
0

3
6

11
9

0
0

0
0

2,27
1,13

1,7

0
13

2
2

10
0

3
0

0
0

2,27
2,27

2,27

1
3

9
4

5
8

0
0

0
0

Selanjutnya tujuan kelompok dan
efektivitas kelompok berada pada
dinamika sedang dan parameter
tekanan kelompok dan maksud
terselubung berada diantara dinamika
rendah. Tentu saja parameter ini perlu
diperhatikan agar dinamikanya bisa
ditingkatkan.

Tabel. Penilaian Anggota Kelompok Tani Menurut Peubah dan Parameter Indikator
Dinamika Organisasi Kelompok Tani C
No

Uraian

1

Tujuan Kelompok
a. Kejelasan tujuan
b. Kesesuaian tujuan
Kekompakan Kelompok
a. Kerjasama
b. Sikap anggota
c. Persatuan dan kesatuan
Struktur Kelompok
a. Struktur kewenangan
b. Struktur tugas
c. Struktur komunikasi
Fungsi Tugas Kelompok
a. Pencarian informasi
b. Desiminasi
c. Pelayanan kepada anggota
Pengembangan dan Pemeliharaan Kelompok
a. Peningkatan partisipasi anggota
b. Komunikasi vertikal
c. Komunikasi horizontal
d. Mendapatkan anggota
Suasana Kelompok
a. Suasana bersahabat

2

3

4

5

6
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Skor
Parameter
yang
dicapai

Total Skor ratarata yang
Diperoleh

2,6
2,6

2,6

Jumlah
(Orang)
1

2

3

4

5

0
0

6
6

9
9

0
0

0
0

3,33
3,47
2,8

3,2

0
0
0

0
1
5

8
8
8

7
6
2

0
0
0

3,13
2,67
3,13

2,98

0
0
0

6
2
3

8
9
8

1
4
5

0
0
0

3,53
3,27
3,2

3,33

0
0
0

1
0
2

9
7
8

5
8
5

0
0
0

0
0
0
0

5
0
0
9

8
8
8
5

2
7
7
1

0
0
0
0

0

0

2

12

1

2,47
3,47
3,47
2,8
4

3,05
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7
8
9

b. Suasana bebas partisipasi
c. Suasana demokratis
Efektivitas Kelompok
a. Memperoleh keuntungan
b. Meningkatnya sumbangan anggota
Tekanan Kelompok
a. Tuntutan anggota
b. Penghargaan anggota
Maksud Terselubung
a. Maksud tersirat anggota
b. Maksud tersirat pengurus

3,6
3,93

3,84

0
0

0
0

6
3

9
9

0
3

2,47
2,6

2,54

0
0

6
8

9
7

0
0

0
0

1,07
3,,4

2,24

0
14

0
1

9
0

6
0

0
0

2,33
2

2,17

4
3

7
5

4
6

0
1

0
0

Sumber : Data diolah
Dari tabel di atas dapat dikemukakan
bahwa kelompok tani C ternyata
suasana kelompok skornya rata-rata
3,84 yang artinya dinamikanya tinggi
sementara kekompakan kelompok,
struktur kelompok, fungsi tugas
kelompok, dan pengembangan dan
pemeliharaan
kelompok
berada
diantara dinamika sedang sampai tinggi.

Selanjutnya tujuan kelompok, struktur
kelompok dan efektivitas kelompok
berada pada dinamika sedang dan
parameter tekanan kelompok dan
maksud terselubung berada diantara
dinamika rendah. Tentu saja parameter
ini perlu diperhatikan agar dinamikanya
bisa ditingkatkan.

Tabel. Rekapitulasi Penilaian Anggota Kelompok Tani A, B, dan C Terhadap Parameter
dan Indikator Dinamika Organisasi Kelompok Tani.
No
1
2

3

4

5

6

7
8

Parameter
Tujuan Kelompok
a. Kejelasan tujuan
b. Kesesuaian tujuan
Kekompakan Kelompok
a. Kerjasama
b. Sikap anggota
c. Persatuan dan kesatuan
Struktur Kelompok
a. Struktur kewenangan
b. Struktur tugas
c. Struktur komunikasi
Fungsi Tugas Kelompok
a. Pencarian informasi
b. Desiminasi
c. Pelayanan kepada anggota
Pengembangan dan Pemeliharaan Kelompok
a. Peningkatan partisipasi anggota
b. Komunikasi vertikal
c. Komunikasi horizontal
d. Mendapatkan anggota
Suasana Kelompok
a. Suasana bersahabat
b. Suasana bebas partisipasi
c. Suasana demokratis
Efektivitas Kelompok
a. Memperoleh keuntungan
b. Meningkatnya sumbangan anggota
Tekanan Kelompok
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Kelompok

Rataan

A

B

C

3
2,87

2,87
2,93

2,6
2,6

2,84
2,78

3,13
3,47
3,43

3,8
3,33
3,27

3,33
3,47
2,8

3,58
3,36
3,09

3,47
3,37
3,73

3,53
3,67
3,2

3,13
2,67
3,13

3,05
3,42
3,46

3,6
3,47
3,73

2,93
3,73
3,6

3,53
3,27
3,2

3,22
3,58
3,55

2,53
3,6
3,53
2,30

2,87
3,93
3,13
3,73

2,47
3,47
3,47
2,8

3,09
3,58
3,31
2,98

4,07
4,2
4,

4,2
2,27
4,67

4
3,6
3,93

4,04
4,02
3,58

2,8
2,73

3,07
2,6

2,47
2,6

2,64
2,78
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9

a. Tuntutan anggota
b. Penghargaan anggota
Maksud Terselubung
a. Maksud tersirat anggota
b. Maksud tersirat pengurus

1,4
4,4

2,27
1,13

1,07
3,4

2,64
1,58

2,13
2,2

2,27
2,27

2,33
2,

2,16
2,24

Sumber : Data diolah
Dari tabel di atas dapat dikemukan
bahwa skor parameter indikator dari
parameter yang ada yaitu penghargaan
anggota termasuk kriteria
rendah
dengan skor rata-rata yaitu 1,58
sedangkan untuk parameter suasana
kelompok, suasana bebas berpartisipasi
dan suasana demokratis termasuk
dalam ktriteria tinggi.
Pembahasan
1. Perkembangan Kelompok Tani
Desa Pernantin, Kecamatan Juhar,
Kabupaten Karo merupakan desa yang
memiliki
jumlah
kelompok
tani
sebanyak 36 kelompok tani kelas
pemula. Berdasarkan data yang
diperoleh
dari
BPP
Pertanian,
Peternakan dan Kehutanan menyatakan
bahwa perkembangan kelas kelompok
tani di Desa Pernantin belum
mengalami
perkembangan.
Yang
diketahui bahwa perkembangan jumlah
kelompok tani di Desa Pernantin
mengalami kenaikan pada tahun 20172018 dari 23 kelompok tani menjadi 26
kelompok tani, sementara mulai 20192020 tetap mengalami perkembangan
demikian juga untuk jumlah anggota
kelompok tani. Namun untuk kelas
kelompok tani di Desa Pernantin
tersebut
belum
mengalami
perkembangan dimana kelas kelompok
tani nya masih kelas pemula walaupun
tahun pembentukan kelompok tersebut
sudah lama.
2. Penilaian Anggota Kelompok Tani
a. Tujuan Kelompok
Tujuan kelompok asalah hasil akhir
atau keadaan yang diinginkan oleh

Volume VII | Nomor 4 | Juli 2021

semua anggota kelompok tani.
Tujuan kelompok tani :
a. Mempererat
interaksi
dalam
kelompok dan semakin terbinanya
kepemimpinan kelompok
b. Semakin terarahnya peningkatan
secara cepat tentang jiwa
kerjasama antar petani
c. Mempercepat
proses
perembesan(difusi)
penerapan
inovasi (teknologi) baru.
d. Semakin naiknya kemampuan
rata-rata pengambilan hutang
(pinjaman) petani
e. Meningkatnya orientasi pasar,
baik yang berkaitan dengan
masukan (input) maupun produk
yang dihasilkan.
Tujuan kelompok menurut responden
adalah termasuk kriteria sedang yang
berarti bahwa tujuan Kelompok tani
tersebut adalah cukup jelas dan sesuai .
Indikator tujuan kelompok
adalah
kejelasan tujuan dengan kriteria sedang
dan kesesuaian tujuan dengan kriteria
sedang. Yang dimana tujuan kelompok
tani nya yang dianggap jelas adalah
mempercepat
interaksi
dan
meningkatkan kerjasama antar petani.
b. Kekompakan Kelompok
Kekompakan kelompok adalah rasa
keterkaitan anggota kelompok tani
terhadap
kelompoknya.
Menurut
responden kekompakan kelompok
adalah termasuk kriteria sedang yang
berarti bahwa kekompakan kelompok
cukup terlaksana. Penjelasan mengenai
klasifikasi
untuk
masing-masing
indikator dari kekompakan kelompok
adalah sebagai berikut :
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a. Kerjasama. Kerjasama menurut
responden adalah termasuk kriteria
tinggi yang berarti sifat kerjasama
dan tolong menolong dengan dasar
berat sama dipikul, ringan sama
dijinjing terlaksana baik.
b. Sikap Anggota. Sikap anggota
menurut
responden
adalah
termasuk kriteria sedang yakni
anggota merasa terikat dan
memiliki kelompok tani.
c. Persatuan
dan
Kesatuan.
Pembinaan persatuan dan kesatuan
menurut
responden
adalah
termasuk kriteria sedang yang
berarti cukup upaya kelompok tani
untuk membina persatuan dan
kesatuan.
c. Struktur Kelompok
Struktur kelompok adalah suatu pola
aturan tentang bentuk tata hubungan
anatara
individu-individu
dalam
kelompok sekaligus menggambarkan
kedudukan dan peran masing-masing
dalam upaya pencapaian kelompok.
Struktur kelompok menurut responden
adalah termasuk kriteria sedang yaitu
bahwa kelompok tani cukup mampu
mengatur dirinya untuk mencapai
tujuan. Klasifikasi untuk indikator dari
struktur kelompok adalah sebagai
berikut:
a. Struktur Kewenangan. Struktur
kewenangan menurut responden
kelompok tani termasuk dalam
kriteria sedang yang berarti bahwa
pembagian
wewenang
adalah
berada pada ketua dan unsur-unsur
lainnya.
b. Struktur Tugas. Struktur Tugas
menurut responden kelompok tani
adalah termasuk kriteria sedang
yang berarti pengaturan hak dan
kewajiban anggota kelompok tani
cukup terlaksana.
c. Struktur
Komunikasi.
Struktur
komunikasi menurut responden
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kelompok tani adalah termasuk
kriteria sedang yang berarti bahwa
penyampaian informasi kedala dan
keluar kelompok tani cukup
terlaksana.
d. Fungsi Tugas Kelompok
Fungsi
tugas
keompok
adalah
seperangkat
tugas
yang
harus
dilaksanakan oleh setiap anggota
kelompok tani sesuai dengan fungsi
masing-masing dalam kelompok tani.
Menurut responden kelompok tani
fungsi dan tugas kelompok adalah
termasuk kriteria sedangyang berarti
bahwa fungsi dan tugas kelompok baik
dalam mencapai tujuan.Penjelasan
untuk setiap indikator dari fungsi dan
tugas kelompok adalah sebagai berikut :
a. Pencarian Informasi. Fungsi tugas
kelompok tani dalam hal pencarian
informasi
menurut
responden
adalah termasuk kriteria sedang
yang berarti bahwa fungsi dan tugas
kelompok dalam hal mencari
informasi adalah cukup terlaksana.
b. Desiminasi. Fungsi tugas kelompok
alam hal desiminasi menurut
responden kelompok tani adalah
termasuk kriteria tinggi yang berarti
bahwa penyampaian ide-ide agar
anggota terlibat dalam kegiatan
terlaksana dengan baik.
c. Pelayanan kepada anggota. Fungsi
tugas dalam pelayanan anggota
menurut responden kelompok tani
adalah dalam termasuk kriteria
tinggi
yang
berarti
bahwa
pelayanan
anggota
terlaksana
dengan baik.
e. Pengembangan dan Pemeliharaan
Kelompok
Pengembangan dan pemeliharaan
kelompok adalah upaya kelompok
untuk
tetap
memelihara
dan
mengembangkan kehidupan kelompok
tani. Menurut responden kelompok tani
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pengembangan dan pemeliharaan
kelompok termasuk dalam kriteria
sedangyang berarti bahwa upaya yang
dilakukan
kelompok
untuk
meningkatkan
kualitas
kelompok
terlaksana dengan baik. Penjelasan
mengenai indikator dari pengembangan
dan pemeliharaan kelompok adalah
sebagai berikut :
a. Peningkatan Partisipasi Anggota.
Peningkatan partisipasi anggota
menurut responden kelompok tani
adalah termasuk kriteria sedang
yang berarti bahwa kelompok tani
cukup berupaya meningkatkan
partisipasi
anggotanya
dalam
kegiatan kelompok.
b. Komunikasi Vertikal. Komunikasi
vertikal
menurut
responden
kelompok tani adalah termasuk
kriteria tinggi yang berarti bahwa
penyampaian
informasi
dari
pengurus ke anggota dan dari
anggota kepada pengurus lancar.
c. Komunikasi Horizontal. Komunikais
horizontal menurut responden
kelompok tani adalah termasuk
kriteria sedang yang berarti bahwa
penyampaian
informasi
dari
pengurus kepada pengurus dan dari
anggota kepada anggota cukup
lancar.
d. Mendapatkan
Anggota.
Mendapatkan anggota menurut
kelompok tani adalah dalam
termasuk kriteria sedang yang
berarti bahwa upaya yang dilakukan
kelompok tani adalah upaya melalui
penyuluhan.
f. Suasana Kelompok
Suasana kelompok adalah suasana yang
terdapat dalam suatu kelompok,
sebagai hasil dari berlangsungnya
hubungan-hubungan interpersonil atau
hubungan antar anggota kelompok tani.
Menurut responden Kelompok tani
bahwa suasana kelompok adalah
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termasuk kriteria tinggi yakni suasana
yang terdapat dalam kelompok adalah
baik. Penjelasan mengenai klasifikasi
indikator dari suasana kelompok adalah
sebagai berikut :
a. Suasana
bersahabat.
Suasana
bersahabat menurut responden
kelompok tani adalah termasuk
kriteria tinggi yakni hubungan antar
anggota kelompok tani adalah
bersahabat.
b. Suasana
bebas
berpartisipasi.
Suasana
bebas
berpartisipasi
menurut responden kelompok tani
adalah dalam termasuk kriteria
tinggi yaitu anggota kelomppok tani
bebas berpartisipasi.
c. Suasana demokratis. Menurut
responden kelompok tani bahwa
suasana
demokratis
termasuk
dalam kriteria tinggi yaitu anggota
kelompok bebas mengeluarkan
pendapat dan demokratis.
g. Efektivitas Kelompok
Efektivitas
Kelompok
adalah
keberhasilan kelompok tani dalam
mencapai tujuannnya yang dapat dilihat
pada tercapainya keadaan atau
perubahan-perubahan
yang
memuaskan anggotanya. Efektivitas
kelompok
menurut
responden
kelompok tani adalah termasuk kriteria
sedang yakni keberhasilan kelompok
tani cukup berhasil.
Penjelasan
mengenai klasifikasi indikator dari
efektivitas kelompok adalah sebagai
berikut :
a. Memperoleh
keuntungan.
Memperoleh keuntungan yaitu
harapan
untuk
mencapai
keuntungan sebagaimana yang
diharapkan kelomppok tani yang
dimana
menurut
responden
kelompok tani adalah dalam kriteria
sedang yaitu cukup
banyak
memperoleh keuntungan.
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b. Meningkatnya sumbangan anggota.
Meningkatnya sumbangan anggota
yaitu dalam hal pikiran, tenaga,
materi kepada kelompok tani
menurut responden kelompok tani
adalah termasuk kriteria sedang.
h. Tekanan Kelompok
Tekanan kelompok adalah tekanantekanan atau ketegangan dalam
kelompok yang menyebabkan kelompok
tersebut
berusaha
terus
untuk
mencapai tujuan kelompok.Tekanan
pada kelompok menurut responden
kelompok tani adalah termasuk kriteria
rendah yaitu dimana tidak terdapat
penghargaan dan cukup tuntutan dari
dalam kelompok tani.Penjelasan dari
klasifikasi indikator dari tekanan
kelompok adalah sebagai berikut :
a. Tuntutan
anggota.
Tuntutan
anggota
menurut
responden
kelompok tani adalah termasuk
kriteria sedang yang berarti bahwa
cukup adanya tuntutan anggota
untuk meningkatkan pelayanan
kelompok tani.
b. Penghargaan anggota. Penghargaan
anggota
menurut
responden
kelompok tani adalah termasuk
dalam kriteria sangat rendah yang
berarti
bahwa
tidak
ada
penghargaan dan hukuman yang
diberikan kepada anggota.
i. Maksud Terselubung
Maksud terselubung atau agenda
terselubung adalah tujuan yang
dirumuskan oleh pengurus atau anggota
namun tidak tertulis tetapi diharapkan
akan tercapai. Tujuan yang menjadi
maksud terselubung antara lain adalah
ingin menjadi kelompok tani terbaik
yakni naiknya tingkat kemampuan
kelompok tani, ingin membersihkan
program, dan memberlakukan sanksi
bagi anggota yang melanggar peraturan
sesuai dengan ketentuan kelompok
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tani. Menurut responden kelompok tani
maksud terselubung adalah termasuk
kriteria rendah yaitu sedikit tujuan yang
tersirat.Penjelasan mengenai klasifikasi
indikator dari maksud terselubung
adalah sebagai berikut :
a. Maksud tersirat anggota. Anggota
merupakan responden kelompok
tani termasuk dalam kriteria rendah
yakni sedikit tujuan yang tersirat
dalam kelompok tani.
b. Maksud tersirat pengurus. Pengurus
oleh responden kelompok tani
adalah termasuk kriteria rendah
yakni sedikit tujuan yang tersirat
dalam kelompok tani.
3. Masalah-Masalah
Dalam
Organisasi Kelompok Tani.
Masalah yang dihadapi anggota
kelompok tani di Desa Pernantin antara
lain :
1. Penyaluran bantuan pupuk, benih
terkadang tidak tepat waktu untuk
diberikan kepada petani yang telah
disediakan pada kios saprodi.
2. Sulitnya mengadakan pertemuan
kelompok pada masing-masing
anggota kelompok tani.
3. Pengurus Kelompok masih belum
aktif dalam memotivasi anggota
untuk menabung dalam bentuk
sukarela.
4. Bantuan yang diberikan kepada
petani tidak merata pembagiannya
Berdasarkan analisa keadaan agar
tujuan dapat dicapai maka cara
penyampaian tujuan yang dilakukan
pada anggota kelompok tani adalah
sebagai berikut :
1. Pengurus kelompok tani lebih aktif
bekerjasama
dalam
mencari
informasi dengan pihak-pihak yang
terkait dalam penyaluran bantuan
kepada anggota kelompok tani.
2. Sebaiknya setiap kelompok tani
melaksanakan pertemuan setiap
minggu
dengan
melakukan

137

JURNAL STINDO PROFESIONAL

I S S N (Media Online) : 2775 – 3271
I S S N (Media Cetak) : 2443 - 0536
kegiatan seperti pemungutan biaya
iuran anggota untuk tabungan
kelompok, menampung masalah
atau
usulan
anggota
dan
menyampaikan informasi yang
berhubungan dengan kelompok
tani. Dan bukan hanya saja
berkumpul hanya karna adanya
bantuan saja.
3. Sebaiknya pengurus kelompok tani
masing-masing
lebih
aktif
menjalankan
tugas
dan
kewajibannya sebagai pengurus
kelompok tani.
4. Sebaiknya pengurus lebih bijak
dalam pembagian bantuan kepada
petani dan mencari tahu apa
kendalanya
sehingga
dapat
dimusyawarahkan bersama.
PENUTUP
Kesimpulan
1. Laju perkembangan kelompok tani di
Desa Pernantin mengalami kenaikan
pada tahun 2017-2018 dari 23
kelompok tani menjadi 26 kelompok
tani, sementara mulai 2019-2020
mengalami perkembangan demikian
juga untuk jumlah anggota kelompok
tani. Namun untuk kelas kelompok
tani di Desa Pernantin tersebut
belum mengalami perkembangan
dimana kelas kelompok tani nya
masih kelas pemula walaupun tahun
pembentukan kelompok tersebut
sudah lama.
2. Penilaian anggota kelompok tani di
Desa Pernantin terhadap Dinamika
organisasi kelompok tani adalah
dalam kriteria sedang yaitu dilihat
dalam bentuk beberapa komponen
organisasi kelompok taninya.
3. Terdapat permasalahan pada
kelompok tani yaitu Penyaluran
bantuan pupuk, benih terkadang
tidak tepat waktu untuk diberikan
kepada petani yang telah disediakan
pada
kios
saprodi,
Sulitnya

Volume VII | Nomor 4 | Juli 2021

mengadakan pertemuan kelompok
pada
masing-masing
anggota
kelompok tani, Kelompok tani masih
belum aktif dalam memotivasi
anggota untuk menabung dalam
bentuk sukarela dan bantuan yang
diberikan kepada petani tidak
merata pembangiannya.
Saran
1. Sebaiknya pengurus masing-masing
kelompok
tani
lebih
giat
menggerakkan anggotanya untuk
dapat menjalankan tugas nya dan
juga sebaiknya seminggu sekali
diadakan rapat kelompok agar
suasana kelompok dipertahankan
dan organisasinya semakin baik dan
juga kepada pengurus setiap masingmasing
kelompok
membuat
tabungan kelompok.
2. Sebaiknya anggota kelompok tani
dapat mengikuti rapat anggota dan
menaati kesepakatan yang telah
ditentukan
bersama
dalam
kelompok tani demi berlangsungnya
tujuan kelompok.
3. Agar melakukan penelitian tentang
prospek kelompok tani dalam
meningkatkan partisipasi petani
dalam pembangunan pertanian.
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