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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi petani terhadap kinerja kelompok
tani di Kecamatan Bayan Lombok Utara, mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi persepsi petani terhadap kinerja kelompok tani di Kecamatan
Bayan Lombok Utara. Penentuan jumlah petani responden dilakukan dengan
metode “Purposive Sampling dan Simple Random Sampling”, yaitu dengan
rincian 3 responden dari pengurus kelompok secara disengaja dan 4 responden
dari anggota kelompok, sehingga jumlah responden pada penelitian ini sebanyak
42 responden dari 6 kelompok tani. Analisis data menggunakan interval skor.
Hasil penelitian menunjukkan: (1) bahwa persepsi petani terhadap kinerja
kelompok tani di Kecamatan Bayan Lombok Utara termasuk pada kategori
persepsi baik; Persepsi petani responden terhadap kinerja kelompok tani sebagai
kelas belajar berada pada kategori persepsi baik, karena kelas belajar mampu
meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Sebagai unit produksi petani
responden memberikan persepsi baik, karena responden memandang unit produksi
mampu memberikan hasil yang lebih baik. Sebagai wahana kerjasama petani
responden memberikan kategori persepsi baik, karena petani responden
memandang kerjasama dalam kelompok tani mampu meringankan beban individu
melalui gotong royong, menambah modal dengan melakukan pinjaman pada
Gapoktan. (2) Faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja
kelompok tani di Kecamatan Bayan Lombok Utara adalah: kepemimpinan
kelompok tani, kekompakan kelompok, pertemuan rutin kelompok, tujuan
kelompok, ukuran kelompok dan norma kelompok. (3) Kendala-kendala yang
dihadapi oleh anggota kelompok tani meliputi: mengurus ternak atau mencari
pakan ternak (rumput), jadi buruh tani atau tukang ojek untuk kebutuhan sehari-
hari sehingga petani responden tidak maksimal mengikuti kegiatan dalam
kelompok.

Kata kunci: Persepsi, Petani, Kinerja, Kelompok Tani
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ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the perception of farmers on the
performance of farmer groups in Bayan District North Lombok, determine the
factors that influence the perception of farmers on the performance of Bayan
district farmer groups in North Lombok. Determination of the number of farmer
respondents was conducted by the method of "purposive sampling and simple
random sampling", 3 respondents from group management were selected using
purposive sampling. And 4 group member were selected using simple random
sampling, so that the number of respondents in this study were 42 respondents
from the six groups. Analysis of the data using the interval score. The results
showed: (1) that the perception of farmers on the performance of farmer groups in
North Lombok Bayan district including the perception of either category;
Perceptions of respondents on the performance of farmers as a farmer group
learning classes in the category of perception either, because the classroom
learning can improve knowledge and skills. As farmers' production unit of
respondents give a good perception. As a vehicle for farmers cooperation of
respondents give a good perception categories, because the farmer respondents
viewed cooperation in farmer groups can relieve the burden of individuals through
mutual cooperation, to raise capital by borrowing on Gapoktan. (2) factors that
significantly affect the performance of farmer groups in North Lombok Bayan
district are: the leadership of farmer groups, group cohesiveness, regular meetings
of the group, the group's goals, the size of the group and group norms. (3) The
constraints faced by farmers group members include: care of the animals or look
for animal feed (grass), so the farm workers or motorcycle taxis for daily needs so
that farmers maximal respondents did not follow the activities within the group.

Keywords: Perception, Farmer, Performance, Farmers Group

PENDAHULUAN
Sektor pertanian masih merupakan sektor utama di dalam pembangunan

pertanian Nusa Tenggara Barat. Pembangunan pertanian bertujuan untuk
meningkatkan taraf hidup dan kesejateraan masyarakat tani. Hal ini terbukti
dengan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat masih didominasi oleh sektor
pertanian yaitu 28,39% diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran
(16,65%), sedangkan yang menempati urutan ketiga yakni sektor pertambangan
dan penggalian (16,14%).

Kabupaten Lombok Utara juga merupakan wilayah bagian dari provinsi
Nusa Tenggara Barat yang berbasis pada sektor pertanian dengan jumlah
penduduk tahun 2012 sebanyak 203.564 jiwa. Berdasarkan data sementara,
sebagian besar penduduk bergelut dibidang pertanian. Produk unggulan
Kabupaten Lombok Utara adalah padi dan komoditas tanaman pangan lainnya
seperti jagung, kacang tanah, kedelai, sayur-sayuran dan buah-buahan.

Keberhasilan petani dalam meningkatkan produktivitasnya sangat
ditentukan oleh kinerja organisasi penyuluhan (pemerintah) dan petani.
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Pendekatan penyuluhan merupakan pendekatan yang sangat penting untuk
mewujudkan pembangunan pertanian di Nusa Tenggara Barat ini, lebih-lebih pada
daerah yang baru berkembang seperti Kabupaten Lombok Utara.

Kelompok tani di Kecamatan Bayan beragam bentuknya, yaitu kelompok
tani tanaman pangan dan perkebunan berjumlah 130 kelompok, kelompok tani
peternakan berjumlah 6 kelompok dan kelompok tani nelayan atau perairan
berjumlah 5 kelompok. Kelompok tani yang paling dominan adalah kelompok
tani tanaman pangan dan perkebunan.

Dari jumlah kelompok tani yang ada, oleh Penyuluh Pertanian setempat
mengatakan sebagian besar kelompok tani tersebut aktif ketika ada program atau
bantuan saja. Jadi bisa dikatakan kelompok tani tersebut tidak aktif. Dan lebih
disayangkan lagi, para petani yang masih berstatus sebagai anggota ataupun
pengurus kelompok tidak merasa mempunyai sebuah kelompok dan mereka
menganggap itu adalah masa lalu. Sedangkan untuk mencapai suatu keberhasilan
kelompok tani harus didukung oleh kelompok atau anggota kelompok tani yang
aktif dan memiliki kinerja yang tinggi agar tujuan dapat tercapai.

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini
yaitu: 1). Bagaimana persepsi petani terhadap kinerja kelompok tani di Kecamatan
Bayan Lombok Utara. 2). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kelompok
tani di Kecamatan Bayan Lombok utara.

Manfaat penelitian ini adalah: (1)Meningkatnya pengetahuan peneliti dan
pembaca tentang pentingnya kinerja kelompok tani. (2)Sebagai bahan acuan bagi
peneliti-peneliti lain yang berminat pada permasalahan yang sama.

METODOLOGI PENELITIAN

Unit Analisis

Dalam penelitian ini yang akan menjadi objek atau yang lebih sering disebut
unit analisis adalah anggota kelompok tani yang ada di wilayah Kecamatan Bayan
Lombok utara dengan menggunakan tiga variabel yaitu kelas belajar, unit
produksi dan wahana kerjasama.

Data yang diperoleh dari lapangan diolah dan dianalisis dengan menggunakan
analisis data. Analisis data  dilakukan dengan cara menentukan skor maksimum
dan skor minimum yang dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

Interval Skor = Jumlah Skor Maksimum - Jumlah Skor Minimum

Jumlah Kategori
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Persepsi Petani

Untuk mengetahui persepsi petani terhadap kinerja kelompok tani dapat
ditentukan dengan cara mencari interval skor yang diarahkan pada
ketentuan sebagai berikut:= (42 − 14)/3 = 28/3 = 9.33

Kategori Persepsi Dan Interval Skor Petani Terhadap Kinerja  Kelompok
Tani Di Kecamatan Bayan Lombok Utara

No Kategori Interval Skor

1 Persepsi Baik 34 – 42

2 Persepsi Sedang 24 – 33

3 Persepsi Kurang Baik 14 - 23

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi petani
terhadap kinerja kelompok tani di Kecamatan Bayan Lombok Utara dilakukan
dengan melakukan pengelompokan berdasarkan kesamaan jawaban kemudian
akan uraikan secara deskriptif.

PEMBAHASAN

Persepsi Petani terhadap Kinerja Kelompok Tani
Hasil wawancara peneliti dengan petani anggota dan pengurus kelompok tani

yang digambarkan dengan tabel penelitian, maka tujuan dari penelitian ini dapat
terjawab bahwa persepsi petani terhadap kinerja kelompok tani di Kecamatan
Bayan tergolong baik. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 4.10. Persepsi petani terhadap kinerja kelompok tani
No Variabel Persepsi Petani

Skor tercapai Modus Kategori

1 Kelas Belajar 355 3 Baik
2 Unit Produksi 384 3 Baik
3 Wahana Kerjasama 466 3 Baik

Jumlah 1.205 3 Baik
Sumber: Data primer diolah, 2015

Dari tabel 4.10. diatas diketahui bahwa persepsi petani terhadap kinerja
kelompok tani berada pada kategori baik, dengan skor tercapai 1.205. Artinya
bahwa menurut pandangan anggota dan pengurus kelompok, kelompok mampu
menjalankan fungsinya sebagai kelas belajar, unit produksi dan wahana
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kerjasama. Untuk mengetahui persepsi petani terhadap kinerja kelompok tani pada
masing-masing variabel disajikan pada uraian dibawah ini:

Persepsi terhadap Kinerja Kelompok sebagai Kelas Belajar

Pelatihan
Tabel 4.11. Sebaran Responden menurut Kategori Persepsi Petani terhadap
Kinerja Kelompok Tani pada aspek Pelatihan di Kecamatan Bayan

No. Kategori Persepsi Responden
Orang Persentase (%)

1 Kurang Baik 11 26,19
2 Sedang 0 0
3 Baik 31 73,81

Jumlah 42 100
Sumber : Data Primer Diolah, 2015

Responden yang memberikan persepsi baik karena responden menganggap
pelatihan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Adapun pelatihan
yang pernah dilakukan oleh kelompok antara lain, SLPHT (Sekolah Lapang
Pengelolaan Hama Terpadu), pengolahan hasil pertanian, system tanam padi jajar
legowo, SRI (System Rise Intencivitation) dan SLPTT (Sekolah Lapang Penyakit
Tanaman Terpadu). Kegiatan ini biasanya dilakukan pada menjelang musim
tanam yaitu satu kali dalam setahun langsung dari penyuluh pertanian setempat
dan terkadang dari Dinas Pertanain. Tetapi bagi responden yang memberikan
kategori kurang baik karena responden memang tidak pernah mengikuti pelatihan,
tidak tahu kegiatan kelompok, sudah lama tidak berkunjung ke kelompok dan
merasa enggan mengikuti kegiatan-kegiatan kelompok. Dan ada juga responden
mengatakan pelatihan hanya diikuti oleh pengurus saja sedangkan anggota tidak
dilibatkan.

Demonstrasi
Tabel 4.12. Sebaran Responden menurut Kategori Persepsi Petani terhadap
Kinerja Kelompok Tani pada aspek Demonstrasi di Kecamatan Bayan

No. Kategori Persepsi Responden
Orang Persentase (%)

1 Kurang Baik 15 35,71
2 Sedang 3 7,14
3 Baik 24 57,15

Jumlah 42 100
Sumber : Data Primer Diolah, 2015

Tabel 4.12. diatas diketahui bahwa sebagian besar responden memberikan
persepsi baik sebanyak 24 responden (57,14%). Karena responden menganggap
demonstrasi mampu memberikan manfaat sehingga penerapannya memberikan
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hasil yang maksimal. Adapun kegiatan demonstrasi yang pernah dilakukan antara
lain, demonstrasi cara bercocok tanam Tumpang Sari, dan demonstrasi bercocok
tanam jagung tongkol dua. Kegiatan ini biasanya dilakukan satu kali dalam
setahun yaitu menjelang musim tanam yang  dibina oleh penyuluh pertanian
setempat. Responden yang memberikan persepsi kurang baik karena responden
tidak mengikuti kegiatan demonstrasi karena tidak dilibatkan lagi dalam
kelompok, terkendala dengan pekerjaan sampingan mencari pakan ternak, pergi
ojek, dan pekerjaan sampingan lainnya. Sedangkan responden yang memberikan
persepsi sedang karena responden tidak menerapkan hasil kegiatan demonstrasi
yang telah diikuti.

Diskusi Kelompok
Tabel 4.13. Sebaran Responden menurut Kategori Persepsi Petani terhadap
Kinerja Kelompok Tani pada aspek Diskusi Kelompok di Kecamatan Bayan

No. Kategori Persepsi Responden
Orang Persentase (%)

1 Kurang Baik 15 35,71
2 Sedang 0 0
3 Baik 27 64,29

Jumlah 42 100
Sumber : Data Primer Diolah, 2015

Dari tabel 4.11 didapat sebanyak 27 responden (64,29%) memberikan kategori
baik, karena diskusi dianggap penting dan menambah wawasan  terutama terkait
dengan usahataninya. Sedangakan sebanyak 15 responden (35,71%) memberikan
kategori kurang baik, karena petani responden jarang dilibatkan dalam kelompok,
masih sebatas pengurus dan anggota terdekat saja sehingga anggota kelompok
lainnya mengabaikan. Adapun kegiatan diskusi kelompok dilakukan 2 (dua) kali
per musim tanam, yaitu di awal musim tanam dan menjelang panen. Diskusi
biasanya dilaksanakan dirumah ketua kelompok tani dan ketua kelompok sendiri
yang memimpin diskusi. Dengan diskusi tersebut petani responden memberikan
asumsi kategori baik bahwa diskusi kelompok menambah pengetahuan.

Studi Banding
4.14. Sebaran Responden menurut Kategori Persepsi Petani terhadap Kinerja
Kelompok Tani pada aspek Studi banding di Kecamatan Bayan

No. Kategori Persepsi Responden
Orang Persentase (%)

1 Kurang Baik 30 71,43
2 Sedang 1 2,38
3 Baik 11 26,19

Jumlah 42 100
Sumber : Data Primer Diolah, 2015
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Dari tabel 4.14. diatas menjelaskan bahwa sebagian besar petani responden
memberikan kategori kurang baik, yaitu sebanyak 30 responden (71,43%) karena
memang responden tidak pernah mengikuti atau melaksanakan studi banding,
kalaupun ada hanya sebatas pengurus saja yang ikut studi banding atau anggota
yang dipercaya oleh pengurus kelompok. Dan ada juga sebagian responden
memberikan kategori baik dan sedang yaitu sebanyak 11 responden (26,19%) dan
(2.38%) karena memang pernah mengikuti studi banding tingkat Kabupaten yang
dilkasanakan oleh Dinas Pertanian di Kecamatan Gondang Lombok Utara,dan
ada juga dari Perusahaan BISI.

Persepsi terhadap Kinerja Kelompok sebagai Unit Produksi
Persepsi petani terhadap kinerja kelompok tani seabgai unit produksi diukur

menggunakan skor 1-3, yang mana skor 1 kurang baik, skor 2 sedang dan skor 3
baik. Dalam penelitian ini untuk mengetahui persepsi petani terhadap kinerja
kelompok tani sebagai unit produksi digunakan 4 indikator juga, yaitu
memfasilitasi saprodi, memfasilitasi alat teknologi, melakukan demplot usahatani,
dan output yang dihasilkan. Untuk mengetahui sebaran responden pada persepsi
petani terhadap kinerja kelompok tani sebagai unit produksi dapat dilihat pada
uraian berikut ini:

Memfasilitasi Sarana Produksi (Saprodi)
Tabel 4.15. Sebaran Responden menurut Kategori Persepsi Petani terhadap
Kinerja Kelompok Tani  dalam Memfasilitasi Saprodi di Kecamatan Bayan
No. Kategori Persepsi Responden

Orang Persentase (%)
1 Kurang Baik 1 2,38
2 Sedang 6 14,29
3 Baik 35 83,33

Jumlah 42 100
Sumber : Data Primer Diolah, 2015

Tabel diatas diketahui bahwa petani responden memberikan persepsi baik
pada kinerja kelompok dalam memfasilitasi saprodi (sarana produksi) untuk
petani, dimana jumlah petani responden yang berpersepsi baik sebanyak 35
responden (83,33%), karena memang rata-rata anggota kelompok memperoleh
saprodi (sarana produksi) seperti pupuk, benih dan bibit maupun obat-obatan.
Tetapi ada juga sebagian responden yang memberikan persepsi sedang dan kuaran
baik, yaitu sebanyak 6 dan  1 responden (14,29% dan 2,38%), karena mereka
jarang terlibat  dalam kelompok tani sehingga mereka tidak  tahu bagaimana dan
apa kegiatan dalam kelompok dan mereka merasda enggan karena sudah lama
tidak mengikuti kegiatan kelompok. Sarana produksi biasanya diperoleh
menjelang musim tanam melalui penyusunan RDKK (Rencana Definitif
Kebutuhan Kelompok).
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Memfasilitasi Alat Teknologi Usahatani
Tabel 4.16. Sebaran Responden menurut Kategori Persepsi Petani terhadap
Kinerja Kelompok Tani dalam Memfasilitasi Alat Teknologi Usahatani di
Kecamatan Bayan
No. Kategori Persepsi Responden

Orang Persentase (%)
1 Kurang Baik 1 2,38
2 Sedang 11 26,19
3 Baik 30 71,43

Jumlah 42 100
Sumber : Data Primer Diolah, 2015

Tabel diatas diketahui bahwa 30 responden (71,43%) memberikan kategori
baik, 11 responden (26,19%) memberikan persepsi sedang dan 1 orang responden
(2,38%) memberikan kategori kurang baik. Responden yang memberikan kategori
baik karena alat teknologi usahatani ada, yaitu berupa traktor (pengolah tanah),
mesin pemipil jagung dan alat-alat lain untuk pengolahan hasil tanaman seperti
alat pemotong ubi kayu, alat-alat teknologi usahatani ini rata-rata telah digunakan
oleh anggota kelompok secara bergilir sehingga anggota kelompok merasa puas.
Sedangkan responden yang memberikan kategori sedang dan kurang baik karena
responden jarang menggunakan alat-alat teknologi tersebut, alat teknologi tersebut
dipegang oleh ketua kelompok, jadi bagi anggota kelompok yang kurang aktif
atau kurang terlibat dalam kelompok merasa enggan menggunakan alat tersebut.
Alat-alat teknologi yang dimilki oleh kelompok merupakan bantuan pemerintah
dari Dinas Pertanian untuk digunakan dalam kegiatan usahatani mereka.

Melakukan Demplot Usahatani
Tabel 4.17. Sebaran Responden menurut Kategori Persepsi Petani terhadap
Kinerja Kelompok Tani dalam Melakukan Demplot Usahatani di Kecamatan
Bayan

No. Kategori Persepsi Responden
Orang Persentase (%)

1 Kurang Baik 25 59,52
2 Sedang 3 7,14
3 Baik 14 33,34

Jumlah 42 100
Sumber : Data Primer Diolah, 2015

Tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian responden memberikan kategori
kurang baik yaitu 25 responden (59,52%), yang memberikan kategori sedang 3
responden (7,14%) dan 14 responden (33,34%) memberikan kategori kurang baik.
Berdasarkan hasil penelitian, responden yang memberikan kategori kurang baik
karena  memang tidak pernah melakukan demplot (percobaan), dikatakan
demplot hanya dilakukan pada pengurus atau ketua kelompok saja sedangkan
anggota kelompok tidak, sehingga demplot tidak diterapkan. Sedangkan
responden yang memberikan kategori baik karena responden pernah melakukan
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demplot (percobaan), yaitu demplot usahatani jagung dan demplot usahatani padi,
dikatakan hasil menguntungkan dan diterapkan. Tetapi responden yang
memberikan persepsi sedang karena responden tidak menerapkan hasil kegiatan
demplot yang telah dilaksanakan.

Output yang Dihasilkan dan Menyediakan Informasi Pasar
Tabel 4.18. Sebaran Responden menurut Kategori Persepsi Petani terhadap
Kinerja Kelompok Tani dalam Menghasilkan Output Dan Informasi Pasar di
Kecamatan Bayan

No. Kategori Persepsi Responden
Orang Persentase (%)

1 Kurang Baik 0 0
2 Sedang 42 100
3 Baik 0 0

Jumlah 42 100
Sumber : Data Primer Diolah, 2015

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa semua responden memberikan
kategori sedang, yaitu sebanyak 42 responden (100%) karena semua responden
telah menghasilkan output pertanian. Adapun output yang dihasilkan oleh
responden dari kegiatan usahatani tanaman pokoknya antara lain, jagung, padi, ubi
kayu, dan kacang tanah dan tanaman sampingan seperti kacang hijau dan kacang
tunggak. Tetapi kelompok tidak mampu menyediakan informasi pasar tempat
penjualan hasil pertanian, mereka masih menjual sendiri-sendiri. Artinya tidak ada
ikatan pada kelompok, anggota kelompok bebas menjual kemana saja dan kepada
siapa saja.

Persepsi Petani terhadap Kinerja Kelompok Tani sebagai Wahana
Kerjasama
Kerjasama Pengurus dengan Pengurus dalam Kelompok
Tabel 4.19. Sebaran Responden menurut Kategori Persepsi Petani terhadap
Kinerja Pengurus dengan Pengurus dalam Kelompok Tani

No. Kategori Persepsi Responden
Orang Persentase (%)

1 Kurang Baik 7 16,67
2 Sedang 0 0
3 Baik 35 83,33

Jumlah 42 100
Sumber : Data Primer Diolah, 2015

Pada tabel 4.19 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 35 responden (83,33%)
memberikan kategori persepsi baik terhadap kinerja pengurus dengan pengurus
dalam kelompoktani, karena pengurus melakukan kegiatan menyusun RDKK
(Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dan mengatur pembagian saprodi
seperti pupuk, benih dan bibit maupun obat-obatan dalam kelompok. Sedangkan
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sisanya 7 responden (16,67%) memberikan kategori persepsi kurang baik karena
dikatakan tidak ada kerjasama. Mereka kerjasama sebatas sesame pengurus saja
sedangkan anggota jarang dilibatkan.

Kerjasama Pengurus dengan Anggota dalam Kelompok

Tabel 4.20. Sebaran Responden menurut Kategori Persepsi Petani terhadap
Kinerja Pengurus dengan Anggota dalam Kelompok Tani
No. Kategori Persepsi Responden

Orang Persentase (%)
1 Kurang Baik 8 19,05
2 Sedang 3 7,14
3 Baik 31 73,81

Jumlah 42 100
Sumber : Data Primer Diolah, 2015

Tabel diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 31 responden memberikan
kategori persepsi baik, karena mengaku telah melakukan kerjasama pengurus
dengan anggota. Adapun kegiatan kerjasama yang pernah dan sering dilakukan
adalah gotong royong pembersihan saluran irigasi dan gotong royong penanaman.
Apabila anggota atau pengurus tidak hadir dalam gotong royong akan dikenakan
sanksi berupa uang Rp 30.000 sebanding dengan upah kerja harian. Sedangkan
responden yang memberikan persepsi kurang baik dan sedang karena kesempatan
responden mengikuti kegiatan kelompok tidak ada, kalaupun ada sifatnya lebih
penting seperti ada bantuan pupuk, bibit dan lain sebagainya.

Iuran dalam Kelompok
Tabel 4.21. Sebaran Responden menurut Kategori Persepsi Petani terhadap
Kinerja Kelompok dalam Iuran Kelompok

No. Kategori Persepsi Responden
Orang Persentase (%)

1 Kurang Baik 37 88,10
2 Sedang 0 0
3 Baik 5 11,90

Jumlah 42 100
Sumber : Data Primer Diolah, 2015

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan hampir semua petani
responden memberikan kategori persepsi kurang baik,  yaitu sebanyak 37
responden (88,10%) karena memang tidak pernah melakukan iuran kelompok,
sehingga uang kas dalam kelompok tidak ada. Kalaupun ada terkadang
penggunaan uang kas kelompok tidak jelas. Apabila petani responden hendak
melakukan usahatani, mereka meminjam pada lembaga-lembaga terkait seperti
Badan Usaha Milik Desa (BumDes), Lembaga Keuangan Masyarakat dan pada
Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani). Sedangkan petani responden yang
memberikan kategori persepsi baik karena dulu pernah melakukan iuran
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kelompok tapi sekarang tidak aktif lagi, karena uang yang dikumpulkan tidak jelas
penggunaannya.

Kerjasama antar Petani atau Kelompok Tani lainnya
Tabel 4.22. Sebaran Responden menurut Kategori Persepsi Petani terhadap
Kinerja kelompok dalam Melakukan Kerjasama dengan Kelompok Tani lainnya
Di Kecamatan Bayan Lombok Utara
No. Kategori Persepsi Responden

Orang Persentase (%)
1 Kurang Baik 35 83,33
2 Sedang 0 0
3 Baik 7 16,67

Jumlah 42 100
Sumber : Data Primer Diolah, 2015

Tabel diatas diketahui sebanyak 35 responden (83,33%) memberikan kategori
persepsi kurang baik terhadap kinerja kelompok melakukan kerjasama dengan
kelompok tani lainnya, karena kelompok tidak melakukan kerjasama dengan
kelompok tani lainnya. Sedangkan petani responden yang memberikan kategori
persepsi baik yaitu sebanyak 7 responden (16,67%), karena dikatakan pernah
melakukan kerjasama dengan kelompok tani lainnya untuk berbagi informasi
mengenai usahatani dan sekaligus tempat minjam dana untuk kegiatan usahatani.

Kerjasama dengan Penyuluh Lapangan (PPL)
Tabel 4.23. Sebaran Responden menurut Kategori Persepsi Petani terhadap
Kinerja Kelompok dalam Melakukan Kerjasama dengan Penyuluh Lapangan
(PPL) Di Kecamatan Bayan Lombok Utara

No. Kategori Persepsi Responden
Orang Persentase (%)

1 Kurang Baik 13 30,95
2 Sedang 2 4,76
3 Baik 27 64,29

Jumlah 42 100
Sumber : Data Primer Diolah, 2015

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden memberikan
kategori persepsi baik terhadap kinerja kelompok dalam melakukan kerjasama
dengan penyuluh pertanian, yaitu sebanyak 27 responden (64,29%). Ini artinya
bahwa hubungan kelompok dengan penyuluh lapangan setempat cukup erat
sehingga berbagai informasi tentang usahatani dapat diperoleh. Dari hasil
wawancara dengan petani responden, penyuluh dalam menjalankan tugasnya
sering berdiskusi dengan petani, penyuluh memberikan informasi bagaiamana
cara mengatasi hama dan penyakit. Sedangkan petani responden yang
memberikan kategori persepsi sedang dan kurang baik sebanyak 2 dan 13
responden (masing-masing 4,76% dan 30,95%). Dikatakan bahwa penyuluh tidak
melakukan kerjasama dengan anggota kelompok melainkan dengan pengurus
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kelompok saja. Penyuluh tidak melakukan kunjungan ke individu, penyuluh lebih
melakukan kunjungan ke pengurus saja, sehingga segala informasi dari penyuluh
lapangan ada pada pengurus kelompok saja. Dan kadang penguruspun tidak
menyampaikan informasi dari penyuluh ke anggota kelompok.

Kerjasama dengan Koperasi atau Unit Usaha lainnya
Tabel 4.24. Sebaran Responden menurut Kategori Persepsi Petani terhadap
Kinerja Kelompok dalam Melakukan Kerjasama dengan Koperasi atau Unit
Usaha lainnya Di Kecamatan Bayan Lombok Utara

No. Kategori Persepsi Responden
Orang Persentase (%)

1 Kurang Baik 22 52,38
2 Sedang 0 0
3 Baik 20 47,62

Jumlah 42 100
Sumber : Data Primer Diolah, 2015

Responden yang memberikan kategori persepsi kurang baik karena responden
tidak melakukan kerjasama dengan koperasi atau unit usaha lainnya di karenakan
responden merasa tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman. Sedangkan
responden yang memberikan kategori persepsi baik terhadap kinerja kelompok
dalam melakukan kerjasama dengan koperasi atau unit usaha lainnya karena
petani responden memang melakukan kerjasama simpan pinjam dengan unit usaha
lainnya seperti pada Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), BumDes (Badan
Usaha Milik Desa) atau LKM (Lembaga Keuangan Mikro).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kelompok tani
Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kelompok tani meliputi faktor

internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang muncul dari
dalam kelompok tani itu sendiri  yang berpengaruh pada asumsi atau sudut
pandang anggota kelompok tani terhadap kinerja kelompok, seperti
kepemimpinan kelompok, kekompakan kelompok, pertemuan rutin kelompok,
tujuan kelompok, ukuran kelompok, dan norma kelompok. Sedangkan faktor
eksternal adalah faktor yang berasal dari luar kelompok tani itu sendiri seperti
faktor lingkungan yaitu responden yang sudah terlibat atau bergabung dalam
kelompok tani bukan karena ajakan atau disusruh orang lain ataupun dipaksa
tetapi atas dasar kebutuhan bersama serta adanya bantuan dari pemerintah pada
waktu itu.

Kendala-kendala yang sering dihadapi oleh petani responden
Ada beberapa kendala yang urgen dihadapi oleh petani responden, anatara

lain; mengurus ternak atau mencarai pakan ternak, jadi buruh tani atau tukang
ojek untuk kebutuhan sehari-hari sehingga petani responden tidak maksimal
mengikuti kegiatan kelompok tani.
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KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan
bahwa persepsi petani terhadap kinerja kelompok tani di Kecamatan Bayan berada
pada kategori persepsi baik. Hal ini dukung oleh persepsi petani pada masing-
masing variabel berada pada persepsi baik yaitu; kelas belajar, responden
memandang kelas belajar mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
dalam bidang usahatani, unit produksi responden berpersepsi bahwa unit produksi
mampu meningkatkan hasil yang lebih baik, dan sebagai wahana kerjasama
responden berpersepsi bahwa dengan kerjasama mampu meringankan beban
individu, dengan melakukan gotong royong, menambah modal dengan meminjam
pada Gapoktan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kelompok tani, antara lain; faktor
internal meliputi; kepemimpinan kelompok, kekompakan kelompok, pertemuan
rutin kelompok, tujuan kelompok, ukuran kelompok, dan norma kelompok serta
faktor eksternal meliputi lingkungan.

Saran
Ada beberapa saran yang dapat diajukan terkait dengan tujuan penelitian,

antara lain:

1. Bagi petani atau anggota yang sudah terlibat dalam kelompok tani supaya lebih
aktif lagi dalam kelompok agar lebih mengetahui kegiatan-kegiatan dalam
kelompok.

2. Bagi Pengurus Kelompok tani apabila ada informasi dari Penyuluh Lapangan
supaya informasi tersebut disampaikan ke anggota kelompok tani.

3. Bagi anggota dan pengurus kelompok tani agar membentuk tujuan atau awik-
awik dalam kelompok supaya kelompok lebih terarah dan memiliki kinerja
yang lebih tinggi.
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