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ABSTRAK 

MUSLIMIN SYAHRIJAL. Dinamika Kelompok Tani Perkebunan di Kecamatan Pekat 
Kabupaten Dompu. Pembimbing Utama : Ir. Syahrifuddin, M.Si dan Pembimbing 
Pendamping Ir. Ahmad Sauqi, M.Si.

Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu sangat perpotensi untuk dijadikan sentral 
pembangunan masyarakat tani perkebuanan.Pembagunan masyarakat tani perkebunan  
pada umumnya akan bergantung bagaimana pemerintah mengembangkan masyarakat 
dengan melaluikelompok tani perkebunan.Semangat anggota tercermin ke dalam setiap 
tahapan partisipasi yang dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok.Dinamika 
kelompok sebagai kekuatan kelompok yang menentukan prilaku kelompok dan prilaku 
anggota kelompok.Tujuan Penelitian ini (1).Untuk mengetahui tingkat dinamika 
kelompok tani perkebunan di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. (2). Untuk 
mengetahui kendala yang dihadapi oleh kelompok tani perkebunan di Kecamatan Pekat 
Kabupaten Dompu.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif.Unit analisa unit analisis kelompok tani yang ada di Kecamatan Pekat 
Kabupaten Dompu.Penentuan Desa sampel dilakukan secara sengaja (purposive 
sampling).Kelompok tani sampel ditentukan maising-masing dua kelompok tani per 
desa secara random sampling.Responden ditentukan secara quata samplingsejumlah 50 
orang dengan tiap kelompok masing-masing lima orang. Dimana terdiri dari dua orang 
pengurus yaitu ketua dan sekertaris ditentukan secara langsung (purpusive sampling)
dan tiga orang anggota dipilih secara simple random sampling.Konsep pengukuran 
variabel unsur-unsur dinamika kelompok yaitu, tujuan kelompok, struktur kelompok, 
fungsi tugas kelompok, pembinaan dan pengembangan kelompok tani, kekompakan 
kelompok, suasana kelompok, ketegangan atau tekanan dalam kelompok, efektivitas 
kelompok dan maksud tersembunyi atau terselubung.Analisa data.Menentukan skor 
ideal atau batas atas dan skor terendah atau batas bawahuntuk setiap kriteria atau unsur 
penilaian denganmengalikan skor dari kriteria jawaban denganjumlah 
responden.Sehingga diperoleh jumlahkeseluruhan skor dari penilaian setiap unsure yaitu
skor keseluruhan (total skor) penilaian unsur dinamika kelompok.

Hasil penelitian (1) Dinamika kelompok tani di Kecamatan Pekat Kabupaten 
Dompu yang dinamis dengan capaian skor 80 dari 99 skor maksimal dimana hasil 
capaian dari setiap unsurnya tujuan kolompok terkategori tinggi, struktur kelompok 
kategori tinggi, fungsi tugas kelompok kategori tinggi, pembinaan dan pengembangan 
kelompok kategori tinggi, kekompakan kelompok kategori tinggi, suasana kelompok 
terkategori tinggi, ketengan kelompok kategori rendah, efektifitasan kelompok kategori 
tinggi dan maksud tersembunyi terkategori rendah dengan perolehan sebaran skor 
responden yaitu   ada 28 responden dan prosesntase 52 % yang kurang dinamis  55 – 76 
terdapat 16 responden dan prosentase 32% dan tidak dinamis dengan skor 33 – 44 
terdapat 8 responden dengan prosentase 16 %. (2) 
KataKunci : Dinamika, Kelompok dan Kendala yang di hadapi Petani
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ABSTRACT

SYAHRIJAL MUSLIMIN. Dynamics of Plantation Farmers in Pekat District, Dompu 
Regency. Main Advisor: Ir. Syahrifuddin, M.Sc and Assistant Counselor Ir. Ahmad 

Sauqi, M.Sc.

Pekat Subdistrict, Dompu Regency has the potential to be used as the center of 
development for the farming community. In general, it will depend on how the 
government manages and utilizes grassroots communities. Fostering and developing the 
community through plantation farmer groups. Group life, members' enthusiasm is not 
always static but also dynamic, which is constantly changing. The spirit of members is 
reflected in each stage of participation carried out by each group. The purpose of this 
study (1). To determine the level of dynamics of plantation farmer groups in Pekat 
District, Dompu Regency. (2). To find out the obstacles faced by plantation farmer 
groups in Pekat District, Dompu Regency.

The method used in this research is descriptive method. Unit analysis unit analysis 
in research is the management and members of existing farmer groups. Determination 
of sample villages is done intentionally (purposive sampling). The sample farmer 
groups were determined by each farmer group per village by random sampling. 
Respondents were determined by quata sampling of 50 people with each group of five 
people. Where consists of two administrators determined directly (purposive sampling) 
and three members were selected by simple random sampling. Concept of Measurement 
Variables are elements of group dynamics, namely, group goals, group structure, group 
task functions, farmer group development and development, group cohesiveness, group 
atmosphere, tension or pressure in groups, group effectiveness and hidden intentions. 
Data analysis. Determine the ideal score and the lowest score for each criterion or 
element of assessment by multiplying the score of the criteria of the answer by the 
number of respondents.

Research results (1). Dynamic farmer group dynamics in Pekat Subdistrict, Dompu 
Regency with a score of 77-99 there are 28 respondents and 52% census which is less 
dynamic 55-76, there are 16 respondents and a percentage of 32% and not dynamic with 
a score of 33-44 with 8 respondents with a percentage of 16 %. The results of each 
element were categorized as high category, structure of high category group, high 
function group function function, development and development of high category 
groups, high group cohesiveness, high categorized group atmosphere, low category 
group, high category effectiveness and hidden purpose group. categorized low.
Keywords: Dynamics, Groups and Constraints faced by Farmers
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PENDAHULUAN
Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat.Dalam pelaksanaan pembangunan, sektor pertanian adalah salah satu sektor 
yang masih menjadi andalan dalam mendorong pembangunan, sebab sebagian besar 
penduduk di negara Indonesia masih menggantungkan nasibnya di sektor 
pertanian.Salah satunya subsektor perkebunan penyumbang PDB tertinggi. Pada tahun 
2016 kontribusi terhadap PDB terbesar dari subsektor perkebunan yakni, 3,46% 
selanjutnya subsektor tanaman pangan 3,42 %, peternakan 1.62% dan holtikultura 
1,51% (Supriatna, 2017). 

Kabupaten Dompu jenis komoditas perkebunan seperti kelapa, kopi, jambu 
mente, jambu mente, pinang, kapuk, asam, kemiri, tembakau rakyat dan jarak pagar 
pada luas lahan 192.716,00 hektar dari 665.314,00 hektar atau atau 24,2 % belum 
dimanfaatkan. Kabupaten Dompu sangat berpotensi untuk dikembangkan tanaman 
perkebunan khususnya adalah Kecamatan Pekat.Masyarakat di Kecamatan Pekat rata-
rata bermata pencaharian sebagai pekebun dan pemasok kebutuhan di sektor 
perkebunan. Tanaman perkebunan yang dihasilkan di Kecamatan Pekat dengan satuan 
produksi per ton antara lain : kelapa 94,92 ton, kopi 557,79 ton, wijen 6.01 ton. Kapuk 
5.18 ton, pinang 0,11 ton, asam 79.25 ton, coklat 13,15 ton, tembakau 688 ton, jambu 
mente 2918,40 ton , jarak pagar 26,23 ton. Dengan luas area perkebunan 16.450 ha 
dengan jumlah satuan produksi perkebunan keseluruhan 4.521,46 Ton (BPS, Pekat 
Dalam Angka 2016).

Kecamatan Pekat sangat perpotensi untuk dijadikan sentral pembangunan 
masyarakat tani perkebuanan kedepan.Pembagunan masyarakat tani perkebunan  pada 
umumnya akan bergantung bagaimana pemerintah mengelola dan memanfaatkan 
masyarakat akar rumput (gress root). Membina dan mengembangkan masyarakat 
dengan melaluikelompok masyarakat.Pada prinsipnya setiap manusia saling 
membutuhkan antar sesama dalam hidup berkelompok.

Pentingnya kelompok untuk menunjang dan mengeratkan hubungan antar 
individu, baik hubungan emosional maupun secara sosial. Sebab di dalam kelompok 
masyarakat tidak saja dituntut untuk saling mengenali satu dengan yang lain tapi di 
dalam kelompok dituntut untuk saling berbagi informasi, pengetahuan dan pengalaman 
demi tercapainya tujuan bersama anggota kelompok. Kehidupan berkelompok, 
semangat anggota tidak selalu berada dalam keadaan statis, tetapi berada dalam keadaan 
yang dinamis, yaitu selalu berubah-ubah secara terus-menerus dalam menjalankan 
kehidupan sehari-hari.Semangat anggota tercermin ke dalam setiap tahapan partisipasi 
yang dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok. Maka untuk mengetahui 
keadaan kelompok tani pekebunan maka perlu dilakukan penelitian tentang dinamika 
kelompok tani perkebunan di Kecamtan Pekat Kabupaten Dompu

Tujuan dari penelitian ini adalah 1).Untuk mengetahui dinamika kelompok tani 
perkebunan di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. 2). Untuk mengetahui kendala 
yang dihadapi oleh kelompok tani perkebunan di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.

METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitianini adalah metode pendekatan 

deskriptif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah kelompok tani yang ada di 
Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, Penentuan Desa sampel dilakukan secara sengaja 
(purposive sampling) dimana lima Desa dengan pertimbangan bahwa kelima Desa 
terdapat kelompok tani perkebunan terbanyak. Kelompok tani sampel ditentukan 
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maising-masing dua kelompok tani secara random sampling sehingga terpilih kelompok 
tani yaitu Desa Doropeti (Klp Sama Taho dan Klp. Sampode Jaya),  Desa Pekat (Klp. 
Taruna makmur dan Klp. Pekat Makmur), Desa Sorinomo ( Klp. Cempaka Putih dan 
Klp. Kebersamaan), Desa Calabai (Klp. Tunas Ase dan Klp. Usaha Berkah) Desa Sori 
Tatanga (Klp. Karya Bersama dan Nggahi Rawi Pahu).

Responden ditentukan secara quata samplingsejumlah 50 orang dengan tiap 
kelompok masing-masing lima orang. Dimana terdiri dari dua orang pengurus yaitu 
ketua dan sekertaris ditentukan secara langsung (purpusive sampling) dan tiga orang 
anggota dipilih secara simple random sampling.Data yang dikumpulkan terdiri dari data 
primer dan data sekunder. Data primer  diperoleh langsung dari responden melalui 
wawancara berdasarkan daftar pertanyaan dan kuisioner yang telah disiapkan. 
Respondenmemilih jawaban yang telah disiapkan sesuai dengan keadaan yang ada 
dalam kelompok (Kuisioner tertutup), serta hasil pengamatan langsung atau observasi di 
tempat penelitian.Untuk data sekunder diperoleh dari beberapa media dan bersifat 
melengkapi data primer seperti buku, literatur, ataupun artikel serta data instansi atau 
lembaga yang terkait dengan penelitian ini.

Kelompok diukur dari unsur-unsur dinamika kelompok yaitu, tujuan kelompok, 
struktur kelompok, fungsi tugas kelompok, pembinaan dan pengembangan kelompok 
tani, kekompakan kelompok, suasana kelompok, ketegangan atau tekanan dalam 
kelompok, efektivitas kelompok dan maksud tersembunyi atau terselubung.

Untuk menentukan skor ideal atau batas atas dan skor terendah atau batas 
bawahuntuk setiap kriteria atau unsur penilaian denganmengalikan skor dari kriteria 
jawaban denganjumlah responden.Sehingga diperoleh jumlahkeseluruhan skor dari 
penilaian setiap unsuryaitu skor keseluruhan (total skor) penilaian unsur dinamika 
kelompok.

Adapun sekor masing-masing item yaitu :
Sekor : 1 untuk jawaban yang ditulis nomor 1
Sekor : 2 untuk jawaban yang ditulis nomor 2
Sekor 3 : untuk jawaban yang ditulis nomor 3

Tabel 1.Tingkat partisipasi pada unsur-unsur dinamika kelompok

No Unsur
Sekor

Minimal Maksimal
1 Tujuan kelompok 3 9
2 Struktur kelompok 4 12
3 Fungsi dan tugas kelompok 4 12
4 Pemeliharaan dan pengembangan 

kelompok
2 6

5 Kekompakan kelompok 3 9
6 Susunan kelompok 3 9
7 Ketegangan atau tekanan 4 12
8 Efektifitas kelompok 7 21
9 Maksud tersembunyi 3 9
Jumlah 33 99
Sekor minimal = 33 
Sekor maksimal = 99

= −
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  = 99 − 333 = 22
Tidak dinamis = 33 – 54
Kurang dinamis = 55-76
Dinamis = 77-99

Kendala
Kendala yang dihadapi oleh kelompok tani perkebunan dianalisis ecara eskriptif 

tabulasi, yaitu mengungkapkan kendala yang dihadapi oleh responden kemudia 
ditabelkan dan dideskriptifkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN 
a. Karakteristik Responden

Responden utama dalam penelitian iniadalahpetani perkebunan.Dimana petani 
perkebunan adalah orang yang berada pada kegiatan perkebunan dan masuk menjadi 
bagian dari anggota kelompok.

b. Umur Responden

Umur merupakan salah satu faktor penentu produktivitas seseorang. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa rata-rata umur responden banyak berada pada kisaran 
umur  41-50 tahun . Telah diketahui kisaran umur responden kelompok tani perkebunan 
di Kecamatan Pekat termasuk dalam kategori umur produktif.

c. Tingkat Pendidikan

Dalam penelitian ini, tingkat pendidikan yang dimaksud adalah tingkat 
pendidikan formal yang telah ditempuh oleh responden.Tingkat pendidikan merupakan 
salah satu faktor yang berpengaruh secara signifikan.

Tabel2.Tingkat Pendidikan Formal Petani pada UsahataniCengkehdiKecamatan 
PekatKabupaten Dompu Tahun 2017

No.
Tingkat Pendidikan Petani 

Responden
Jumlah (Orang) Persentase (%)

1 Tidak Sekolah 11
76 %2 Tidak Tamat sekolah Dasar 9

3 Tamat Sekolah Dasar 18
4 Tamat Sekolah Menengah Pertama 6 13 %
5 Tamat Sekolah Menengah Atas 8 8 %
6 Tamat Perguruan Tinggi 1 2 %

Total 50 100
Sumber : Data Primer Diolah, (2018)

Berdasarkan Tabel 4.5 terlihat bahwa tingkat pendidikan 
petanirespondensebagian besar tidak sekolah, tidak tamat sekolah dasar dan tamat 
sekolah dasar yaitu dibawah 76 % dengan jumlah responden 38 orang, ini berarti 
termasuk kriteria pendidikan terendah. 
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d. Pengalaman Berusahatani

Pengalaman berusahatani dapat dijadikan acuan untuk daapat mengoptimalkan 
atau meminimalkan kegagalan dalam berusahatani.Semakin lama pengalaman 
berusahatani maka semakin terlihat keberhasilan petani dalam mengelola usahataninya 
karena sudah banyak memiliki pengetahuan untuk melakukan usahatani tersebut serta 
semakin banyak anggota kelompok yang bisa belajar pada petani yang dianggap 
berpengalaman.

Tabel 3.Kisaran Pengalaman Kelompok Tani Perkebunan Kecamatan PekatKabupaten 
Dompu Tahun 2018

No. Pengalaman Berusahatanitani
(Tahun)

Jumlah (Orang) Persentase (%)

1.
2.
3.

< 10
10-20
> 30

10
36
4

20
72
8

Total 50 100
Sumber : Data Primer Diolah, (2018)

Tabel diatas berisi tentang pengalaman responden dalam melakukan kegiatan 
usahatani, dimana dapat dilihat pengalaman masing-masing dimana yang mimiliki 
pengalama terbanyak yaitu 36 orang dengan presentasi 72 % yaitu dapat disimpulkan 
bahwa sebagian besar pengalaman usaha tani anggota kelompok tani perkebunan sudah 
menjadi bagian hidup masyarakat yang ada di kecamatan Pekat yang sudah berlangsung 
cukup lama. 

e. Jumlah Tanggungan Keluarga

Tabel4.Kisaran Kelompok Tani Perkebunan Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga 
di Kecamatan PekatKabupaten Dompu Tahun 2017

No.
Jumlah Tanggungan Keluarga 

(Orang)
Kelompok Tani Perkebunan

Jumlah (Orang) Persentase (%)
1.
2.

1 – 2
3 – 4
> 5

21
25
4

42
50
8

Total 50 100,00
Sumber : Data Primer Diolah, (2018) 

Tabel 4.menunjukkan bahwa jumlah tanggungan keluarga responden jumlah 
tanggungan keluarga terbanyakpada kisaran 3 – 4 orang yaitu sebanyak 25 orang 
dengan persentase tertinggi 55%. Artinya sebagian besar keluarga responden kelompok 
tani tergolong menegah.

Pekerjaan
Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pekerjaan pokok adalah pekerjaan 

yang menjadi sumber penghasilan utama bagi rumah tangga petani 
responden.Sedangkan pekerjaan sampingan merupakan pekerjaan di luar pekerjaan 
pokok untuk memperoleh tambahan penghasilan. Untuk lebih jelasnya

Tabel5 Sebaran Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan Kelompok Tani Perkebunan 
Kecamatan PekatKabupaten Dompu Tahun 2018
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No Uraian
Pekerjaan Pokok Pekerjaan Sampingan

Jumlah 
(Orang)

Persentase 
(%)

Jumlah 
(Orang)

Persentase 
(%)

1 Petani 49 98 28 56
2 Buruh Tani 5 10
3 Karyawan PT 2 4
4 Peternak 4 8
5 Wiraswasta 9 18
6 Guru SMA 1 2 1 2
7 Staf Desa 1 2

Jumlah 50 100 50 100
Sumber: Data Primer Diolah 2018.

Berdasarkan Tabel di atas bahwa sebagian besar dari mata pencaharian petani 
responden yaitu sebagai buruh tani, hal ini didukung karena keadaan geografis wilayah 
yang mendukung untuk melakukan banyak kegiatan usahatani, selain itu wilayah 
Kecamatan Pekat juga merupakan dataran tinggi, dimana jenis tanaman prkebunanan 
dan tanaman pangan lainya serta tanaman pertanian lainya serta potensi Kecaman Pekat 
masih memiliki peluang untuk mengembangkan wira usaha jadi pembisnis kayu dan 
karyawan di perusahaan perkebuna.

Dinamika Kelompok Tani Perkebunan
Adapun untuk mengetahui apakah kelompok tani perkebunan di Kecamatan 

Pekat berada pada kondisi yang dinamis atau tidak dinamis adalah dengan melihat skor
pencapaiandari masing-masing komponen dinamika kelompok tani perkebunan di 
Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.
Tabel 4.8 Pencapaian Skor Masing-masing Komponen Dinamika Kelompok Tani 

  Perkebunan di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.

No Komponen
Skor

Kategori Pencapaian Max 
1 Tujuan kelompok 9 9 Tinggi 
2 Struktur kelompok 9 12 Tinggi
3 Fungsi dan tugas kelompok 11 12 Tinggi
4 Pemeliharaan dan pengembangan kelompok 6 6 Tinggi
5 Kekompakan kelompok 9 9 Tinggi
6 Susunan kelompok 8 9 Tinggi
7 Ketegangan atau tekanan 4 12 Rendah 
8 Efektifitas kelompok 19 21 Tinggi 
9 Maksud tersembunyi 5 12 Rendah 
Jumlah 80 99 Tinggi 

Sumber : Data Primer yang Diolah 2018.
Dari tabel 4.8 Pencapaian skor dinamika kelompok tani perkebunan di 

Kecamatan Pekat tercapai skor 80 dari 99 skor maksimal.menggambarkan keseluruhan 
komponem dinamika kelompok terkategori tinggi atau dinamis. Mulai dari aspek 
tujuankelompok, strukturkelompok, fungsi tugaskelompok, pemeliharaan dan 
pengembangankelompok, kekompakankelompok, susana kelompok dan efektifitas 
kelompok mendapatkan pencapaian yang tinggi sedangkan pada aspek komponen 
ketegangan kelompok dan maksud tersembunyi dengan pencapaian rendah atau 
terkategori tidak dinamis. Artinya sebagian besar dari kompenen dinamika kelompok 
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sangat dipahami dengan baik oleh sebagian besar kelompok tani perkebunan dan 
berjalan dengan baik dari setiap tahapan aktifitas kelompok.

Tabel 4.9.Frekuensi Pencapaian Skor Dinamika Kelompok Berdasarkan Kategori 
    pada Kelompok Tani Perkebunan di Kecamatan Pekat Kabupaten 
    Dompu

No Skor Kategori Frek (Org) Presentasi (%)
1 33-54 Tidak Dinamis 8 16
2 55-76 Kurang dinamis 16 32
3 77-99 Dinamis 26 52

Jumlah 50 100
Data primer yang diolah 2018

Dari data di atas dapat dilihat bahwa hasil keseluruhan hasil penelitian 
dilapangan menggambarkan sebaran responden kelompok petani perkebunan 
padakondisi dinamika kelompok terkategori dinamis dengan skor (77-99) berjumlah 26 
responden dengan presentasi 52%. Artinya sebagaian besar anggota kelompok tani 
perkebunan di Kecamatan Pekat mengatakan dinamis.Sedangkan, yang terkategori 
kurang dinamis dengan skor (55-76) ada 16 petani responden kelompok dengan 
presentasi 32%. tidak berjalan maksimal secara sekeluruhan atau kadang-kadang 
dikerjakan oleh anggota dan pengurus kelompok. Sementara yang terkategori tidak 
dinamis (33-45) terdapat8 responden presentasi 16 % yang tidak mengetahui sama 
sekali tentang perkembangan kegiatan kelompok. baik dari aspek tujuan sampai pada 
tujuan teresmbunyi.

Tujuan kelompok
Tujuan kelompok adalah suatu target kelompok yang ingin dicapai secara 

bersama oleh anggota dan struktur kepengurusan dalam kelompok.
Tabel 4.10  Skor Pencapaian Dinamika Kelompok Pada Aspek Tujuan Kelompok 

       Tani Perkebunan di Kecamatan Pekat.
No Tujuan Kelompok Skor Frek

Tercapai Max Org %
1 Tentang tujuan kelompok 3 3 32 64
2 Kesesuaian kegiatan kelompok dengan tujuan kelompok 3 3 25 50
3 kesesuaian tujuan kelompok dengan tujuan anggota kelompok 3 3 24 48
Jumlah 9 9

Sumber, Data primer yang diolah 2018.
Pada tabel 4.9 diatas dapat dilihat bahwa tujuan kelompok diperoleh capaian

skor 9dari 9 skor maksimal yang berarti dari setiap itemnya terkategori tinggi.

Struktur Kelompok 
Struktur kelompok tidak sekedar perangkat kelompok yang terdiri dari anggota, 

ketua dan sekretaris serta bidang-bidang dan anggota yang mengikat antara satu dengan 
yang lain akan tetapi, sktruktur kelompok akan memperjelas bagian-bagian dari 
kelompok untuk dikerjakan oleh anggota kelompok.  

Tabel. 4. 11. Pencapaian Skor Dinamika Kelompok pada Aspek Struktur 
        Kelompok Tani Perkebunan di Kecamatan Pekat.
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No Struktur Kelompok Skor Frek
Capaian Max Org %

1 Pembagian tugas dalam kelompok 2 3 22 44
2 Keterlibatan  anggota dalam pengambilan 

keputusan 
3 3 23 46

3 Proses komunikasi dalam penyampaian 
informasi 

3 3 26 52

4 Aturan yang dipakai 1 3 30 60
Jumlah 9 12

Sumber, Data primer yang diolah 2018.
Berdasarkan tabel 4.11 diatas dapat disimpulakan bahwa unsur struktur 

kelompok dengan skor capaian 9 dari 12 skor maksimal menandakan pada aspek bagian 
struktur kelompok terkategori tinggi atau dinamis dengan rincian dimana pada item 
pembagian tugas terdapat skor 2 dari  3 skor maksimal atau terkategori sedang. 
pembagian tugas dalam kelompok dilakukan oleh pengurus akan tetapi tidak jelas dan 
Pada aturan yang dipakai dalam kelompok menandakan hampir setiap pengurus dan 
anggota kelompok tidak menekankan adanya aturan dalam kelompok. Dimana tercapai 
skor 1 dari 3skormaksimal yang berarti rendah. Penguatan pengetahuan akan cara 
mengelola kelompok sangat minim sehingga aturan dianggap sebagai penekanan bagi 
anggota dan pengurus kelompok jadi penetapan aturan kelompok akan menghambat 
partisipasi anggota pada kelompok

Fungsi tugas kelompok
Kehadiran kelompok tani bagi anggota kadang kala menguntungkan anggota tertentu, 
atau dijadikan untuk kepentingan sesaat oleh karenanya kelompok mesti harus 
dijewantahkan sebagai wadah yang mengakomodasi kepentingan anggota dengan 
memfungsikan kelompok semaksimal mungkin.

Tabel. 4. 12. Pencapaian Skor Dinamika Kelompok pada Aspek Fungsi Tugas
Kelompok Tani Perkebunan di Kecamatan Pekat.

No Unsur Fungsi Tugas Kelompok Skor Frek
Tercapai Max Org %

1 Fungsi memberikan informasi 3 3 28 56
2 Fungsi memecahkan masalah 2 3 29 58
3 Fungsi menumbuhkan motivasi anggotan 3 3 27 54
4 Fungsi mengajak partisipasi 3 3 22 44
Jumlah 11 12

Sumber, Data primer yang diolah 2018.
Pada tabel. 4.12.  diatas dapat disimpulakan bahwa pada aspek fungsi tugas 

kelompok tani perkebunan di Kecamatan Pekat tercapai jumlah 11 skor dari 12 skor 
maksimal terkategori tinggi yang artinya dari aspek fungsi tugas kelompok dalam setiap 
tahapan mengalami proses dinamika yang baik. 
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Pembinaan dan Pengembangan Kelompok 
upaya kelompok menjadadi wadah yang mengakomodasi kepentingan bersama, baik 
kepentingan untuk terus mengembangkan diri dalam kelompok dan kepentingan untuk 
mengakomodasi aspirasi dari setiap anggota. 

Tabel 4.13. Pencapaian Skor Dinamika Kelompok pada Aspek Pembinaan dan 
Pengembangan Kelompok Tani Perkebunan di Kecamatan Pekat.

No Unsur Pembinaan dan 
Pengembangan Kelompok

Skor Frek
Tercapai Max Orang %

1 Upaya penyediaan falitas dalam 
kelompok

3 3 30 60

2 Sosialisasi dalam kelompok 3 3 25 50
Jumlah 6 6

Sumber : Data primer yang diolah 2018.
Berdasarkan tabel 4.12 dimana dicapai jumlah skor 6dari 6 skor maksimal yang 

berarti pada aspek pembinaan dan pengembangan sanga tinggi. Setiap item pada 
pembinaan dan pengembangan kelompok dilaksanakan dan diupayakan oleh pengurus 
anggota kelompok..

Kekompakan kelompok 
Semangat kebersamaan yang lahir dari anggota untuk terus mengeratkan semangat 
bersama demi terwujudnya satu tujuan kelompok secara bersama-sama.

Tabel 4.14. Pencapaian Skor Dinamika Kelompok pada Aspek Kekompakan Kelompok 
Tani Perkebunan di Kecamatan Pekat

No Unsur Kekompakan Kelompok Skor Frek 
Tercapai Max Orng %

1 Kesatuan dan persatuan atau rasa memiliki, 
menghormati, mempercayai, dan mengasihi

3 3 25 50

2 Kerjasama kelompok 3 3 25 50
3 Keharmonisan hubungan  dalam kelompok. 3 3 34 34
Jumlah 9 9

Sumber : Data primer yang di olah 2018.
Berdasarkan data dari tabel 4.13 menggambarkan pada unsur kekompakan 

kelompok dengan jumlah skor 9 dari 9 skor maksimal yang berarti terkategori tinggi. 
Artinya dari setiap tahapan dari proses kekompakan dalam kelompok selalu dipahami 
dengan baik oleh anggota dan pengurus kelompok.

Suasana kelompok
Suasana kelompok adalah menyakut kenyamanan anggota kelompok dengan 

pengurus dalam kelompok.Kenyamanan didapat dari kedekatan hungan antar anggota, 
tempat beraktivitas yang sagat mendukung baik secara pemikiran dan perbuatan dalam 
kelompok dan terdapat kelancaran pengambilan dalam kelompok untuk saling 
melengkapi kekurangan kelompok.

Tabel 4. 15. Skor perolehan Dinamika Kelompok pada Aspek Suasana Kemlopok Tani 
Perkebunan Di Kecamatan Pekat
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No Unsur Suasana Kelompok Skor Frek

Capaian Max Orang (%)
1 Kedekatan hubungan dalam kelompok dan 

hubungan antar anggota
2 3 29 58

2 Kenyaman dengan lingkungan tempat 
aktivitas dalam kelompok 

3 3 35 70

3 Kelancaran pengambilan keputusan dalam 
rapat maupun pertemuan lainnya. 

3 3 35 62

Jumlah 8 9
Sumber : Data primer yang diolah 2018.
Berdasarkan data pada tabel.4.14 diatas terdapat pencapaian jumlah skor modus 

8dari 9 skor maksimal artinya pada aspek unsur suasana kelompok terkategori dinamis.

Ketegangan/Tekanan dalam Kelompok
Pola interaksi antersesama yang melahirkan satu ketegangan, pada prinsipnya 
ketengangan akan membentuk satu semangat tertentu bagi anggotat kelompok yang 
memahami akan tetapi juga akan menjadi satu hal yang membuat kelompok akan mati 
bagi anggota dan pengurus kelompok yang kurang memamahami terkait konfli atau 
ketegangan dalam kelopok. 

Tabel. 4. 16. Skor perolehan Dinamika Kelompok Pada Aspek 
         Tekanan atau Ketegangan Kelompok Tani Perkebunan di Kecamatan 
         Pekat

No Unsur ketegangan/tekanan dalam Kelompok Skor Ferk 
Capaian Max Orang %

1 Konflik dan persaingan 1 3 25 50
2 dampak persaingan dengan kelompok lain 1 3 22 44
3 tantangan dan peluang yang ada disekitar 

kelompok 
1 3 27 54

4 penerapan sangksi dalam kelompok 1 3 23 46
Jumlah 4 12

Sumber : Data primer yang diolah 2018.

Berdasarkan data pada tabel 4.16 dapat digambarkan bahwa pada bagian unsur
ketegangan atau tekanan dalam kelompok tidak dinamis dengan capaian skor 4 dari 12 
skor maksimal yang berarti terkategori rendah. artinya dari setiap tahapan tidak berjalan 
sama sekali atau tidak dijalankan.

Efektivitas Kelompok
Satu suasana yang dicitakan dalam kelompok dengan membuka ruang dialog untuk 
memberikan kesempatan anggota untuk mengkomunikasikan ide dan pemikiranya 
dalam kelompok. 
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Tabel. 4. 17. Skor perolehan Pada Dinamika Kelompok Pada Aspek Efektifitas 
kelompok Tani Perkebunan di Kecamatan Pekat.

No Unsur Efektivitas Kelompok Skor Frek
Capaian Max

Org %
1 Kesempatan mengkomunikasikan ide/gagasan 3 3 35 70
2 Keahlian, kemampuan serta pengaruh pemimpin 3 3 30 60 
3 Keinginan berada dalam kelompok 3 3 36 72
4 Dukungan dalam kegiatan kelompok 3 3 23 46 
5 Kepercayaan terhadap kelompok 3 3 32 64
6 Pencapaian tujuan kelompok, pelaksanaan, 

Monitoring dan evaluasi 
2 3 27 54

7 Pencapaian tujuan anggota pada kelompok 2 3 26 52
Jumlah 19 21

Sumber : Data primer yang diolah 2018.

Berdasarkan data dari tabel 4.17 diatas dapat dillihat capaian skor 19 dari 21 
skor maksimal artinya unsur keefektifitasan kelompok sangat tinggi. 

Maksud tersembunyi
Tabel. 4. 19. Skor perolehan pada Aspek Maksud tersembunyi.

No Unsur Maksud tersembunyi Skor Frek 

Capaian Max orang %

1 Maksud tersembunyi kelompok 3 3 37 74
2 Maksud tersembunyi pimpinan/ketua 1 3 27 48
3 Maksud tersembunyi anggota 1 3 27 65
Jumlah 5 9

Sumber : Data sekunder yang sudah diolah 2018.

Berdasarkan data ditas dapat disimpulkan bahwa tercapai skor 5 dari 9 skor 
maksimal.Menandakan bahwa dalam kelompok tani sebagiam besar memiliki tujuan 
tersebung baik di tingkatan anggota maupun di tingkatan pengurus.

Kendala-Kendala Yang Dihadapi Kelompok Tani Perkebunan
Kendala atau hambatan dalam kelompok tani perkebunan yakni susuatu hal yang 

membuat segala sesuatu yang terjadi dalam kelompok baik dari eksetrnal kelompok 
maupun faktor internal kelompok.hambatan pada kelompok tani perkebunan 
dikecamtan pekat yang sering dijumpai dilapangan antara lain : 1). Kurangnya 
pemahaman, atau pelatihan terlebih darhulu dari penyuluh pertanian dalam 
menumbuhkan sikap mental, pengetahuan anggota dan pengurus supaya memiliki 
kemampuan dalam mengelola kelompok. 2). Adanya sifat arogansi dari pengurus yang 
secara semena-mena dalam bersikap dan bertindak sehingga anggota kelompok tidak 
menyukainya dan mengambil keputusan tanpa melibatkan anggota. 3). Kurang 
ntaransparanya pengurus atau anggota dalam memberitahukan informasi terkait 
penganggaran kelompok sehingga menimbulkan kecurigaan terhadap anggota yang lain 
dan ketidak jujuran dalam anggota kelompok dalam memberikan informasi paslu 
kepada kelompok dengan mengharapkan bantuan dari kelompok.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik 
kesimpulan yaitu : 1). Dinamika kelompok tani di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu 
berada pada kategori kelompok yang dinamis. Dengan capaian skor 80 dari  99 skor 
maksimal dimana tujuan kelompok kategori tinggi, struktur kelompok kategori tinggi, 
fungsi tugas kelompok kategori tinggi, pembinaan dan pengembangan kelompok 
kategori tinggi, kekompakan kelompok kategori tinggi, suasana kelompok kategori 
tinggi, ketegangan atau tekanan dalam kelompok kategori rendah, efektivitas kelompok 
kategori tinggi dan maksud tersembunyi kategori rendah dan sebaran responden 
diperoleh yang terkategori 77-99 berjumlah  26 orang responden atau 52% yang 
terkategori dinamis, yang kurang dinamis 55 – 76 terdapat 16 % responden dan 
prosentase 32% dan tidak dinamis dengan skor 33 – 44 terdapat 8 responden dengan 
prosentase 16 %.  2). Kendala-kendala yang dihadapi oleh kelompok tani perkebunan 
yaitu 1). Kurangnya pemahaman angota dalam mengelola kelompok, 2).Sifat arogansi 
pengurus yang merasa berlebihan mengelola kelompok 3).Kurang transparanya 
pengurus dan anggota dalam mengelola kelompok.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dari Dinamika Kelompok Tani 
Perkebunan Di Kec. Pekat maka dapat dilajukan beberapa saran-saran sebagai berikut 
:1). Diharapkan penyuluh atau pemerintah yang berkaitan untuk lebih meningkatkan 
pelatihan guna meningkatkan pengetahuan dan pembinaan terhadap kelompok.2). 
Diharapkan anggota dan kelompok untuk tetap saling menjaga sikap dan prilaku sebagai 
anggota dan pengurus guna menjaga keharmonisan dan kenyamanan yang utuh dalam 
kelompok 3). Diharapkan kepada pemerintah untuk mengevaluasi capaian-capaian dari 
kinerja kelompok mulai dari efektifitas bantuan berupa alat-alat produksi maupun 
anggaran supaya menghindari penyalah gunaan anggaran untuk penggunaan 
kepentingan pribadi anggota maupun pengurus kelompok untuk terus selalu terbuka dan 
jujur satu dengan yang lain demi menjaga kepercayaan bersama guna untuk 
meningkatkan kebersamaan dalam kelompok serta menghindari kecurigaan. 
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ABSTRAK 



MUSLIMIN SYAHRIJAL. Dinamika Kelompok Tani Perkebunan di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. Pembimbing Utama : Ir. Syahrifuddin, M.Si dan Pembimbing Pendamping Ir. Ahmad Sauqi, M.Si.

Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu sangat perpotensi untuk dijadikan sentral pembangunan masyarakat tani perkebuanan.Pembagunan masyarakat tani perkebunan  pada umumnya akan bergantung bagaimana pemerintah mengembangkan masyarakat dengan melaluikelompok tani perkebunan.Semangat anggota tercermin ke dalam setiap tahapan partisipasi yang dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok.Dinamika kelompok sebagai kekuatan kelompok yang menentukan prilaku kelompok dan prilaku anggota kelompok.Tujuan Penelitian ini (1).Untuk mengetahui tingkat dinamika kelompok tani perkebunan di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. (2). Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh kelompok tani perkebunan di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.Unit analisa unit analisis kelompok tani yang ada di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.Penentuan Desa sampel dilakukan secara sengaja (purposive sampling).Kelompok tani sampel ditentukan maising-masing dua kelompok tani per desa secara random sampling.Responden ditentukan secara quata samplingsejumlah 50 orang dengan tiap kelompok masing-masing lima orang. Dimana terdiri dari dua orang pengurus yaitu ketua dan sekertaris ditentukan secara langsung (purpusive sampling) dan tiga orang anggota dipilih secara simple random sampling.Konsep pengukuran variabel unsur-unsur dinamika kelompok yaitu, tujuan kelompok, struktur kelompok, fungsi tugas kelompok, pembinaan dan pengembangan kelompok tani, kekompakan kelompok, suasana kelompok, ketegangan atau tekanan dalam kelompok, efektivitas kelompok dan maksud tersembunyi atau terselubung.Analisa data.Menentukan skor ideal atau batas atas dan skor terendah atau batas bawahuntuk setiap kriteria atau unsur penilaian denganmengalikan skor dari kriteria jawaban denganjumlah responden.Sehingga diperoleh jumlahkeseluruhan skor dari penilaian setiap unsure yaitu skor keseluruhan (total skor) penilaian unsur dinamika kelompok.

Hasil penelitian (1) Dinamika kelompok tani di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu yang dinamis dengan capaian skor 80 dari 99 skor maksimal dimana hasil capaian dari setiap unsurnya tujuan kolompok terkategori tinggi, struktur kelompok kategori tinggi, fungsi tugas kelompok kategori tinggi, pembinaan dan pengembangan kelompok kategori tinggi, kekompakan kelompok kategori tinggi, suasana kelompok terkategori tinggi, ketengan kelompok kategori rendah, efektifitasan kelompok kategori tinggi dan maksud tersembunyi terkategori rendah dengan perolehan sebaran skor responden yaitu   ada 28  responden dan prosesntase 52 % yang kurang dinamis  55 – 76 terdapat 16 responden dan prosentase 32% dan tidak dinamis dengan skor 33 – 44 terdapat 8 responden dengan prosentase 16 %. (2) 

KataKunci : Dinamika, Kelompok dan Kendala yang di hadapi Petani

ABSTRACT



SYAHRIJAL MUSLIMIN. Dynamics of Plantation Farmers in Pekat District, Dompu Regency. Main Advisor: Ir. Syahrifuddin, M.Sc and Assistant Counselor Ir. Ahmad Sauqi, M.Sc.



Pekat Subdistrict, Dompu Regency has the potential to be used as the center of development for the farming community. In general, it will depend on how the government manages and utilizes grassroots communities. Fostering and developing the community through plantation farmer groups. Group life, members' enthusiasm is not always static but also dynamic, which is constantly changing. The spirit of members is reflected in each stage of participation carried out by each group. The purpose of this study (1). To determine the level of dynamics of plantation farmer groups in Pekat District, Dompu Regency. (2). To find out the obstacles faced by plantation farmer groups in Pekat District, Dompu Regency.

The method used in this research is descriptive method. Unit analysis unit analysis in research is the management and members of existing farmer groups. Determination of sample villages is done intentionally (purposive sampling). The sample farmer groups were determined by each farmer group per village by random sampling. Respondents were determined by quata sampling of 50 people with each group of five people. Where consists of two administrators determined directly (purposive sampling) and three members were selected by simple random sampling. Concept of Measurement Variables are elements of group dynamics, namely, group goals, group structure, group task functions, farmer group development and development, group cohesiveness, group atmosphere, tension or pressure in groups, group effectiveness and hidden intentions. Data analysis. Determine the ideal score and the lowest score for each criterion or element of assessment by multiplying the score of the criteria of the answer by the number of respondents.

Research results (1). Dynamic farmer group dynamics in Pekat Subdistrict, Dompu Regency with a score of 77-99 there are 28 respondents and 52% census which is less dynamic 55-76, there are 16 respondents and a percentage of 32% and not dynamic with a score of 33-44 with 8 respondents with a percentage of 16 %. The results of each element were categorized as high category, structure of high category group, high function group function function, development and development of high category groups, high group cohesiveness, high categorized group atmosphere, low category group, high category effectiveness and hidden purpose group. categorized low.

Keywords: Dynamics, Groups and Constraints faced by Farmers












PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.Dalam pelaksanaan pembangunan, sektor pertanian adalah salah satu sektor yang masih menjadi andalan dalam mendorong pembangunan, sebab sebagian besar penduduk di negara Indonesia masih menggantungkan nasibnya di sektor pertanian.Salah satunya subsektor perkebunan penyumbang PDB tertinggi. Pada tahun 2016 kontribusi terhadap PDB terbesar dari subsektor perkebunan yakni, 3,46% selanjutnya subsektor tanaman pangan 3,42 %, peternakan 1.62% dan holtikultura 1,51% (Supriatna, 2017). 

Kabupaten Dompu jenis komoditas perkebunan seperti kelapa, kopi, jambu mente, jambu mente, pinang, kapuk, asam, kemiri, tembakau rakyat dan jarak pagar pada luas lahan 192.716,00 hektar dari 665.314,00 hektar atau atau 24,2 % belum dimanfaatkan. Kabupaten Dompu sangat berpotensi untuk dikembangkan tanaman perkebunan khususnya adalah Kecamatan Pekat.Masyarakat di Kecamatan Pekat rata-rata bermata pencaharian sebagai pekebun dan pemasok kebutuhan di sektor perkebunan. Tanaman perkebunan yang dihasilkan di Kecamatan Pekat dengan satuan produksi per ton antara lain : kelapa 94,92 ton, kopi 557,79 ton, wijen 6.01 ton. Kapuk 5.18 ton, pinang 0,11 ton, asam 79.25 ton, coklat 13,15 ton, tembakau 688 ton, jambu mente 2918,40 ton , jarak pagar 26,23 ton. Dengan luas area perkebunan 16.450 ha dengan jumlah satuan produksi perkebunan keseluruhan 4.521,46 Ton (BPS, Pekat Dalam Angka 2016).

Kecamatan Pekat sangat perpotensi untuk dijadikan sentral pembangunan masyarakat tani perkebuanan kedepan.Pembagunan masyarakat tani perkebunan  pada umumnya akan bergantung bagaimana pemerintah mengelola dan memanfaatkan masyarakat akar rumput (gress root). Membina dan mengembangkan masyarakat dengan melaluikelompok masyarakat.Pada prinsipnya setiap manusia saling membutuhkan antar sesama dalam hidup berkelompok.

Pentingnya kelompok untuk menunjang dan mengeratkan hubungan antar individu, baik hubungan emosional maupun secara sosial. Sebab di dalam kelompok masyarakat tidak saja dituntut untuk saling mengenali satu dengan yang lain tapi di dalam kelompok dituntut untuk saling berbagi informasi, pengetahuan dan pengalaman demi tercapainya tujuan bersama anggota kelompok. Kehidupan berkelompok, semangat anggota tidak selalu berada dalam keadaan statis, tetapi berada dalam keadaan yang dinamis, yaitu selalu berubah-ubah secara terus-menerus dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.Semangat anggota tercermin ke dalam setiap tahapan partisipasi yang dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok. Maka untuk mengetahui keadaan kelompok tani pekebunan maka perlu dilakukan penelitian tentang dinamika kelompok tani perkebunan di Kecamtan Pekat Kabupaten Dompu

Tujuan dari penelitian ini adalah 1).Untuk mengetahui dinamika kelompok tani perkebunan di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. 2). Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh kelompok tani perkebunan di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.



METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitianini adalah metode pendekatan deskriptif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah kelompok tani yang ada di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, Penentuan Desa sampel dilakukan secara sengaja (purposive sampling) dimana lima Desa dengan pertimbangan bahwa kelima Desa terdapat kelompok tani perkebunan terbanyak. Kelompok tani sampel ditentukan maising-masing dua kelompok tani secara random sampling sehingga terpilih kelompok tani yaitu Desa Doropeti (Klp Sama Taho dan Klp. Sampode Jaya),  Desa Pekat (Klp. Taruna makmur dan Klp. Pekat Makmur), Desa Sorinomo ( Klp. Cempaka Putih dan Klp. Kebersamaan), Desa Calabai (Klp. Tunas Ase dan Klp. Usaha Berkah) Desa Sori Tatanga (Klp. Karya Bersama dan Nggahi Rawi Pahu).

Responden ditentukan secara quata samplingsejumlah 50 orang dengan tiap kelompok masing-masing lima orang. Dimana terdiri dari dua orang pengurus yaitu ketua dan sekertaris ditentukan secara langsung (purpusive sampling) dan tiga orang anggota dipilih secara simple random sampling.Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer  diperoleh langsung dari responden melalui wawancara berdasarkan daftar pertanyaan dan kuisioner yang telah disiapkan. Respondenmemilih jawaban yang telah disiapkan sesuai dengan keadaan yang ada dalam kelompok (Kuisioner tertutup), serta hasil pengamatan langsung atau observasi di tempat penelitian.Untuk data sekunder diperoleh dari beberapa media dan bersifat melengkapi data primer seperti buku, literatur, ataupun artikel serta data instansi atau lembaga yang terkait dengan penelitian ini.

Kelompok diukur dari unsur-unsur dinamika kelompok yaitu, tujuan kelompok, struktur kelompok, fungsi tugas kelompok, pembinaan dan pengembangan kelompok tani, kekompakan kelompok, suasana kelompok, ketegangan atau tekanan dalam kelompok, efektivitas kelompok dan maksud tersembunyi atau terselubung.

Untuk menentukan skor ideal atau batas atas dan skor terendah atau batas bawahuntuk setiap kriteria atau unsur penilaian denganmengalikan skor dari kriteria jawaban denganjumlah responden.Sehingga diperoleh jumlahkeseluruhan skor dari penilaian setiap unsuryaitu skor keseluruhan (total skor) penilaian unsur dinamika kelompok.

Adapun sekor masing-masing item yaitu :

Sekor : 1 untuk jawaban yang ditulis nomor 1

Sekor : 2 untuk jawaban yang ditulis nomor 2

Sekor 3 : untuk jawaban yang ditulis nomor 3



Tabel 1.Tingkat partisipasi pada unsur-unsur dinamika kelompok

		

No

		

Unsur

		Sekor



		

		

		Minimal

		Maksimal



		1

		Tujuan kelompok 

		3

		9



		2

		Struktur kelompok 

		4

		12



		3

		Fungsi dan tugas kelompok 

		4

		12



		4

		Pemeliharaan dan pengembangan kelompok

		2

		6



		5

		Kekompakan kelompok 

		3

		9



		6

		Susunan kelompok 

		3

		9



		7

		Ketegangan atau tekanan 

		4

		12



		8

		Efektifitas kelompok 

		7

		21



		9

		Maksud tersembunyi

		3

		9



		 Jumlah 

		33

		99





Sekor minimal 	= 33 

Sekor maksimal 	= 99





Tidak dinamis 		= 33 – 54

Kurang dinamis 	= 55-76

Dinamis 		= 77-99



Kendala

Kendala yang dihadapi oleh kelompok tani perkebunan dianalisis ecara eskriptif tabulasi, yaitu mengungkapkan kendala yang dihadapi oleh responden kemudia ditabelkan dan dideskriptifkan.



HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Karakteristik Responden

Responden utama dalam penelitian iniadalahpetani perkebunan.Dimana petani perkebunan adalah orang yang berada pada kegiatan perkebunan dan masuk menjadi bagian dari anggota kelompok.



b. Umur Responden

Umur merupakan salah satu faktor penentu produktivitas seseorang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata umur responden banyak berada pada kisaran umur  41-50 tahun . Telah diketahui kisaran umur responden kelompok tani perkebunan di Kecamatan Pekat termasuk dalam kategori umur produktif.



c. Tingkat Pendidikan

Dalam penelitian ini, tingkat pendidikan yang dimaksud adalah tingkat pendidikan formal yang telah ditempuh oleh responden.Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh secara signifikan.



Tabel2.Tingkat Pendidikan Formal Petani pada UsahataniCengkehdiKecamatan PekatKabupaten Dompu Tahun 2017

		No.

		Tingkat Pendidikan Petani Responden

		Jumlah (Orang)

		Persentase (%)



		1

		Tidak Sekolah

		11

		76 %



		2

		Tidak Tamat sekolah Dasar

		9

		



		3

		Tamat Sekolah Dasar

		18

		



		4

		Tamat Sekolah Menengah Pertama

		6

		13 %



		5

		Tamat Sekolah Menengah Atas

		8

		8 %



		6

		Tamat Perguruan Tinggi

		1

		2 %



		 

		Total

		50

		100





Sumber : Data Primer Diolah, (2018)



Berdasarkan Tabel 4.5 terlihat bahwa tingkat pendidikan petanirespondensebagian besar tidak sekolah, tidak tamat sekolah dasar dan tamat sekolah dasar yaitu dibawah 76 % dengan jumlah responden 38 orang, ini berarti termasuk kriteria pendidikan terendah. 

d. Pengalaman Berusahatani

Pengalaman berusahatani dapat dijadikan acuan untuk daapat mengoptimalkan atau meminimalkan kegagalan dalam berusahatani.Semakin lama pengalaman berusahatani maka semakin terlihat keberhasilan petani dalam mengelola usahataninya karena sudah banyak memiliki pengetahuan untuk melakukan usahatani tersebut serta semakin banyak anggota kelompok yang bisa belajar pada petani yang dianggap berpengalaman.



Tabel 3.Kisaran Pengalaman Kelompok Tani Perkebunan Kecamatan PekatKabupaten Dompu Tahun 2018

		No.

		Pengalaman Berusahatanitani

(Tahun)

		Jumlah (Orang)

		Persentase (%)



		1.

2.

3.

		< 10

10-20

> 30

		10

36

4

		20

72

8



		

		Total

		50

		100





Sumber : Data Primer Diolah, (2018)

Tabel diatas berisi tentang pengalaman responden dalam melakukan kegiatan usahatani, dimana dapat dilihat pengalaman masing-masing dimana yang mimiliki pengalama terbanyak yaitu 36 orang dengan presentasi 72 % yaitu dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pengalaman usaha tani anggota kelompok tani perkebunan sudah menjadi bagian hidup masyarakat yang ada di kecamatan Pekat yang sudah berlangsung cukup lama. 



e. Jumlah Tanggungan Keluarga

Tabel4.Kisaran Kelompok Tani Perkebunan Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga di Kecamatan PekatKabupaten Dompu Tahun 2017

		No.

		Jumlah Tanggungan Keluarga (Orang)

		Kelompok Tani Perkebunan



		

		

		Jumlah (Orang)

		Persentase (%)



		1.

2.

		1 – 2

3 – 4

> 5

		21

25

4

		42

50

8



		

		Total

		50

		100,00





Sumber : Data Primer Diolah, (2018) 

Tabel 4.menunjukkan bahwa jumlah tanggungan keluarga responden jumlah tanggungan keluarga terbanyakpada kisaran 3 – 4 orang yaitu sebanyak 25 orang dengan persentase tertinggi 55%. Artinya sebagian besar keluarga responden kelompok tani tergolong menegah.



Pekerjaan

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pekerjaan pokok adalah pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan utama bagi rumah tangga petani responden.Sedangkan pekerjaan sampingan merupakan pekerjaan di luar pekerjaan pokok untuk memperoleh tambahan penghasilan. Untuk lebih jelasnya



Tabel5 Sebaran Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan Kelompok Tani Perkebunan Kecamatan PekatKabupaten Dompu Tahun 2018

		No

		Uraian

		Pekerjaan Pokok

		Pekerjaan Sampingan



		

		

		Jumlah (Orang)

		Persentase (%)

		Jumlah (Orang)

		Persentase (%)



		1

		Petani

		49

		98

		28

		56



		2

		Buruh Tani

		

		

		5

		10



		3

		Karyawan PT 

		

		

		2

		4



		4

		Peternak

		

		

		4

		8



		5

		Wiraswasta

		

		

		9

		18



		6

		Guru SMA

		1

		2

		1

		2



		7

		Staf Desa

		

		

		1

		2



		Jumlah

		50

		100

		50

		100





Sumber: Data Primer Diolah 2018.



Berdasarkan Tabel di atas bahwa sebagian besar dari mata pencaharian petani responden yaitu sebagai buruh tani, hal ini didukung karena keadaan geografis wilayah yang mendukung untuk melakukan banyak kegiatan usahatani, selain itu wilayah Kecamatan Pekat juga merupakan dataran tinggi, dimana jenis tanaman prkebunanan dan tanaman pangan lainya serta tanaman pertanian lainya serta potensi Kecaman Pekat masih memiliki peluang untuk mengembangkan wira usaha jadi pembisnis kayu dan karyawan di perusahaan perkebuna.



Dinamika Kelompok Tani Perkebunan

Adapun untuk mengetahui apakah kelompok tani perkebunan di Kecamatan Pekat berada pada kondisi yang dinamis atau tidak dinamis adalah dengan melihat skor pencapaiandari masing-masing komponen dinamika kelompok tani perkebunan di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.

Tabel 4.8 Pencapaian Skor Masing-masing Komponen Dinamika Kelompok Tani 	   Perkebunan di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.

		

No

		

Komponen

		Skor

		

Kategori 



		

		

		Pencapaian 

		Max 

		



		1

		Tujuan kelompok 

		9

		9

		Tinggi 



		2

		Struktur kelompok 

		9

		12

		Tinggi



		3

		Fungsi dan tugas kelompok 

		11

		12

		Tinggi



		4

		Pemeliharaan dan pengembangan kelompok

		6

		6

		Tinggi



		5

		Kekompakan kelompok 

		9

		9

		Tinggi



		6

		Susunan kelompok 

		8

		9

		Tinggi



		7

		Ketegangan atau tekanan 

		4

		12

		Rendah 



		8

		Efektifitas kelompok 

		19

		21

		Tinggi 



		9

		Maksud tersembunyi

		5

		12

		Rendah 



		Jumlah 

		80

		99

		Tinggi 





Sumber : Data Primer yang Diolah 2018.

Dari tabel 4.8 Pencapaian skor dinamika kelompok tani perkebunan di Kecamatan Pekat tercapai skor 80 dari 99 skor maksimal.menggambarkan keseluruhan komponem dinamika kelompok terkategori tinggi atau dinamis. Mulai dari aspek tujuankelompok, strukturkelompok, fungsi tugaskelompok, pemeliharaan dan pengembangankelompok, kekompakankelompok, susana kelompok dan efektifitas kelompok mendapatkan pencapaian yang tinggi sedangkan pada aspek komponen ketegangan kelompok dan maksud tersembunyi dengan pencapaian rendah atau terkategori tidak dinamis. Artinya sebagian besar dari kompenen dinamika kelompok sangat dipahami dengan baik oleh sebagian besar kelompok tani perkebunan dan berjalan dengan baik dari setiap tahapan aktifitas kelompok.



Tabel 4.9.Frekuensi Pencapaian Skor Dinamika Kelompok Berdasarkan Kategori 	    pada Kelompok Tani Perkebunan di Kecamatan Pekat Kabupaten 	    Dompu

		No

		Skor

		Kategori

		Frek (Org)

		Presentasi (%)



		1

		33-54

		Tidak Dinamis

		8

		16



		2

		55-76

		Kurang dinamis

		16

		32



		3

		77-99

		Dinamis

		26

		52



		Jumlah 

		50

		100





Data primer yang diolah 2018

Dari data di atas dapat dilihat bahwa hasil keseluruhan hasil penelitian dilapangan menggambarkan sebaran responden kelompok petani perkebunan padakondisi dinamika kelompok terkategori dinamis dengan skor (77-99) berjumlah 26 responden dengan presentasi 52%. Artinya sebagaian besar anggota kelompok tani perkebunan di Kecamatan Pekat mengatakan dinamis.Sedangkan, yang terkategori kurang dinamis dengan skor (55-76)  ada 16 petani responden kelompok dengan presentasi 32%. tidak berjalan maksimal secara sekeluruhan atau kadang-kadang dikerjakan oleh anggota dan pengurus kelompok. Sementara yang terkategori tidak dinamis (33-45) terdapat8 responden presentasi 16 % yang tidak mengetahui sama sekali tentang perkembangan kegiatan kelompok. baik dari aspek tujuan sampai pada tujuan teresmbunyi.



Tujuan kelompok

Tujuan kelompok adalah suatu target kelompok yang ingin dicapai secara bersama oleh anggota dan struktur kepengurusan dalam kelompok.

Tabel 4.10  Skor Pencapaian Dinamika Kelompok Pada Aspek Tujuan Kelompok 		       Tani Perkebunan di Kecamatan Pekat.

		No

		Tujuan Kelompok

		Skor

		Frek



		

		

		Tercapai

		Max

		Org

		%



		1

		Tentang tujuan kelompok

		3

		3

		32

		64



		2

		Kesesuaian kegiatan kelompok dengan tujuan kelompok

		3

		3

		25

		50



		3

		kesesuaian tujuan kelompok dengan tujuan anggota kelompok

		3

		3

		24

		48



		Jumlah 

		9

		9

		





Sumber, Data primer yang diolah 2018.

Pada tabel 4.9 diatas dapat dilihat bahwa tujuan kelompok diperoleh capaian skor 9dari 9 skor maksimal yang berarti dari setiap itemnya terkategori tinggi.



Struktur Kelompok 

Struktur kelompok tidak sekedar perangkat kelompok yang terdiri dari anggota, ketua dan sekretaris serta bidang-bidang dan anggota yang mengikat antara satu dengan yang lain akan tetapi, sktruktur kelompok akan memperjelas bagian-bagian dari kelompok untuk dikerjakan oleh anggota kelompok.  





Tabel. 4. 11. Pencapaian Skor Dinamika Kelompok pada Aspek Struktur 			        Kelompok Tani Perkebunan di Kecamatan Pekat.



		No

		Struktur Kelompok

		Skor

		Frek



		

		

		Capaian

		Max

		Org

		%



		1

		Pembagian tugas dalam kelompok 

		2

		3

		22

		44



		2

		Keterlibatan  anggota dalam pengambilan keputusan 

		3

		3

		23

		46



		3

		Proses komunikasi dalam penyampaian informasi 

		3

		3

		26

		52



		4

		Aturan yang dipakai 

		1

		3

		30

		60



		Jumlah 

		9

		12

		





Sumber, Data primer yang diolah 2018.

Berdasarkan tabel 4.11 diatas dapat disimpulakan bahwa unsur struktur kelompok dengan skor capaian 9 dari 12 skor maksimal menandakan pada aspek bagian struktur kelompok terkategori tinggi atau dinamis dengan rincian dimana pada item pembagian tugas terdapat skor 2 dari  3 skor maksimal atau terkategori sedang. pembagian tugas dalam kelompok dilakukan oleh pengurus akan tetapi tidak jelas dan Pada aturan yang dipakai dalam kelompok menandakan hampir setiap pengurus dan anggota kelompok tidak menekankan adanya aturan dalam kelompok.  Dimana tercapai skor 1 dari 3skormaksimal yang berarti rendah. Penguatan pengetahuan akan cara mengelola kelompok sangat minim sehingga aturan dianggap sebagai penekanan bagi anggota dan pengurus kelompok jadi penetapan aturan kelompok akan menghambat partisipasi anggota pada kelompok



Fungsi tugas kelompok

Kehadiran kelompok tani bagi anggota kadang kala menguntungkan anggota tertentu, atau dijadikan untuk kepentingan sesaat oleh karenanya kelompok mesti harus dijewantahkan sebagai wadah yang mengakomodasi kepentingan anggota dengan memfungsikan kelompok semaksimal mungkin.



Tabel. 4. 12. Pencapaian Skor Dinamika Kelompok pada Aspek Fungsi Tugas Kelompok Tani Perkebunan di Kecamatan Pekat.



		No

		Unsur Fungsi Tugas Kelompok 

		Skor

		Frek



		

		

		Tercapai 

		Max

		Org

		%



		1

		Fungsi memberikan informasi 

		3

		3

		28

		56



		2

		Fungsi memecahkan masalah 

		2

		3

		29

		58



		3

		Fungsi menumbuhkan motivasi anggotan

		3

		3

		27

		54



		4

		Fungsi mengajak partisipasi

		3

		3

		22

		44



		Jumlah 

		11

		12

		





Sumber, Data primer yang diolah 2018.

Pada tabel. 4.12.  diatas dapat disimpulakan bahwa pada aspek fungsi tugas kelompok tani perkebunan di Kecamatan Pekat tercapai jumlah 11 skor dari 12 skor maksimal terkategori tinggi yang artinya dari aspek fungsi tugas kelompok dalam setiap tahapan mengalami proses dinamika yang baik. 













Pembinaan dan Pengembangan Kelompok 

upaya kelompok menjadadi wadah yang mengakomodasi kepentingan bersama, baik kepentingan untuk terus mengembangkan diri dalam kelompok dan kepentingan untuk mengakomodasi aspirasi dari setiap anggota. 



Tabel 4.13. Pencapaian Skor Dinamika Kelompok pada Aspek Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Tani Perkebunan di Kecamatan Pekat.

		No

		Unsur Pembinaan dan Pengembangan Kelompok

		Skor

		Frek



		

		

		Tercapai

		Max

		Orang

		%



		1

		Upaya penyediaan falitas dalam kelompok

		3

		3

		30

		60



		2

		Sosialisasi dalam kelompok

		3

		3

		25

		50



		Jumlah 

		6

		6

		





Sumber : Data primer yang diolah 2018.

Berdasarkan tabel 4.12 dimana dicapai jumlah skor 6dari 6 skor maksimal yang berarti pada aspek pembinaan dan pengembangan sanga tinggi. Setiap item pada pembinaan dan pengembangan kelompok dilaksanakan dan diupayakan oleh pengurus anggota kelompok..



Kekompakan kelompok 

Semangat kebersamaan yang lahir dari anggota untuk terus mengeratkan semangat bersama demi terwujudnya satu tujuan kelompok secara bersama-sama.





Tabel 4.14. Pencapaian Skor Dinamika Kelompok pada Aspek Kekompakan Kelompok Tani Perkebunan di Kecamatan Pekat

		No

		Unsur Kekompakan Kelompok 

		Skor

		Frek 



		

		

		Tercapai 

		Max

		Orng

		%



		1

		Kesatuan dan persatuan atau rasa memiliki, menghormati, mempercayai, dan mengasihi

		3

		3

		25

		50



		2

		Kerjasama kelompok 

		3

		3

		25

		50



		3

		Keharmonisan hubungan  dalam kelompok.

		3

		3

		34

		34



		Jumlah 

		9

		9

		





Sumber : Data primer yang di olah 2018.

Berdasarkan data dari tabel 4.13 menggambarkan pada unsur kekompakan kelompok dengan jumlah skor 9 dari 9 skor maksimal yang berarti terkategori tinggi. Artinya dari setiap tahapan dari proses kekompakan dalam kelompok selalu dipahami dengan baik oleh anggota dan pengurus kelompok.





Suasana kelompok

Suasana kelompok adalah menyakut kenyamanan anggota kelompok dengan pengurus dalam kelompok.Kenyamanan didapat dari kedekatan hungan antar anggota, tempat beraktivitas yang sagat mendukung baik secara pemikiran dan perbuatan dalam kelompok dan terdapat kelancaran pengambilan dalam kelompok untuk saling melengkapi kekurangan kelompok.



Tabel 4. 15. Skor perolehan Dinamika Kelompok pada Aspek Suasana Kemlopok Tani Perkebunan Di Kecamatan Pekat

		No

		Unsur Suasana Kelompok

		Skor

		Frek



		

		

		Capaian 

		Max

		Orang 

		(%)



		1

		Kedekatan hubungan dalam kelompok dan hubungan antar anggota

		2

		3

		29

		58



		2

		Kenyaman dengan lingkungan tempat aktivitas dalam kelompok 

		3

		3

		35

		70



		3

		Kelancaran pengambilan keputusan dalam rapat maupun pertemuan lainnya. 

		3

		3

		35

		62



		Jumlah 

		8

		9

		





Sumber : Data primer yang diolah 2018.

Berdasarkan data pada tabel.4.14 diatas terdapat pencapaian jumlah skor modus 8dari 9 skor maksimal artinya pada aspek unsur suasana kelompok terkategori dinamis.



Ketegangan/Tekanan dalam Kelompok

Pola interaksi antersesama yang melahirkan satu ketegangan, pada prinsipnya ketengangan akan membentuk satu semangat tertentu bagi anggotat kelompok yang memahami akan tetapi juga akan menjadi satu hal yang membuat kelompok akan mati bagi anggota dan pengurus kelompok yang kurang memamahami terkait konfli atau ketegangan dalam kelopok. 



Tabel. 4. 16. Skor perolehan Dinamika Kelompok Pada Aspek 				         Tekanan atau Ketegangan Kelompok Tani Perkebunan di Kecamatan 	         Pekat



		No

		Unsur ketegangan/tekanan dalam Kelompok

		Skor 

		Ferk 



		

		

		Capaian 

		Max

		Orang

		%



		1

		Konflik dan persaingan

		1

		3

		25

		50



		2

		dampak persaingan dengan kelompok lain 

		1

		3

		22

		44



		3

		tantangan dan peluang yang ada disekitar kelompok 

		1

		3

		27

		54



		4

		penerapan sangksi dalam kelompok

		1

		3

		23

		46



		 Jumlah 

		4

		12

		





Sumber : Data primer yang diolah 2018.



Berdasarkan data pada tabel 4.16 dapat digambarkan bahwa pada bagian unsur ketegangan atau tekanan dalam kelompok tidak dinamis dengan capaian skor 4 dari 12 skor maksimal yang berarti terkategori rendah. artinya dari setiap tahapan tidak berjalan sama sekali atau tidak dijalankan.



Efektivitas Kelompok

Satu suasana yang dicitakan dalam kelompok dengan membuka ruang dialog untuk memberikan kesempatan anggota untuk mengkomunikasikan ide dan pemikiranya dalam kelompok. 






Tabel. 4. 17. Skor perolehan Pada Dinamika Kelompok Pada Aspek Efektifitas 	kelompok Tani Perkebunan di Kecamatan Pekat.

		No

		Unsur Efektivitas Kelompok

		Skor 

		Frek



		

		

		Capaian 

		Max

		



		

		

		

		

		Org 

		%



		1

		Kesempatan mengkomunikasikan ide/gagasan 

		3

		3

		35

		70



		2

		Keahlian, kemampuan serta pengaruh pemimpin 

		3

		3

		30

		60 



		3

		Keinginan berada dalam kelompok

		3

		3

		36

		72



		4

		Dukungan dalam kegiatan kelompok

		3

		3

		23

		46 



		5

		Kepercayaan terhadap kelompok 

		3

		3

		32

		64



		6

		Pencapaian tujuan kelompok, pelaksanaan, Monitoring dan evaluasi 

		2

		3

		27

		54



		7

		Pencapaian tujuan anggota pada kelompok

		2

		3

		26

		52



		Jumlah

		19

		21

		





Sumber : Data primer yang diolah 2018.



Berdasarkan data dari tabel 4.17 diatas dapat dillihat capaian skor 19 dari 21 skor maksimal artinya unsur keefektifitasan kelompok sangat tinggi. 



Maksud tersembunyi

Tabel. 4. 19. Skor perolehan pada Aspek Maksud tersembunyi.

		No

		Unsur Maksud tersembunyi

		Skor 

		Frek 



		

		

		Capaian

		Max

		orang

		%



		1

		Maksud tersembunyi kelompok 

		3

		3

		37

		74



		2

		Maksud tersembunyi pimpinan/ketua 

		1

		3

		27

		48



		3

		Maksud tersembunyi anggota 

		1

		3

		27

		65



		Jumlah 

		5

		9

		





Sumber : Data sekunder yang sudah diolah 2018.

Berdasarkan data ditas dapat disimpulkan bahwa tercapai skor 5 dari 9 skor maksimal.Menandakan bahwa dalam kelompok tani sebagiam besar memiliki tujuan tersebung baik di tingkatan anggota maupun di tingkatan pengurus.



Kendala-Kendala Yang Dihadapi Kelompok Tani Perkebunan

Kendala atau hambatan dalam kelompok tani perkebunan yakni susuatu hal yang membuat segala sesuatu yang terjadi dalam kelompok baik dari eksetrnal kelompok maupun faktor internal kelompok.hambatan pada kelompok tani perkebunan dikecamtan pekat yang sering dijumpai dilapangan antara lain : 1). Kurangnya pemahaman, atau pelatihan terlebih darhulu dari penyuluh pertanian dalam menumbuhkan sikap mental, pengetahuan anggota dan pengurus supaya memiliki kemampuan dalam mengelola kelompok. 2). Adanya sifat arogansi dari pengurus yang secara semena-mena dalam bersikap dan bertindak sehingga anggota kelompok tidak menyukainya dan mengambil keputusan tanpa melibatkan anggota. 3). Kurang ntaransparanya pengurus atau anggota dalam memberitahukan informasi terkait penganggaran kelompok sehingga menimbulkan kecurigaan terhadap anggota yang lain dan ketidak jujuran dalam anggota kelompok dalam memberikan informasi paslu kepada kelompok dengan mengharapkan bantuan dari kelompok.

KESIMPULAN DAN SARAN



Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1). Dinamika kelompok tani di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu berada pada kategori kelompok yang dinamis. Dengan capaian skor 80 dari  99 skor maksimal dimana tujuan kelompok kategori tinggi, struktur kelompok kategori tinggi, fungsi tugas kelompok kategori tinggi, pembinaan dan pengembangan kelompok kategori tinggi, kekompakan kelompok kategori tinggi, suasana kelompok kategori tinggi, ketegangan atau tekanan dalam kelompok kategori rendah, efektivitas kelompok kategori tinggi dan maksud tersembunyi kategori rendah dan sebaran responden diperoleh yang terkategori 77-99 berjumlah  26 orang responden atau 52% yang terkategori dinamis, yang kurang dinamis 55 – 76 terdapat 16 % responden dan prosentase 32% dan tidak dinamis dengan skor 33 – 44 terdapat 8 responden dengan prosentase 16 %.  2). Kendala-kendala yang dihadapi oleh kelompok tani perkebunan yaitu 1). Kurangnya pemahaman angota dalam mengelola kelompok, 2).Sifat arogansi pengurus yang merasa berlebihan mengelola kelompok 3).Kurang transparanya pengurus dan anggota dalam mengelola kelompok.



Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dari Dinamika Kelompok Tani Perkebunan Di Kec. Pekat maka dapat dilajukan beberapa saran-saran sebagai berikut :1). Diharapkan penyuluh atau pemerintah yang berkaitan untuk lebih meningkatkan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan dan pembinaan terhadap kelompok.2). Diharapkan anggota dan kelompok untuk tetap saling menjaga sikap dan prilaku sebagai anggota dan pengurus guna menjaga keharmonisan dan kenyamanan yang utuh dalam kelompok 3). Diharapkan kepada pemerintah untuk mengevaluasi capaian-capaian dari kinerja kelompok mulai dari efektifitas bantuan berupa alat-alat produksi maupun anggaran supaya menghindari penyalah gunaan anggaran untuk penggunaan kepentingan pribadi anggota maupun pengurus kelompok untuk terus selalu terbuka dan jujur satu dengan yang lain demi menjaga kepercayaan bersama guna untuk meningkatkan kebersamaan dalam kelompok serta menghindari kecurigaan. 
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