
V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Keadaan Umum Responden Penelitian ini dilakukan pada kelompok usaha di Desa Margasari, 

Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Kelompok usaha ini terbagi menjadi 

beberapa bagian sesuai dengan unit usaha yang dikerjakan serta pemanfaatannya terhadap potensi 

yang ada di daerah pesisir Desa Margasari. Responden dalam penelitian ini adalah ketua kelompok 

usaha yang berjumlah 7 orang dan anggota kelompoknya yang berjumlah 89 orang yang berasal dari 

7 kelompok usaha yaitu kelompok Mangrove LPH, kelompok Melati Kampus, kelompok Bakti 

Mandiri, kelompok Sumber Mandiri, kelompok Sari Bunga, kelompok Sumber Rezeki dan kelompok 

Tirta Bahari. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh umur responden berkisar antara 19 – 67 tahun. 

Umur rata-rata responden pada penelitian ini adalah berumur 42 tahun. Berdasarkan data tersebut 

karakteristik umur responden tergolong produktif, sehingga dengan umur yang masih produktif 

responden dapat berpengaruh terhadap kemampuan dan aktivitas responden dalam melakukan 

kegiatan kelompok dan memiliki kemauan dan usaha yang kuat untuk mengembangkan 

kelompoknya. Selain itu, umur responden yang masih produktif tersebut akan dapat memanfaatkan 

potensi yang ada di Desa Margasari dengan lebih optimal sehingga dapat menunjang dalam 

pengembangan dan kemajuan usaha kelompok. Tingkat pendidikan formal responden berkisar 

antara 4 – 16 tahun. Pendidikan rata-rata responden adalah 9 tahun atau berada pada tingkat 

Sekolah Menengah Pertama. Berdasarkan data tersebut karakteristik pendidikan responden pada 

penelitian ini sudah baik, dengan tingkat pendidikan tersebut responden akan lebih mudah 

menyerap informasi baik dari dalam kelompok ataupun dari luar kelompok dalam upaya 

mengembangkan usaha kelompoknya. Tingkat pendapatan rumah tangga responden berkisar antara 

Rp 500.000 – Rp 6.631750 per bulan. Pendapatan rata-rata responden adalah sebesar Rp 1.776.103 

per bulan. Berdasarkan data tersebut pendapatan rumah tangga responden sudah tergolong sedang. 

Pendapatan rumah tangga responden bervariasi karena pekerjaan utama responden yang berbeda, 

mulai dari pekerjaan sebagai nelayan sampai dengan pegawai negeri. Jika dilihat dari pendapatan 

rumah tangga responden yang tergolong sedang tersebut, berarti bahwa responden sudah mampu 

memanfaatkan potensi yang ada di Desa Margasari. 

B. Deskripsi Variabel Karakteristik Pemimpin Karakteristik pemimpin adalah ciri-ciri atau sifat-sifat 

yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang ditampilkan melalui pola pikir, pola sikap dan pola tindak 

terhadap lingkungan hidupnya. Karakteristik yang dimiliki pemimpin berperan penting dalam 

menentukan dan membatasi sikap atau perilaku di dalam kelompoknya. Karakteristik pemimpin 

dalam penelitian ini terdiri dari umur, kemampuan berkomunikasi, pengetahuan tentang usaha 

kelompok dan status sosial ekonomi. Berdasarkan variabel tersebut,karakteristik pemimpin pada 

kelompok usaha di Desa Margasari dapat diuraikan secara rinci yaitu sebagai berikut : 

1. Umur Umur adalah usia pemimpin pada kelompok usaha yang diukur sejak lahir sampai dengan 

waktu penelitian dilaksanakan. Sebaran pemimpin kelompok usaha berdasarkan umur dapat dilihat 

pada Tabel 11. Tabel 11. Sebaran pemimpin kelompok usaha berdasarkan umur. Selang Klasifikasi 

Jumlah Persentase (tahun) (Orang) 31 – 39 Muda 2 28,57 40 – 48 Setengah Baya 2 28,57 49 – 57 Tua 

3 42,86 Jumlah 7 100,00 Rata-rata 45 tahun ( Setengah Baya) Berdasarkan Tabel 11 tampak bahwa 

rata-rata umur pemimpin kelompok usaha di Desa Margasari termasuk dalam klasifikasi setengah 

baya yaitu berumur 45 tahun. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa pemimpin pada kelompok 

usaha tersebut termasuk dalam usia produktif (usia kerja) yang berarti pemimpin kelompok sudah 

memiliki pengalaman yang cukup matang dalam memanfaatkan potensi yang ada serta 

berpengalaman dalam bersosialisasi dengan masyarakat sehingga akan mendukung perilakunya 

dalam melakukan fungsi-fungsi pokoknya dalam kelompok diantaranya memimpin kelompok, 



memotivasi, mengembangkan dan mengendalikan kelompoknya. Berdasarkan keadaan di lapangan, 

pemimpin pada masing-masing kelompok selalu berusaha mencari informasi baru, menyampaikan 

informasi kepada anggotanya, memotivasi dan bekerjasama dengan anggotanya dalam setiap 

kegiatan kelompok. Pemimpin kelompok usaha yang paling aktif dalam berupaya mengembangkan 

kelompoknya adalah pemimpin kelompok Sumber Mandiri. Salah satu usaha yang dilakukan adalah 

mencari informasi baru mengenai budidaya ikan lele dan berusaha mencari dana pinjaman untuk 

menambah sarana kelompok, yaitu untuk membeli mesin penggiling pakan ikan serta mampu 

memotivasi dan mengikutsertakan anggotanya pada setiap kegiatan. Secara keseluruhan pemimpin 

kelompok usaha di Desa Margasari sudah cukup aktif dan produktif dalam menjalankan kegiatan 

kelompoknya. 

2. Kemampuan Berkomunikasi Kemampuan berkomunikasi adalah kemampuan yang dimiliki 

pemimpin pada kelompok usaha dalam menyampaikan informasi dan meyakinkan anggota 

kelompoknya. Sebaran pemimpin kelompok usaha berdasarkan kemampuan berkomunikasi dapat 

dilihat pada Tabel 12. Tabel 12. Sebaran pemimpin kelompok usaha berdasarkan kemampuan 

komunikasi. Selang Klasifikasi Jumlah Persentase (Skor) (Orang) 0 – 333,33 Rendah 0 0,00 333,34 – 

666,67 Sedang 4 57,14 666,68 – 1000,00 Tinggi 3 42,86 Jumlah 7 100,00 Rata-rata 575 (Sedang) 

Tabel 12 menunjukkan bahwa skor rata-rata kemampuan komunikasi pemimpin kelompok usaha 

termasuk dalam klasifikasi sedang yaitu sebesar 575. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin 

kelompok usaha di Desa Margasari memiliki kemampuan komunikasi yang cukup baik. Kemampuan 

berkomunikasi pemimpin kelompok diartikan tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, 

melainkan juga mampu meyakinkan pihak-pihak lain terutama anggotanya, sehingga dapat terjalin 

adanya kerjasama yang mantap dalam rangka mencapai tujuan kelompok yang lebih luas dalam 

kepentingan yang lebih luas pula. Kemampuan berkomunikasi pemimpin kelompok usaha yang 

cukup baik dapat mendukung pengembangan usaha kelompoknya sehingga dapat meningkatkan 

produksi dan kualitas yang dihasilkan. Berdasarkan keadaan di lapangan, kemampuan berkomunikasi 

pemimpin kelompok usaha sudak cukup baik. Komunikasi yang sering dilakukan oleh pemimpin 

kelompok yaitu komunikasi secara lisan. Pemimpin kelompok sudah mampu menyampaikan 

informasi kapada anggotanya dan anggotapun mengerti dengan informasi yang disampaikan. 

Informasi tersebut berupa informasi mengenai pelaksanaan pertemuan kelompok, informasi 

mengenai kegiatan kelompok dan lain-lain. Selain itu pemimpin kelompok juga sudah memiliki 

kemampuan berkominikasi secara tulisan dengan cukup baik yang bekerjasama dengan pengurus 

kelompok dalam pembuatannya yaitu berupa surat undangan pertemuan kelompok dan pembuatan 

proposal pengajuan dana bantuan. Komunikasi secara tulisan dalam menyampaikan informasi 

kepada anggotanya masing jarang dilakukan, karena pemimpin kelompok lebih memilih 

menyampaikannya secara langsung kepada anggotanya baik dalam pertemuan kelompok ataupun 

melalui tatap muka. 

3. Pengetahuan Pengetahuan adalah wawasan yang dimiliki pemimpin kelompok usaha terhadap 

bidang kelompoknya masing-masing. Sebaran pemimpin kelompok usaha berdasarkan pengetahuan 

dapat dilihat pada Tabel 13. Tabel 13. Sebaran pemimpin kelompok usaha berdasarkan 

pengetahuan. Selang Klasifikasi Jumlah Persentase (Skor) (jiwa) 0 – 133,33 Rendah 0 0,00 133,34 – 

266,67 Sedang 3 42,86 266,68 – 400,00 Tinggi 4 57,14 Jumlah 7 100,00 Rata-rata 261 (Sedang) Tabel 

13 menunjukkan bahwa skor rata-rata pengetahuan pemimpin kelompok usaha termasuk dalam 

klasifikasi sedang yaitu sebesar 261. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin kelompok usaha di Desa 

Margasari memiliki pengetahuan yang cukup baik. Pemimpin kelompok berperan penting dalam 

mengarahkan dan mengembangkan usaha kelompoknya untuk mencapai tujuan sehingga pemimpin 



kelompok harus mempunyai pengetahuan yang baik dan memperoleh informasi seluas mungkin dari 

berbagai sumber baik dari luar maupun dari dalam kelompoknya dan mampu menerapakan pada 

usaha kelompoknya. Berdasarkan keadaan di lapangan, pengetahuan pemimpin kelompok mengenai 

bidang usahanya masing-masing sudah cukup baik. Pemimpin kelompok mampu menjelaskan 

bagaimana cara pelaksanaannya, baik dalam usaha budidaya, usaha pengolahan dan usaha sosial. 

Pemimpin kelompok yang memiliki pengetahuan yang paling baik adalah pemimpin kelompok Melati 

Kampus, beliau mampu menjelaskan secara baik cara pembuatan terasi yang baik dan cara 

pengemasannya, sedangkan pemimpin kelompok yang memiliki pengetahuan yang kurang baik 

adalah pemimpin pada kelompok Sumber Rezeki, karena budiaya yang dilakukan belum sesuai 

dengan anjuran yang ada, salah satu contohnya adalah tempat pemberian pakan yang kotor 

sehingga dapat menimbulkan penyakit bagi ternak bebek serta kondisi kandang yang berdesak-

desakan. Secara keseluruhan pemimpin kelompok sudah memiliki pengetahuan yang cukup baik 

dalam melaksanakan usaha kelompoknya, hal ini dapat dilihat dari jumlah produksi yang dihasilkan. 

Oleh karena itu, dengan pengetahuan pemimpin yang cukup baik dapat meningkatkan dan 

mengembangkan usaha kelompoknya. 

4. Status Sosial Ekonomi Status sosial ekonomi adalah kumpulan dari norma-norma sosial dan 

ekonomi yang melekat pada responden. Sebaran pemimpin kelompok usaha berdasarkan status 

sosial ekonomi dapat dilihat pada Tabel 14. Tabel 14. Sebaran pemimpin kelompok usaha 

berdasarkan status sosial ekonomi. Selang Klasifikasi Jumlah Persentase (Skor) (jiwa) 0 – 133,33 

Rendah 0 0,00 133,34 – 266,67 Sedang 6 85,71 266,68 – 400,00 Tinggi 1 14,29 Jumlah 7 100,00 Rata-

rata 214 (Sedang) Tabel 14 menunjukkan bahwa skor rata-rata status sosial ekonomi pemimpin 

kelompok usaha termasuk dalam klasifikasi sedang yaitu sebesar 214. Hal ini menunjukkan bahwa 

pemimpin kelompok usaha di Desa Margasari memiliki status sosial yang cukup baik, sehingga dapat 

mengarahkan kelompoknya dalam upaya mengembangkan usaha kelompok dan meningkatkan 

pendapatan rumah tangga. Berdasarkan keadaan di lapangan, tingkat pendidikan pemimpin 

kelompok rata-rata adalah 11 tahun yaitu lulusan SMP. Pendidikan pemimpin kelompok terendah 

adalah 5 tahun atau tidak tamat SD yaitu pada pemimpin kelompok Sari Bunga dan pendidikan 

pemimpin kelompok usaha paling tinggi adalah 16 tahun atau lulusan Sarjana yaitu pada pemimpin 

kelompok Tirta Bahari. Pendapatan pemimpin kelompok usaha rata-rata perbulan adalah Rp 

2.504.509. Pendapatan perbulan yang paling rendah adalah sebesar Rp 936.066 yaitu pada 

pemimpin kelompok Melati Kampus sedangkan pendapatan perbulan yang paling tinggi adalah 

sebesar Rp 6.631.750 yaitu pada pemimpin kelompok Sumber Rezeki. Berdasarkan data tersebut 

status sosial ekonomi pemimpin kelompok usaha di Desa Margasari sangat bervariasi karena 

pemimpin kelompok tersebut memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berbeda-beda. 

Secara keseluruhan pemimpin kelompok tersebut sangat dikenal akrab dan disegani oleh 

anggotanya. 

C. Deskipsi Variabel Perilaku Pemimpin Kepemimpinan adalah kemampuan dari seseorang (yaitu 

pemimpin atau leader) untuk mempengaruhi orang lain (yaitu yang dipimpin atau pengikut-

pengikutnya), sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin 

tersebut. Kepemimpinan juga dapat dikatakan sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi 

aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok, yaitu 

melibatkan anggota kelompok, melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota 

kelompok secara seimbang dan adanya kemampuan dalam kepemimpinan untuk menggunakan 

bentuk kekuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya melalui berbagai 

cara. Jadi, perilaku pemimpin dalam hubungan dengan dinamika kelompok usaha adalah perbuatan 



atau tindakan pemimpin untuk menggerakkan anggota kelompok, mengarahkan dan mempengaruhi 

anggota kelompok dalam mencapai tujuan kelompok dan memelihara kehidupan kelompok itu 

sendiri. Perilaku pemimpin pada penelitian ini meliputi beberapa indikator yaitu mempelajari alasan-

alasan kelompok, menganalisis dan memperjelas tujuan kelompok, membentuk struktur kelompok, 

berinisiatif, mencurahkan perhatian kepada tercapaianya tujuan kelompok, menyempurnakan 

fasilitas komunikasi, menjaga kekompakan para anggota, menciptakan kegairahan pada anggota, 

dan menjalankan tugas secara efektif. Sebaran skor perilaku pemimpin pada kelompok usaha di Desa 

Margasari dapat dilihat pada Tabel 15. Tabel 15. Sebaran skor perilaku pemimpin pada kelompok 

usaha di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai. Interval Skor Perilaku pemimpin Klasifikasi 

Kelompok TaniJumlah Persentase 0 – 700 700,01 – 1.400,01 1.400,02 – 2.100,00 Kurang baik Cukup 

baik Baik 016 0,00 14,29 85,71 Jumlah 7 100,00 

1718,19 Modus (Baik) Keterangan : Interval untuk klasifikasi kurang 

baik : 0 – 700 Interval untuk klasifikasi cukup baik : 700,01 – 1.400,01 Interval untuk klasifikasi baik : 

1.400,02 – 2.100 Tabel 15 menunjukkan bahwa perilaku pemimpin pada kelompok usaha di Desa 

Margasari termasuk dalam klasifikasi baik. Rekapitulasi indikator perilaku pemimpin pada kelompok 

usaha di Desa Margasari dapat dilihat pada Tabel 14. Tabel 16. Rekapitulasi indikator perilaku 

pemimpin pada kelompok usaha di Desa Margasari. No Indikator Perilaku pemimpin Skor Terendah -

Tertinggi Modus Klasifikasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Mempelajari alasan-alasan kelompok Menganalisis 

dan memperjelas tujuan kelompok Membentuk struktur kelompok Berinisiatif Mencurahkan 

perhatian pada tercapainya tujuan kelompok Menyempurnakan fasilitas komunikasi Menjaga 

kekompakan para anggota Menciptakan kegairahan para anggota Menjalankan tugas secara efektif 0 

– 300 0 – 400 0 – 200 0 – 200 0 – 200 0 – 200 0 – 200 0 – 200 0 – 200 237,51 333,34 163,65 163,65 

158,35 146,58 163,65 166,68 163,65 Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Berdasarkan 

indikatornya, perilaku pemimpin pada kelompok usaha di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan 

Maringgai, dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut: 

1. Mempelajari alasan-alasan kelompok Perilaku pemimpin dalam mempelajari alasan-alasan 

kelompok adalah pemimpin kelompok harus mempelajari alasan atau tujuan anggota untuk 

memasuki kelompok. Perilaku pemimpin dalam mempelajari alasan-alasan kelompok dapat dilihat 

pada Tabel 17. Tabel 17. Klasifikasi perilaku pemimpin berdasarkan indikator mempelajari alasan-

alasan kelompok. Interval (skor) Klasifikasi Kelompok UsahaJumlah Persentase 0 – 100 100,01 – 

200,01 200,02 – 300,00 Kurang baik Cukup baik Baik 025 0,00 28,57 71,43 Jumlah 7 100,00 Modus 

237,51(Baik) Tabel 17 menunjukkan bahwa perilaku pemimpin pada kelompok usaha di Desa 

Margasari dalam mempelajari alasan-alasan kelompok termasuk dalam klasifikasi baik, yaitu 

sebanyak 5 kelompok atau 71,43 % menyatakan bahwa pemimpin kelompok mampu mempelajari 

dan menjelaskan alasan atau tujuan anggotanya untuk memasuki kelompok. Hal ini penting dalam 

rangka mencapai tujuan kelompok, karena dengan kemampuan pemimpin dalam mempelajari dan 

menjelaskan alasan atau tujuan anggotanya untuk memasuki kelompok dapat menciptakan 

kekompakan anggota sehingga tujuan kelompok yang menjadi tujuan bersama dapat tercapai. 

Berdasarkan keadaan di lapangan, pemimpin dalam kelompok usaha di Desa Margasari sudah 

mengetahui tujuan anggotanya masuk kelompok. Secara keseluruhan, tujuan utama anggota masuk 

dalam kelompok usaha ini yaitu untuk menambah ilmu dan wawasan mengenai usaha kelompoknya 



masingmasing dan untuk mengembangkan usaha kelompok serta meningkatkan pendapatan. 

Pemimpin kelompok selalu berusaha agar tujuan tersebut dapat tercapai. Hal-hal yang dilakukan 

antara lain mencari informasi baru mengenai usaha kelompoknya, membuat proposal pengajuan 

dana pinjaman dan memasarkan produk hasil usaha kebeberapa tempat. 

2. Menganalisis dan memperjelas tujuan kelompok Perilaku pemimpin dalam menganalisis dan 

memperjelas tujuan kelompok yaitu kemampuan pemimpin kelompok dalam mempelajari atau 

menelaah tugas kelompok, aspirasi dan harapan anggota yang meliputi usaha pemimpin kelompok 

dalam memperhatikan harapan anggota dan mewujudkan tujuan kelompok, keaktifan kelompok 

dalam mencapai tujuan, serta penyusunan rencana kerja secara bersama-sama. Perilaku pemimpin 

dalam menganalisis dan memperjelas tujuan kelompok dapat dilihat pada Tabel 18. Tabel 18. 

Klasifikasi perilaku pemimpin berdasarkan indikator menganalisis dan memperjelas tujuan 

kelompok. Interval (skor) Klasifikasi Jumlah Kelompok Usaha Persentase 0 – 133,33 133,34 – 266,67 

266,68 – 400,00 Kurang baik Cukup baik Baik 07 0,00 0,00 100,00 Jumlah 7 100,00 Modus 333,34 

(Baik) Tabel 18 menunjukkan bahwa perilaku pemimpin pada kelompok usaha di Desa Margasari 

dalam menganalisis dan memperjelas tujuan kelompok termasuk dalam klasifikasi baik, yaitu seluruh 

kelompok atau 100 % menyatakan bahwa pemimpin kelompok mampu menganalisis dan 

memperjelas tujuan kelompok dengan baik. Hal ini penting agar pemimpin dapat menentukan 

bagaimana seharusnya berhubungan dengan anggotanya, sehingga diperoleh strategi yang tepat 

untuk menggerakkan ke arah tercapainya tujuan. Strategi yang dilakukan oleh sebagian besar 

pemimpin kelompok usaha di Desa Margasari yaitu selalu memperhatikan harapan anggotanya dan 

berusaha mewujudkan tujuan kelompok dengan melibatkan anggotanya secara aktif dalam 

penyusunan rencana kerja kelompok dan seluruh kegiatan kelompok serta melibatkan anggotanya 

dalam mencapai tujuan kelompok. Berdasarkan keadaan di lapangan, perilaku pemimpin dalam 

menganalisis dan memperjelas tujuan kelompok yang paling baik adalah pada pemimpin kelompok 

usaha Sumber Mandiri dan kelompok Mangrove PLH. Masingmasing pemimpin kelompoknya sudah 

mampu mengarahkan anggotanya ke arah pencapaian tujuan, melibatkan anggotanya dalam 

pemecahan masalah saat pertemuan kelompok dan dalam pembuatan rencana kerja kelompok. 

pemimpin kelompok yang belum mampu menganalisis dan memperjelas tujuan kelompok dengan 

baik adalah pemimpin kelompok Melati Kampus. Pemimpin kelompok tersebut kurang melibatkan 

anggotanya dalam pengolahan terasi kemasan. Pemimpin membuat, mengemas dan memasarkan 

produk terasi sendiri, tidak melibatkan anggotanya dalam membuat terasi kemasan sehingga 

anggota hanya memproduksi terasi dalam bentuk basah dan langsung dijual kepada pembeli yang 

datang. 

3. Membentuk struktur kelompok Perilaku pemimpin dalam membentuk struktur kelompok 

meliputi kegiatankegiatan yang dilakukan pemimpin kelompok. Kegiatan tersebut yaitu menetapkan 

atau membagikan tugas, menetapkan hubungan peranan yang masing-masing harus dilakukan 

dalam rangka mencapai tujuan. Perilaku pemimpin dalam membentuk struktur kelompok dapat 

dilihat pada Tabel 19. Tabel 19. Klasifikasi perilaku pemimpin berdasarkan indikator membentuk 

struktur kelompok. Interval (skor) Klasifikasi Kelompok UsJumlah aha Persentase 0 – 66,67 66,68 – 

133,35 133,36 – 200,00 Kurang baik Cukup baik Baik 016 0,00 14,29 85,71 Jumlah 7 100,00 Modus 

163,65 (Baik) Tabel 19 menunjukkan bahwa perilaku pemimpin pada kelompok usaha di Desa 

Margasari dalam membentuk struktur kelompok termasuk dalam klasifikasi baik, yaitu sebanyak 6 

kelompok atau 85,71 % menyatakan bahwa pemimpin kelompok mampu membentuk struktur 

kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin kelompok mampu merumuskan pembagian tugas 

antar anggota kelompok dan struktur kelompok yang telah dibentuk dapat menjamin tercapainya 



tujuan kelompok berdasarkan fungsi dan tugasnya masing-masing. Berdasarkan keadaan di 

lapangan, seluruh kelompok sudah memiliki struktur kepengurusan kelompok yang terdiri dari 

ketua, sekretaris dan bendahara yang sudah memiliki tugasnya masing-masing. Pembagian tugas 

yang dilakukan pemimpin diberikan berdasarkan jabatannya dalam kelompok, contohnya yaitu 

pembuatan proposal dilakukan oleh sekretaris, pengumpulan iuran perbulan dilakukan oleh 

bendahara, sedangkan pembagian tugas mengenai kegiatan kelompok masih dilakukan secara 

bersama-sama. 

4. Berinisiatif Perilaku pemimpin dalam berinisiatif berarti bahwa seorang pemimpin kelompok 

harus memiliki inisiatif dan selalu dapat memberikan ide-ide baru kepada anggotanya. Selain itu, 

pemimpin kelompok juga harus mampu menampung segala inisiatif yang datang dari anggotanya, 

serta mampu menumbuhkan inisiatif dari anggotanya. Perilaku pemimpin dalam berinisiatif dapat 

dilihat pada Tabel 20. Tabel 20. Klasifikasi perilaku pemimpin berdasarkan indikator berinisiatif. 

Interval (skor) Klasifikasi Jumlah Kelompok Usaha Persentase 0 – 66,67 66,68 – 133,35 133,36 – 

200,00 Kurang baik Cukup baik Baik 016 0,00 14,29 85,71 Jumlah 7 100,00 Modus 163,65 (Baik) 

Tabel 20 menunjukkan bahwa perilaku pemimpin pada kelompok usaha di Desa Margasari dalam 

berinisiatif termasuk dalam klasifikasi baik, yaitu sebanyak 6 kelompok (85,71 %) kelompok 

menyatakan bahwa pemimpin kelompok memiliki inisiatif dan selalu dapat memberikan ide-ide baru 

kepada anggotanya. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin kelompok memiliki inisiatif yang baik, 

selalu memberikan ide-ide baru kepada anggotanya, selalu menampung segala inisiatif yang datang 

dari anggotanya, serta mampu menumbuhkan inisiatif dan ide-ide baru dari anggotanya yang dapat 

menunjang dalam pencapaian tujuan kelompok. Berdasarkan keadaan di lapangan, seluruh 

pemimpin kelompok usaha sudah mampu memberikan inisiatif dan ide-ide baru kepada anggotanya, 

hanya saja tidak seluruh inisiatif tersebut dilaksanaakan karena selalu didiskusikan pada saat 

pertemuan kelompok sehingga anggota juga dapat memberikan masukanmasukan atau ide-ide baru. 

Inisiatif-inisiatif baru yang sudah dilaksanakan pada kelompok usaha di Desa Margasari adalah 

mengadakan kegiatan Perkemahan Sabtu Minggu (PERSAMI) pada kelompok Mangrove PLH, 

membuat terasi kemasan pada kelompok Melati kampus, mengadakan piket untuk menjaga kolam 

kepiting pada kelompok Bakti Mandiri, membayar iuran untuk membeli mesin penggiling pakan pada 

kelompok Sumber mandiri, mengganti ratu lebah yang satu dengan yang lain agar dapat 

menghasilkan madu pada kelompok Sari Bunga, mengumpulkan telur bebek pada setiap anggota 

untuk ditetaskan dan mengadakan festival musik pada kelompok Tirta bahari. Inisiatif-inisiatif 

tersebut merupakan salah satu contoh inisiatif baru yang berasal dari pemimpin kelompok yang 

kemudian dikembangkan kembali berdasarkan hasil kesepakatan pemimpin kelompok dan anggota. 

5. Mencurahkan perhatian kepada tercapainya tujuan kelompok Perilaku pemimpin dalam 

mencurahkan perhatian kepada tercapainya tujuan kelompok, yaitu pemimpin harus tetap 

mencurahkan perhatiannya kepada tercapainya tujuan kelompok, jika tidak kelompok akan 

terbengkalai dan akan ditinggalkan anggota. Perilaku pemimpin dalam mencurahkan perhatian 

kepada tercapainya tujuan kelompok dapat dilihat pada Tabel 21. Tabel 21. Klasifikasi perilaku 

pemimpin berdasarkan indikator mencurahkan perhatian kepada tercapainya tujuan kelompok. 

Interval (skor) Klasifikasi Jumlah Kelompok Usaha Persentase 0 – 66,67 66,68 – 133,35 133,36 – 

200,00 Kurang baik Cukup baik Baik 025 0,00 28,57 71,43 Jumlah 7 100,00 Modus 158,35 (Baik) 

Tabel 21 menunjukkan bahwa perilaku pemimpin pada kelompok usaha di Desa Margasari dalam 

mencurahkan perhatian kepada tercapainya tujuan kelompok termasuk dalam klasifikasi baik, yaitu 

sebanyak 5 kelompok atau 71,43 % menyatakan bahwa pemimpin kelompok mampu mencurahkan 

perhatian kepada tercapainya tujuan kelompok dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin 



kelompok selalu memberikan perhatian terhadap kinerja anggota dalam pencapaian tujuan 

kelompok dan mampu memberikan motivasi kepada anggotanya untuk selalu berusaha 

mengembangkan usaha kelompok guna mencapai tujuan bersama. Berdasarkan keadaan di 

lapangan, hanya pemimpin kelompok Melati Kampus yang kurang memberikan perhatian terhadap 

kinerja anggota, karena anggota kurang dilibatkan dalam pembuatan terasi kemasan dan 

anggotapun kurang memiliki motivasi untuk mengembangkan kelompoknya. Pemimpin kelompok 

usaha yang lain sudah cukup baik dalam memperhatikan kinerja anggota dan memotivasi 

anggotanya, karena sampai saat ini anggota kelompoknya masih aktif melaksanakan pertemuan 

kelompok dan membayar iuran kelompok serta kegiatan usaha kelompoknya masih berjalan dengan 

baik. 

6. Menyempurnakan fasilitas komunikasi Perilaku pemimpin dalam menyempurnakan fasilitas 

komunikasi merupakan kelengkapan pembentukan struktur kelompok, misalnya menentukan 

tempat pertemuan, menentukan waktu, menentukan media apa yang digunakan dan sebagainya. 

Perilaku pemimpin dalam menyempurnakan fasilitas komunikasi dapat dilihat pada Tabel 22. Tabel 

22. Klasifikasi perilaku pemimpin berdasarkan indikator menyempurnakan fasilitas komunikasi. 

Interval (skor) Klasifikasi Kelompok TaniJumlah Persentase 0 – 66,67 66,68 – 133,35 133,36 – 200,00 

Kurang baik Cukup baik Baik 034 0,00 42,86 57,14 Jumlah 7 100,00 Modus 146,58 (Baik) Tabel 22 

menunjukkan bahwa perilaku pemimpin pada kelompok usaha di Desa Margasari dalam 

menyempurnakan fasilitas komunikasi termasuk dalam klasifikasi baik, yaitu sebanyak 4 kelompok 

(57,14%) kelompok menyatakan bahwa pemimpin kelompok mampu menyempurnakan fasilitas 

komunikasi baik. Berdasarkan keadaan di lapangan, pemimpin kelompok usaha di Desa Margasari 

mampu menentukan tempat dan waktu pertemuan kelompok. Tempat pertemuan dilakukan secara 

bergilir dan waktu pertemuan rata-rata adalah 1 bulan sekali. Pertemuan kelompok yang masih rutin 

dilakukan adalah pada kelompok Sumber mandiri, kelompok bakti Mandiri, kelompok Mangrove PLH 

dan kelompok Sari Bunga. Selain pertemuan rutin kelompok, pemimpin kelompok juga selalu 

menjaga komunikasi yang baik dengan anggotanya yaitu dengan selalu bersedia untuk 

berkomunikasi dengan anggotanya setiap saat baik secara tatap muka ataupun melalui media 

komunikasi seperti telepon genggam. Komunikasi yang dilakukan biasanya mengenai usaha 

kelompok itu sendiri dan mengenai hal lain untuk tetap menjaga keakraban antar sesama anggota. 

Oleh karena itu, dengan terjalinnya komunikasi yang baik dan intensitas pertemuan rutin yang 

dilakukan maka tujuan kelompok akan tercapai. 

7. Menjaga kekompakan para anggota Perilaku pemimpin dalam menjaga kekompakan para 

anggota adalah kemampuan pemimpin kelompok dalam memelihara kekompakan anggota dan 

mengkoordinir anggota untuk selalu aktif dalam mengikuti kegiatan kelompok. Perilaku pemimpin 

dalam menjaga kekompakan para anggota dapat dilihat pada Tabel 23. Tabel 23. Klasifikasi perilaku 

pemimpin berdasarkan indikator menjaga kekompakan para anggota. Interval (skor) Klasifikasi 

Kelompok UsahaJumlah Persentase 0 – 66,67 66,68 – 133,35 133,36 – 200,00 Kurang baik Cukup 

baik Baik 016 0,00 14,29 85,71 Jumlah 7 100,00 Modus 163,65 (Baik) Tabel 23 menunjukkan bahwa 

perilaku pemimpin pada kelompok usaha di Desa Margasari dalam menjaga kekompakan para 

anggota termasuk dalam klasifikasi baik, yaitu sebanyak 6 kelompok atau 85,71% menyatakan 

bahwa pemimpin kelompok mampu menjaga kekompakan para anggota dengan baik yaitu dengan 

memelihara kekompakan anggota dan mengkoordinir anggotanya untuk aktif dalam mengikuti 

setiap kegiatan kelompok. Berdasarkan keadaan di lapangan, sebagian besar pemimpin kelompok 

usaha sudah mampu menjaga kekompakan para anggotanya dengan baik. Salah satu contohnya 

yaitu anggota bersedia datang pada setiap pertemuan kelompok, walaupun masih ada anggota yang 



tidak hadir dengan alasan tertentu. Selain itu, pemimpin kelompok tersebut juga selalu melibatkan 

anggotanya dalam setiap kegiatan dan selalu berusaha memberikan kepuasan kepada aggotanya. 

Kekompakan anggota kelompok merupakan suatu hal penting dalam mencapai tujuan kelompok, 

karena dengan kelompok yang solid dan kompak akan tercipta suasana yang akrab dan mampu 

mendorong anggota untuk mengembangkan usaha kelompok. 

8. Menciptakan kegairahan para anggota Perilaku pemimpin dalam menciptakan kegairahan para 

anggota, yaitu pemimpin kelompok harus mampu menciptakan dan menjaga kegairahan anggota 

pada tiap kegiatan kelompok dan menghilangkan keputusasaan anggota dalam menghadapi 

masalah. Perilaku pemimpin dalam menciptakan kegairahan para anggota dapat dilihat pada Tabel 

24. Tabel 24. Klasifikasi perilaku pemimpin berdasarkan indikator menciptakan kegairahan para 

anggota. Interval (skor) Klasifikasi Kelompok UsahaJumlah Persentase 0 – 66,67 66,68 – 133,35 

133,36 – 200,00 Kurang baik Cukup baik Baik 07 0,00 0,00 100,00 Jumlah 7 100,00 Modus 166,68 

(Baik) Tabel 24 menunjukkan bahwa perilaku pemimpin pada kelompok usaha di Desa Margasari 

dalam menciptakan kegairahan para anggota kelompok termasuk dalam klasifikasi baik, yaitu 

seluruh kelompok atau 100 % kelompok menyatakan bahwa pemimpin kelompok mampu 

menciptakan kegairahan para anggota kelompok dengan baik. Berdasarkan keadaan di lapangan, 

seluruh anggota kelompok usaha di desa margasari merasa sengang saat mengikuti kegiatan 

kelompok. Ini dapat dilihat dari antusias anggota saat kegiatan kelompok dilakukan, salah satunya 

adalah saat pertemuan kelompok karena pada saat pertemuan kelompok tersebut anggota dapat 

saling bertukar informasi, selain itu adalah untuk menjaga tali silaturahmi antar anggota sehingga 

apabila anggota sudah merasa senang dan terjaga silaturahmi dan keakrabannya dalam mengikuti 

setiap kegiatan kelompok maka kegiatan tersebut akan berjalan dengan baik. 

9. Menjalankan tugas secara efektif Perilaku pemimpin dalam menjalankan tugas secara efektif 

adalah pemimpin kelompok harus mampu mengkoordinir dan melaksanakan tugas-tugasnya 

bersama anggotanya seefektif mungkin agar lebih bermanfaat untuk mencapai tujuan bersama. 

Perilaku pemimpin dalam menjalankan tugas secara efektif dapat dilihat pada Tabel 25. Tabel 25. 

Klasifikasi perilaku pemimpin berdasarkan indikator menjalankan tugas secara efektif. Interval (skor) 

Klasifikasi Kelompok UsahaJumlah Persentase 0 – 66,67 66,68 – 133,35 133,36 – 200,00 Kurang baik 

Cukup baik Baik 016 0,00 14,29 85,71 Jumlah 7 100,00 Modus 163,65 (Baik) Tabel 25 menunjukkan 

bahwa perilaku pemimpin pada kelompok usaha di Desa Margasari dalam menjalankan tugas secara 

efektif termasuk dalam klasifikasi baik, yaitu sebanyak 6 kelompok atau 85,71% menyatakan bahwa 

pemimpin kelompok mampu menjalankan tugas secara efektif yaitu dengan mengkoordinir anggota 

untuk menyelesaikan tiap tugas kelompok dan menyelesaikan tugas tersebut dengan baik sehingga 

dapat mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Berdasarkan keadaan di lapangan, hanya 

pemimpin kelompok Melati Kampus yang kurang menjalankan tugasnya secara efektif, karena 

pemimpin kelompok tersebut kurang melibatlkan anggota pada kegiatan kelompok dan tidak 

bekerjasama dengan anggota yang lain dalam pembuatan terasi kemasan dan pemasarannya. 

Pemimpin kelompok usaha yang lain sudah mampu menjalankan tugasnya secara efektif, karena 

setiap tugas kelompok dikoordinir dan dikerjakan secara berkelompok. 

D. Dinamika Kelompok Dinamika kelompok adalah suatu studi yang menganalisa berbagai kekuatan 

yang menentukan perilaku anggota dan perilaku kelompok yang menyebabkan terjadinya gerak 

perubahan dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Suyitno (2001, 

dalam Rikhomayura, 2006). Hal itu dilandasi pemikiran bahwa tercapainya tujuan kelompok akan 

sangat ditentukan oleh tindakan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompok yang 

merupakan perwujudan dari perilaku kelompok sebagai suatu kesatuan dari perilaku 



anggotaanggota kelompok. Jetkins (1950, dalam Mardikanto, 1993). Samsudin (1987) menyebutkan 

bahwa suatu kelompok usaha dapat dikatakan dinamis jika interaksi sesama anggota lebih kuat 

dibandingkan interaksi dengan pihak luar kelompoknya. Jika semakin kuat interaksi diantara 

anggota, maka semakin kompak kelompok tersebut, sehingga semakin mudah untuk mencapai 

tujuan. Ada sembilan indikator dalam dinamika kelompok yaitu tujuan kelompok, struktur kelompok, 

fungsi tugas, pembinaan dan pengembangan kelompok, kesatuan dan kekompakkan kelompok, 

suasana kelompok, tekanan kelompok, keefektifan kelompok, dan agenda terselubung (hidden 

agenda). Berikut ini adalah Tabel 26 mengenai sebaran skor tingkat dinamika kelompok usaha di 

Desa Margasari. Tabel 26. Sebaran skor tingkat dinamika kelompok usaha di Desa Margasari Interval 

Skor Dinamika Kelompok Klasifikasi Kelompok UsahaJumlah Persentase 0 – 340 340,01 – 680,01 

680,02 – 1020,00 Kurang dinamis Cukup dinamis Dinamis 025 0,00 28,57 71,43 Jumlah 7 100,00 

Rata-rata 715.71 (dinamis) Tabel 26 menunjukkan bahwa dinamika kelompok usaha di Desa 

Margasari termasuk dalam klasifikasi dinamis. Rekapitulasi indikator dinamika kelompok pada 

kelompok usaha di Desa Margasari.dapat dilihat pada Tabel 27. Tabel. 27. Rekapitulasi indikator 

dinamika kelompok pada kelompok usaha di Desa Margasari No Indikator Dinamika Kelompok Skor 

Terendah -Tertinggi Jumlah Skor Klasifikasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tujuan kelompok Struktur 

kelompok Fungsi tugas Pembinaan dan pengembangan kelompok Kesatuan dan kekompakkan 

kelompok Suasana kelompok Tekanan kelompok Keefektifan kelompok Agenda terselubung (hidden 

agenda) 0 – 60 0 – 180 0 – 140 0 – 320 0 – 140 0 – 40 0 – 80 0 – 40 0 – 20 49,43 149,71 110,00 

214,86 126,43 38,86 0,14 14,43 4,57 Jelas Baik Jelas Baik Kompak Baik Rendah Cukup Efektif Tidak 

Ada Jumlah 708,43 Dinamis Keterangan : Interval (skor) untuk klasifikasi kurang dinamis : 0 – 340 

Interval (skor) untuk klasifikasi cukup dinamis : 340,01 – 680 Interval (skor) untuk klasifikasi dinamis : 

680,01 – 1.020 Berdasarkan indikatornya, dinamika kelompok usaha di Desa Margasari dapat 

diuraikan secara rinci sebagai berikut: 

1. Tujuan kelompok Tujuan kelompok adalah hasil akhir yang ingin dicapai, baik yang berupa suatu 

obyek (materi) atau keadaan atau keinginan-keinginan lain yang diinginkan dan dapat memuaskan 

semua anggota kelompok yang bersangkutan. Tujuan ini pertama-tama harus dilihat hubungannya 

dengan tujuan pribadi anggota-anggotanya. Dinamika kelompok usaha berdasarkan indikator tujuan 

kelompok dapat dilihat pada Tabel 28. Tabel 28. Klasifikasi dinamika kelompok usaha berdasarkan 

indikator tujuan kelompok. Interval (skor) Klasifikasi Kelompok UsahaJumlah Persentase 0 – 20 20,01 

– 40,01 40,02 – 60,00 Kurang Jelas Cukup Jelas Jelas 016 0,00 14,29 85,71 Jumlah 7 100,00 Rata-rata 

49,43 (Jelas) Tabel 28 menunjukkan bahwa tujuan kelompok pada kelompok usaha di Desa 

Margasari termasuk dalam klasifikasi jelas yaitu sebanyak 6 kelompok atau 85,71% sudah 

mengetahui tujuan kelompoknya dengan jelas. Berdasarkan keadaan di lapangan, yang merupakan 

tujuan bersama pada kelompok usaha di Desa Mrgasari adalah untuk menjalin hubungan kerja dan 

hubungan silaturahmi yang baik antar sesama anggota, mengatur pembagian kerja supaya adil dan 

merata dan untuk meningkatkan pendapatan, sedangkan yang merupakan tujuan pribadi anggota 

kelompok usaha di Desa Margasari adalah untuk meningkatkan pendapatan dan menambah 

pengetahuan mengenai usaha kelompoknya masing-masing. Berdasarkan keterangan tersebut, 

maka tampak bahwa antara tujuan kelompok dan tujuan pribadi pada kelompok usaha di Desa 

Margasari sudah sesuai. 

2. Struktur kelompok Struktur kelompok yaitu bagaimana kelompok usaha mengatur dirinya dalam 

mencapai tujuan yang diinginkan. Ada tiga faktor penting yaitu struktur kekuasaan, sistem 

komunikasi dalam kelompok dan wahana bagi kelompok untuk berinteraksi. Dinamika kelompok 

usaha berdasarkan indikator struktur kelompok dapat dilihat pada Tabel 29. Tabel 29. Klasifikasi 



dinamika kelompok usaha berdasarkan indikator struktur kelompok. Interval (skor) Klasifikasi 

Kelompok UsahaJumlah Persentase 0 – 60,00 60,01 – 120,01 120,02 – 180,00 Kurang Baik Cukup 

Baik Baik 07 0,00 0,00 100,00 Jumlah 100,00 Rata-rata 149,71 (Baik) Tabel 29 menunjukkan bahwa 

struktur kelompok pada kelompok usaha di Desa Margasari termasuk dalam klasifikasi baik yaitu 

seluruh kelompok usaha sudah mampu mengatur dirinya dalam mencapai tujuan yang diinginkan. 

Hal ini berarti bahwa kelompok usaha di Desa Margasari sudah menjalankan struktur kelompoknya 

dengan baik. Berdasarkan keadaan di lapangan, dalam kelompok usaha di Desa Margasari sudah 

terdapat pembagian tugas berdasarkan jabatannya dalam kelompok, tugas surat menyurat dilakukan 

oleh sekretaris kelompok, tugas keuangan dan administrasi kelompok dilakukan oleh bendahara 

kelompok sedangkan ketua kelompok bertugas mengawasi dan mengkoordinir setiap kegiatan 

kelompok. Selain itu dalam pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama antara 

pemimpin dan anggota kelompok sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan keinginan 

kelompok. Sistem komunikasi dalam kelompok sudah baik, yaitu informasi mengenai kelompok atau 

usaha kelompok disampaikan kepada anggota yang lain sehingga anggota diberi kesempatan untuk 

memberikan usul mengenai pemecahan masalah baik pada saat pertemuan kelompok atau diluar 

pertemuan. Pertemuan rutin kelompok usaha di Desa Margasari dilakukan secara bergilir dan rata-

rata pertemuannya diadakan setiap 1 bulan sekali. Pertemuan kelompok yang masih rutin dilakukan 

adalah pada kelompok Mangrove PLH, kelompok Bakti Mandiri, kelompok Sumber Mandiri, 

kelompok Sari Bunga dan kelompok Sumber Rezeki sedangkan pada kelompok Melati Kampus dan 

kelompok Tirta bahari sudah jarang mengadakan pertemuan rutin. 

3. Fungsi tugas Fungsi tugas adalah seperangkat tugas yang harus dilakukan oleh setiap anggota 

kelompok sesuai dengan fungsi dan kedudukannya masing-masing dalam struktur kelompok demi 

tercapainya tujuan kelompok. Dinamika kelompok usaha berdasarkan indikator fungsi tugas dapat 

dilihat pada Tabel 30. Tabel 30. Klasifikasi dinamika kelompok usaha berdasarkan berdasarkan 

indikator fungsi tugas. Interval (skor) Klasifikasi Kelompok UsahaJumlah Persentase 0 – 46,66 46,67 – 

93,33 93,34 – 140,00 Kurang Jelas Cukup Jelas Jelas 016 0,00 14,29 85,71 Jumlah 7 100,00 Rata-rata 

110,00 (Jelas) Tabel 30 menunjukkan bahwa fungsi tugas pada kelompok usaha di Desa Margasari 

termasuk dalam klasifikasi Jelas. Berdasarkan hal tersebut tampak bahwa kelompok usaha di Desa 

Margasari sudah menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing sebagai ketua, sekretaris, 

bendahara dan anggota kelompok dengan baik. Ketua kelompok bertugas mengawasi dan 

mengkoordinir setiap kegiatan kelompok, sekretaris bertugas dibidang surat menyurat dan 

bendahara bertugas dibidang keuangan dan administrasi kelompok sedangkan pelaksanaan kegiatan 

kelompok dilakukan secara bersama-sama. Sebagian besar pengurus kelompok usaha di Desa 

Margasari selalu berusaha untuk memuaskan anggota pada setiap kegiatan, mendorong anggota 

untuk menghasilkan inisiatif-inisiatif baru, memberikan dan menjelaskan informasi tentang 

kelompok dan usaha kelompok kepada anggota, mengkoordinasi setiap kegiatan yang akan diadakan 

oleh kelompok, mengikutsertakan anggota pada setiap kegiatan dan menjelaskan kepada anggota 

tentang hal-hal yang menimbulkan kebingungan yang kemudian akan diselesaikan secara 

bersamasama. Sebagian besar anggota kelompok usaha di Desa Margasari sudah terlibat aktif dalam 

setiap kegiatan kelompok, memberikan inisiatif baru dan ikut berpartisipasi pada setiap kegiatan dan 

pertemuan rutin kelompok. Berdasarkan keadaan di lapangan, kelompok usaha yang masih aktif 

mengikuti kegiatan kelompok yaitu kelompok Mangrove PLH, kelompok Bakti Mandiri, kelompok 

Sumber Mandiri, kelompok Sari Bunga dan kelompok Sumber Rezeki, sedangkan kelompok yang 

sudah kurang aktif adalah kelompok Melati Kampus dan kelompok Tirta bahari. 

4. Pembinaan dan pengembangan kelompok Pembinaan dan pengembangan kelompok adalah 



upaya kelompok usaha untuk tetap memelihara dan mengembangkan kehidupan kelompok. 

Dinamika kelompok usaha berdasarkan indikator pembinaan dan pengembangan kelompok dapat 

dilihat pada Tabel 31. Tabel 31. Klasifikasi dinamika kelompok usaha berdasarkan indikator 

pembinaan dan pengembangan kelompok. Interval (skor) Klasifikasi Kelompok UsahaJumlah 

Persentase 0 – 106,66 106,67 – 213,33 213,34 – 320,00 Kurang Baik Cukup Baik Baik 043 0,00 57,14 

42,86 Jumlah 100,00 Rata-rata 214,86 (Baik) Tabel 31 menunjukkan bahwa pembinaan dan 

pengembangan kelompok pada kelompok usaha di Desa Margasari termasuk dalam klasifikasi baik. 

Berdasarkan hal tersebut tampak bahwa kelompok usaha di Desa Margasari sudah menjalankan 

pembinaan dan pengembangan kelompok dengan baik. Berdasarkan keadaan di lapangan, sebagian 

besar kelompok usaha di Desa Margasari bekerjasama dalam meningkatkan usaha kelompoknya, 

salah satu contohnya yaitu bekerjasama dalam membuat bibit mangrove pada kelompok Mangrove 

PLH, bekerjasama dalam membudidayakan dan memelihara kepiting milik kelompok pada kelompok 

Bakti Mandiri, bekerjasama dalam membeli alat penggiling pakan ikan pada kelompok Sumber 

Mandiri, bekerjasama dalam memindahkan dan menukar sarang lebah pada kelompok Sari Bunga 

dan bekerjasama dalam meminjamkan pakan dedak untuk bebek pada kelompok Sumber Rezeki, 

sedangkan pada kelompok Melati Kampus anggotanya kurang terlibat dalam meningkatkan usaha 

kelompoknya, mereka berusaha masing-masing dalam memproduksi terasi. Selain itu sebagian besar 

anggota kelompok usaha juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelompok seperti mengikuti 

kegiatan-kegiatan yang diadakan kelompok dan bersedia menyediakan tempat pertemuan secara 

bergilir. Sebagian besar anggota kelompok usaha di Desa Margasari sudah mematuhi peraturan yang 

berlaku dalam kelompok dan memberikan kesempatan terbuka untuk menerima anggota baru dan 

mensosialisasikan tujuan serta peraturan kelompok kepada anggota yang lain. Akan tetapi, secara 

keseluruhan kelompok usaha di Desa Margasari belum mendapatkan anggota baru karena 

masyarakat memandang kelompok ini merupakan kelompok yang belum lama terbentuk, sehingga 

kelompok belum terlihat telah mencapai keberhasilannya. 

5. Kesatuan dan kekompakkan kelompok Kesatuan dan kekompakan kelompok adalah rasa 

keterikatan yang kuat antara anggota kelompok usaha terhadap kelompoknya. Rasa keterikatan itu 

dapat dilihat pada kesamaan tindakan, kerjasama, kesadaran menjadi anggota, persamaan nasib, 

homogenitas perilaku, kesepakatan terhadap tujuan kelompok, dan terhadap kepemimpinan 

kelompok. Dinamika kelompok usaha berdasarkan indikator kesatuan dan kekompakkan dapat 

dilihat pada Tabel 32. Tabel 32. Klasifikasi dinamika kelompok usaha berdasarkan indikator kesatuan 

dan kekompakkan kelompok. Interval (skor) Klasifikasi Kelompok UsahaJumlah Persentase 0 –46,66 

46,67 – 93,33 93,34 – 140,00 Kurang Kompak Cukup Kompak Kompak 07 0,00 0,00 100,00 Jumlah 7 

100,00 Rata-rata 126,43 (Kompak) Tabel 32 menunjukkan bahwa kesatuan dan kekompakkan 

kelompok pada kelompok usaha di Desa Margasari termasuk dalam klasifikasi kompak. Berdasarkan 

keadaan di lapangan, sebagian besar kesatuan dan kekompakan pada kelompok usaha di Desa 

Margasari sudah terjalin dengan baik. Sebagian besar sifat pemimpin kelompok sudah berdasarkan 

atas kepentingan seluruh anggota, bukan berdasarkan kepentingan pemimpin saja. Hal ini dapat 

dilihat dari adanya kerjasama kelompok yang dilakukan sehingga manfaat dan hasilnya dapat 

dirasakan bersama. Salah satu contohnya yaitu pada kelompok Bakti Mandiri karena usaha budidaya 

kepiting dan pemeliharaannya dilakukan secara berkelompok sehingga hasilnya dapat bermanfaat 

bagi seluruh anggota, akan tetapi pada kelompok Melati kampus, pemimpin kelompok 

mengatasnamakan kelompok untuk kepentingan pribadi dengan cara membuat produk terasi 

kemasan secara pribadi dengan menggunakan nama kelompok, oleh karena itu manfaatnya tidak 

dapat dirasakan oleh anggota yang lain. Secara keseluruhan konflik atau perselisihan dalam 



kelompok usaha di Desa Margasari jarang terjadi, karena rasa keterikatan sebagai anggota kelompok 

sudah dirasakan oleh anggota dan merasa tidak ada perbedaan diantara mereka karena mereka 

hidup bertetangga dan jarang sekali terjadi pertentangan antara kegiatan yang satu dengan yang lain 

karena masalah kelompok yang ada selalu diselesaikan secara bersama. 

6. Suasana kelompok Suasana kelompok adalah lingkungan fisik dan nonfisik yang akan 

mempengaruhi perasaan setiap anggota kelompok terhadap kelompoknya. Suasana tersebut dapat 

berupa keramahtamahan, kesetiakawanan, kebebasan bertindak, dan suasana fisik seperti 

kerapihan, keteraturan, dan lain-lain. Dinamika kelompok usaha berdasarkan indikator suasana 

kelompok dapat dilihat pada Tabel 33. Tabel 33. Klasifikasi dinamika kelompok usaha berdasarkan 

indikator suasana kelompok. Interval (skor) Klasifikasi Kelompok UsahaJumlah Persentase 0 –13,33 

13,34 – 26,66 26,67 – 40,00 Kurang Baik Cukup Baik Baik 07 0,00 0,00 100,00 Jumlah 7 100,00 Rata-

rata 38,86 (Baik) Tabel 33 menunjukkan bahwa suasana kelompok pada kelompok usaha di Desa 

Margasari termasuk dalam klasifikasi baik. Berdasarkan hal tersebut tampak bahwa suasana dalam 

kelompok usaha di Desa Margasari sudah dipenuhi dengan suasana keramahtamahan, 

kesetiakawanan dan kebebasan bertindak. Berdasarkan keadaan di lapangan, dalam kelompok usaka 

di Desa Margasari rasa akrab, rasa nyaman dan rasa senang sudah dirasakan oleh anggota kelompok 

seperti merasa bagian dari kelompok dan adanya kebebasan dalam menyampaikan pendapat atau 

usul serta pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang dilakukan secara bersama-sama. 

Selain itu hubungan yang terjalin diantara kelompok usaha, bukan hanya sekedar hubungan antar 

sesama anggota, akan tetapi dalam lingkungan masyarakat mereka sudah hidup bertetangga dan 

terdapat beberapa anggota yang bersaudara. 

7. Tekanan kelompok Tekanan kelompok adalah tekanan-tekanan atau ketegangan dalam kelompok 

yang menyebabkan kelompok tersebut berusaha keras untuk mencapai tujuan kelompok. Tekanan 

kelompok baik dari dalam maupun dari luar baik untuk mendinamiskan kelompok, tetapi jika 

ketegangan tersebut berlarut-larut dapat membahayakan kehidupan kelompok yang bersangkutan, 

untuk itu tingkat ketegangan kelompok harus dapat dikendalikan sehingga dapat menimbulkan 

kedinamisan yang optimal. Dinamika kelompok usaha berdasarkan indikator tekanan kelompok 

dapat dilihat pada Tabel 34. Tabel 34. Klasifikasi dinamika kelompok usaha berdasarkan indikator 

tekanan kelompok. Interval (skor) Klasifikasi Kelompok UsahaJumlah Persentase 0 –26,66 26,67 – 

53,33 53,34 – 80,00 Rendah Sedang Tinggi 70 100,00 0,00 0,00 Jumlah 7 100,00 Rata-rata 0,14 

(Rendah) Tabel 34 menunjukkan bahwa tekanan kelompok pada kelompok usaha di Desa Margasari 

termasuk dalam klasifikasi kurang dinamis yaitu seluruh kelompok usaha tidak meiliki tekanan pada 

kelompoknya. Berdasarkan hal tersebut tampak bahwa tekanan dalam kelompok usaha di Desa 

Margasari masih sangat rendah. Berdasarkan keadaan di lapangan, pada kelompok usaha di Desa 

Margasari belum ada tekanan kelompok baik dari dalam maupun dari luar kelompok, seperti belum 

adanya pemberian penghargaan bagi anggota kelompok yang berprestasi, belum diberikannya 

hukuman bagi anggota yang berbuat salah dan belum adanya keikutsertaan kelompok dalam 

kegiatan perlombaan, akan tetapi kelompok Melati Kampus dan kelompok Mangrove PLH sudah 

berusaha memamerkan dan menjual produk usaha kelompoknya yaitu terasi Melati Kampus dan 

produk olahan mangrove seperti sirup dan manisan buah mangrove pada kegiatan di desa, seperti 

pada saat diadakan pelatihanpelatihan masyarakat dan pameran di kota. Hal tersebut merupakan 

salah satu bentuk tekanan yang ada pada kelompok usaha di Desa Margasari, akan tetapi tekanan 

tersebut masih perlu ditingkatkan yaitu dengan memberikan penghargaan bagi anggota yang 

berprestasi dan memberikan hukuman bagi anggota yang melanggar peraturan kelompok agar dapat 

meningkatkan motivasi anggota kelompok dan mengembangkan usaha kelompok sehingga dapat 



mendinamiskan kelompok. 

8. Keefektifan kelompok Keefektifan kelompok adalah keberhasilan kelompok untuk mencapai 

tujuannya yang dapat dilihat pada tercapainya keadaan atau perubahanperubahan yang memuaskan 

anggotanya. Dinamika kelompok usaha berdasarkan indikator keefektifan kelompok dapat dilihat 

pada Tabel 35. Tabel 35. Klasifikasi dinamika kelompok usaha berdasarkan indikator keefektifan 

kelompok. Interval (skor) Klasifikasi Jumlah Kelompok Usaha Persentase 0 –13,33 13,34 – 26,66 

26,67 – 40,00 Kurang Efektif Cukup Efektif Efektif 430 57,14 42,86 0,00 Jumlah 100,00 Rata-rata 

14,43 (Cukup Efektif) Tabel 35 menunjukkan bahwa keefektifan kelompok pada kelompok usaha di 

Desa Margasari termasuk dalam klasifikasi cukup Efektif. Berdasarkan hal tersebut tampak bahwa 

keefektifan kelompok sudah cukup baik untuk mencapai tujuan kelompok dan anggota. Berdasarkan 

keadaan di lapangan, sebagian tujuan kelompok usaha di Desa Margasari sudah tercapai yaitu 

meningkatnya hubungan kerjasama diantara sesama anggota dan pengurus kelompok serta sudah 

terciptanya pembagian tugas yang adil dan merata yaitu berdasarkan jabatannya dalam kelompok. 

Akan tetapi secara keseluruhan, yang menjadi tujuan pribadi anggota kelompok sendiri belum 

tercapai, yaitu belum meningkatnya pendapatan anggota dari usaha kelompoknya masingmasing. 

9. Agenda terselubung (hidden agenda) Agenda terselubung (hidden agenda) adalah tujuan-tujuan 

yang ingin dicapai oleh kelompok yang diketahui oleh semua anggotanya, tetapi tidak dinyatakan 

secara tertulis. Dinamika kelompok usaha berdasarkan indikator agenda terselubung (hidden 

agenda) dapat dilihat pada Tabel 36. Tabel 36. Klasifikasi dinamika kelompok usaha berdasarkan 

indikator agenda terselubung. Interval (skor) Klasifikasi Jumlah Kelompok Usaha Persentase 0 –6,66 

6,67 – 13,32 13,33 – 20,00 Tidak Ada Cukup Ada 520 71,43 28,57 0,00 Jumlah 7 100,00 Rata-rata 

4,57 (Tidak Ada) Tabel 36 menunjukkan bahwa agenda terselubung (hidden agenda) pada kelompok 

usaha di Desa Margasari termasuk dalam klasifikasi tidak ada. Berdasarkan hal tersebut tampak 

bahwa tujuan-tujuan terselubung yang merupakan tujuan pribadi anggota tidak ada yang tercapai. 

Berdasarkan keadaan di lapangan, tujuan-tujuan terselubung yang diinginkan oleh anggota 

kelompok usaha di Desa Margasari belum tercapai, karena kelompok ini baru terbentuk sehingga 

kelompok lebih mengutamakan kegiatan-kegitan pengembangan kelompok. Tujuan terselubung 

tersebut salah satunya adalah adanya bantuan permodalan dari instansi terkait untuk kelompok. 

E. Tingkat Pendapatan Rumah Tangga Pendapatan rumah tangga adalah jumlah pendapatan seluruh 

anggota rumah tangga yang bekerja selama satu tahun dihitung dalam satuan rupiah. Pendapatan 

bagi rumah tangga akan memberi kesejahteraan apabila tidak hanya mampu secara teratur 

memenuhi pola belanja sepanjang horizontal kehidupan rumah tangganya tersebut. Pendapatan 

yang berasal dari upah atau gaji akan memberikan seseorang kekuatan untuk memenuhi dan 

kemudian mengkonsumsi barang dan jasa yang dibutuhkan bahkan dari pendapatan itu pula 

seseorang dapat menabung untuk membina sumber-sumber pendapatan yang lain lebih besar. 

Sebaran skor pendapatan rumah tangga anggota kelompok usaha di Desa Margasari diukur 

berdasarkan pendapatan per bulan dan dapat dilihat pada Tabel 37. Tabel 37. Klasifikasi pendapatan 

rumah tangga anggota kelompok usaha. Interval (Rp) Klasifikasi Jumlah Kelompok Usaha Persentase 

1.418.111 - 1.739.636 1.739.637 - 2.061.162 2.061.163 – 2.382.688 Rendah Sedang Tinggi 421 57,14 

28,57 14,29 Jumlah 7 100,00 Rata-rata 1.780.648 (Sedang) Tabel 37 menunjukkan bahwa 

pendapatan rumah tangga pada anggota kelompok usaha di Desa Margasari termasuk dalam 

klasifikasi sedang dengan jumlah ratarata pendapatan rumah tangga anggota kelompok sebesar Rp 

1.780.648 per bulan. Besarnya pendapatan rumah tangga anggota kelompok usaha di Desa 

Margasari dipengaruhi oleh jenis pekerjaan utama dan sampingan anggota serta pendapatan yang 

diperoleh anggota rumah tangganya yang lain. Pekerjaan utama anggota kelompok usaha di Desa 



Margasari beragam, ada yang pekerjaan utamanya sebagai nelayan, sebagai petani atau petambak, 

sebagai PNS dan sebagai wiraswasta. Tujuan utama anggota kelompok masuk dalam kelompok 

usaha ini adalah untuk meningkatkan pendapatan rumah tangganya, akan tetapi tujuan tersebut 

belum tercapai karena pendapatan yang diperoleh dari usaha kelompoknya belum mampu 

menyumbang terhadap pendapatan rumah tangga anggota. 

F. Pengujiaan Hipotesis Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan karakteristik pemimpin 

dan perilaku pemimpin dengan dinamika kelompok usaha dalam meningkatkan pendapatan rumah 

tangga di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini yaitu : 7. Ada hubungan yang nyata antara umur pemimpin dengan 

perilaku pemimpin pada kelompok usaha. 8. Ada hubungan yang nyata antara kemampuan 

berkomunikasi pemimpin dengan perilaku pemimpin pada kelompok usaha. 9. Ada hubungan yang 

nyata antara pengetahuan pemimpin dengan perilaku pemimpin pada kelompok usaha. 10. Ada 

hubungan yang nyata antara status sosial ekonomi pemimpin dengan perilaku pemimpin pada 

kelompok usaha. 11. Ada hubungan yang nyata antara perilaku pemimpin dengan dinamika 

kelompok usaha. 12. Ada hubungan yang nyata antara dinamika kelompok usaha dengan 

pendapatan rumah tangga. Pengujian hipotesis tersebut menggunakan statistik non parametrik 

korelasi Rank Spearman. Berikut ini hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan statistik non 

parametrik korelasi Rank Spearman antara variabel X dan variabel Y, dapat dilihat pada Tabel 38. 

Tabel 38. Pengujian hipotesis variabel X dan Y 

Variabel X 

Variabel 

Y Rs Nilai Signifikasi α Umur (X1) Perilaku Pemimpin 0,055 tn 0,908 0,05 Kemampuan Berkomunikasi 

(X2) 0,833* 0,020 0,05 Pengetahuan (X3) - 0,771 * 0,043 0,05 Status sosial ekonomi (X4) - 0.906** 

0,005 0,01 Keterangan: X1 : Umur pemimpin kelompok usaha X2 : Kemampuan berkomunikasi 

pemimpin kelompok usaha X3 : Pengetahuan pemimpin kelompok usaha X4 : Status sosial ekonomi 

pemimpin kelompok usaha * : Signifikan pada taraf kepercayaan 95% ** : Signifikan pada taraf 

kepercayaan 99% tn : Tidak signifikan pada taraf kepercayaan 99% dan 95% Berdasarkan Tabel 38, 

tampak bahwa kemampuan berkomunikasi (X2), pengetahuan (X3) dan status sosial ekonomi (X4) 

memiliki hubungan yang nyata dengan perilaku pemimpin, sedangkan umur (X1) tidak memiliki 

hubungan yang nyata dengan perilaku pemimpin. Berikut ini adalah uraian secara rinci mengenai 

hasil pengujian hipotesis antara variabel X dan Y. 

1. Hubungan antara Umur Pemimpin dengan Perilaku pemimpin 

Kelompok Usaha Hasil uji hipotesis untuk hubungan antara umur pemimpin dengan perilaku 

pemimpin kelompok usaha menggunakan uji Korelasi Rank Spearman diperoleh nilai signifikasi 

sebesar 0,908. Nilai signifikasi tersebut lebih besar dibandingkan dengan α 0,05 atau pada taraf 

kepercayaan 95 % . Hal ini berarti tolak H1 dan terima Ho, artinya tidak terdapat hubungan yang 

nyata antara umur pemimpin dengan perilaku pemimpin kelompok usaha. Untuk mengetahui 

hubungan lebih lanjut antara umur pemimpin dengan perilaku pemimpin kelompok usaha dilakukan 

tabulasi silang. Tabulasi silang antara umur pemimpin dengan perilaku pemimpin kelompok usaha 

dapat dilihat pada Tabel 39. Tabel 39. Tabulasi silang antara umur dengan perilaku pemimpin 

kelompok usaha Umur Perilaku pemimpin Jumlah Kurang (Orang) Persentase Baik Cukup Baik Baik 

Muda 0 (0 %) 0 (0 %) 2 (28,57 %) 2 28,57 Setengah Baya 0 (0 %) 0 (0 %) 2 (28,57 %) 2 28,57 Tua 0 (0 

%) 1(14,29%) 2 (28,57 %) 3 42,86 Jumlah 0 1 6 7 100,00 Berdasarkan hasil tabulasi silang pada Tabel 

39 tampak bahwa umur pemimpin yaitu muda, setengah baya dan tua menumpuk pada perilaku 

pemimpin baik. Berdasarkan hasil uji hipótesis, umur pemimpin tidak berhubungan nyata dengan 



perilaku pemimpin kelompok usaha. Hal tersebut dikarenakan data pada hasil tabulasi silang antara 

umur pemimpin dengan perilaku pemimpin kelompok usaha tidak menyebar merata dan menumpuk 

pada perilaku pemimpin baik. Secara statistik data yang tidak menyebar dan menumpuk pada selang 

tertentu menyebabkan hubungan antara umur pemimpin dengan perilaku pemimpin kelompok 

usaha menjadi tidak berhubungan. Berdasarkan keadaan di lapangan, semakin tua umur pemimpin 

kelompok tidak menentukan perilaku pemimpin yang baik. Pemimpin kelompok pada kelompok 

Sumber Mandiri termasuk dalam klasifikasi muda, akan tetapi beliau memiliki perilaku pemimpin 

yang baik, sedangkan pada pemimpin kelompok Melati Kampus termasuk dalam klasifikasi tua dan 

memiliki perilaku pemimpin yang cukup baik. Pemimpin kelompok usaha baik yang berada pada 

klasifikasi umur muda, setengah baya atau tua memiliki perilaku pemimpin yang berbeda. Oleh 

karena itu umur pemimpin tidak menentukan perilakunya dalam memimpin kelompok. 

2. Hubungan antara Kemampuan Berkomunikasi Pemimpin dengan 

Perilaku pemimpin Kelompok Usaha Hasil pengujian hipotesis hubungan antara kemampuan 

berkomunikasi pemimpin dengan perilaku pemimpin kelompok usaha menggunakan uji Korelasi 

Rank Spearman diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,020. Nilai signifikasi tersebut lebih kecil 

dibandingkan dengan α 0,05 atau pada taraf kepercayaan 95 % . Hal ini berarti tolak H1 dan terima 

Ho, artinya terdapat hubungan yang nyata antara kemampuan berkomunikasi pemimpin dengan 

perilaku pemimpin kelompok usaha. Berdasarkan keadaan di lapangan dapat diketahui bahwa 

pemimpin kelompok usaha di Desa Margasari memiliki kemampuan berkomunikasi yang cukup baik, 

sehingga anggota kelompok dapat menerima informasi yang disampaikan. Hal ini berarti semakin 

tinggi kemampuan pemimpin kelompok dalam berkomunikasi dengan anggota kelompok, maka 

perilakunya akan semakin baik. Komunikasi yang baik dari pemimpin akan mempermudah dalam 

penyampaian informasi atau pesan kepada anggota, dan anggota akan lebih mudah memahami 

informasi atau pesan tersebut. Pemimpin pada kelompok Sumber Mandiri memiliki kemampuan 

berkomunikasi yang baik sehingga perilaku pemimpinnya juga baik, sedangkan pemimpin pada 

kelompok Melati Kampus memiliki kemampuan berkomunikasi yang sedang atau cukup baik, 

sehingga perilaku pemimpinnya juga cukup baik. Oleh karena itu kemampuan berkomunikasi 

pemimpin kelompok akan mempengaruhi perilaku pemimpin tersebut dalam memimpin 

kelompoknya. 

3. Hubungan antara Pengetahuan Pemimpin dengan Perilaku pemimpin 

Kelompok Usaha Hasil pengujian hipotesis hubungan antara pengetahuan pemimpin dengan 

perilaku pemimpin kelompok usaha menggunakan uji Korelasi Rank Spearman diperoleh nilai 

signifikasi sebesar 0,043. Nilai signifikasi tersebut lebih kecil dibandingkan dengan α 0,05 atau pada 

taraf kepercayaan 95 % . Hal ini berarti terima H1 dan tolak Ho, artinya terdapat hubungan yang 

nyata antara pengetahuan pemimpin dengan perilaku pemimpin kelompok usaha. Berdasarkan 

keadaan di lapangan dapat diketahui bahwa pengetahuan pemimpin kelompok mengenai usaha 

kelompoknya sudah cukup baik. Mereka sudah mengetahui bagaimana melakukannya. Oleh karena 

itu pengetahuan pemimpin akan mempengaruhi perilaku pemimpin tersebut dalam memimpin 

kelompoknya. Pemimpin pada kelompok Sumber Mandiri memiliki pengetahuan yang baik sehingga 

perilaku pemimpinnya juga akan baik. Hal ini berarti semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki 

pemimpin kelompok, maka perilaku pemimpinnya akan semakin baik, sehingga pengetahuan 

pemimpin kelompok yang tinggi mengenai usaha kelompok dapat mengembangkan kelompoknya 

sehingga dapat meningkatkan hasil dan kualitas hasilnya. 

4. Hubungan antara Status Sosial Ekonomi Pemimpin dengan Perilaku 

pemimpin Kelompok Usaha Hasil pengujian hipotesis hubungan antara status sosial ekonomi 



pemimpin dengan perilaku pemimpin kelompok usaha menggunakan uji Korelasi Rank Spearman 

diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,005. Nilai signifikasi tersebut lebih kecil dibandingkan dengan α 

0,05 atau pada taraf kepercayaan 99 % . Hal ini berarti terima H1 dan tolak Ho, artinya terdapat 

hubungan yang nyata antara sosial ekonomi pemimpin dengan perilaku pemimpin kelompok usaha. 

Berdasarkan keadaan di lapangan dapat diketahui bahwa status sosial ekonomi pemimpin kelompok 

akan mempengaruhi perilaku pemimpin dalam kelompoknya. Hal ini berarti semakin tinggi status 

sosial ekonomi yang dimiliki pemimpin kelompok, maka perilakunya akan semakin baik. Status sosial 

ekonomi pemimpin kelompok dilihat dari kedudukan pemimpin tersebut dalam masyarakat, tingkat 

pendidikan, pekerjaan utama dan jumlah pendapatan pemimpin perbulannya. Hal tersebut dapat 

mempengaruhi perilakunya dalam kelompok dan pandangan anggota terhadap pemimpinnya. 

Pemimpin kelompok dengan status sosial yang tinggi akan lebih disegani dan dihormati oleh 

anggotanya. Latar belakang sosial dan pendidikan seorang pemimpin yang tinggi akan 

mempengaruhi perilaku pemimpinnya. 

5. Hubungan antara Perilaku Pemimpin dengan Dinamika Kelompok pada 

Kelompok Usaha Pengujian hipotesis antara variabel Y dengan variabel Z, yaitu antara perilaku 

pemimpin dengan dinamika kelompok usaha menggunakan statistik non parametrik korelasi Rank 

Spearman. Berikut ini adalah Tabel 40 mengenai hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan 

statistik non parametrik korelasi Rank Spearman antara variabel Y dan variabel Z. Tabel 40 . Hasil 

hipotesis anatara variabel Y dan Variabel Z 

Variabel Y 

Variabel 

Z Rs Nilai Signifikasi α Perilaku Pemimpin Dinamika Kelompok 0,798* 0,031 0,05 Keterangan: * : 

Berhubungannyata pada taraf kepercayaan 95% ** : Berhubungan nyata pada taraf kepercayaan 

99% tn : tidak berhubungan nyata pada taraf kepercayaan 99% dan 95% Berdasarkan Tabel 40, 

tampak bahwa hasil hipotesis untuk hubungan antara perilaku pemimpin dengan dinamika 

kelompok usaha menggunakan uji Korelasi Rank Spearman diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,031. 

Nilai signifikasi tersebut lebih kecil dibandingkan dengan α 0,05 atau pada taraf kepercayaan 95 % . 

Hal ini berarti terima H1 dan tolak Ho, artinya terdapat hubungan yang nyata antara dengan perilaku 

pemimpin dengan dinamika kelompok usaha. Berdasarkan keadaan di lapangan dapat diketahui 

bahwa perilaku pemimpin kelompok usaha akan mempengaruhi dinamika kelompoknya. Hal ini 

berarti semakin baik perilaku pemimpin kelompok, maka kelompok tersebut akan semakin dinamis. 

Perilaku pemimpin pada kelompok Melati Kampus termasuk dalam klasifikasi cukup baik, sehingga 

dinamika kelompoknya cukup dinamis, sedangkan perilaku pemimpin pada kelompok Sari Bunga 

termasuk dalam klasifikasi baik sehingga dinamika kelompoknya juga dinamis. Perilaku pemimpin 

yang baik akan mengarahkan kelompok kearah yang lebih dinamis. Oleh karena itu, apabila perilaku 

pemimpin kelompok usaha tergolong baik, maka pemimpin kelompoknya akan mampu 

mengarahkan kelompok ke arah yang lebih dinamis sehingga dinamika kelompok akan tinggi. 

6. Hubungan antara Dinamika Kelompok dengan Pendapatan Rumah 

Tangga Anggota Kelompok pada Kelompok Usaha Pengujian hipotesis antara variabel Z dengan 

pendapatan rumah tangga, yaitu antara dinamika kelompok usaha dengan pendapatan rumah 

tangga menggunakan statistik non parametrik korelasi Rank Spearman. Berikut ini adalah Tabel 41 

mengenai hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan statistik non parametrik korelasi Rank 

Spearman antara dinamika kelompok usaha dengan pendapatan rumah tangga. Tabel 41. Hasil 

hipotesis antara dinamika kelompok usaha dengan pendapatan rumah tangga 

Variabel Z Variabel Z2 Rs Nilai Signifikasi α Dinamika Kelompok Pendapatan Rumah Tangga -0,234 tn 



0,613 0,05 Keterangan: * : Berhubungannyata pada taraf kepercayaan 95% ** : Berhubungan nyata 

pada taraf kepercayaan 99% tn : tidak berhubungan nyata pada taraf kepercayaan 99% dan 95% 

Berdasarkan Tabel 41, tampak bahwa hasil hipotesis untuk hubungan antara dinamika kelompok 

usaha dengan pendapatan rumah tangga menggunakan uji Korelasi Rank Spearman diperoleh nilai 

signifikasi sebesar 0,613. Nilai signifikasi tersebut lebih besar dibandingkan dengan α 0,05 atau pada 

taraf kepercayaan 95 % . Hal ini berarti tolak H1dan terima H0, artinya tidak ada hubungan yang 

nyata antara dinamika kelompok usaha dengan tingkat pendapatan rumah tangga. Untuk 

mengetahui hubungan lebih lanjut antara dinamika kelompok usaha dengan tingkat pendapatan 

rumah tangga dilakukan tabulasi silang. Tabulasi silang antara dinamika kelompok usaha dengan 

tingkat pendapatan rumah tangga dapat dilihat pada Tabel 42. Tabel 42. Tabulasi silang antara 

dinamika kelompok usaha dengan tingkat pendapatan rumah tangga Dinamika Kelompok 

Pendapatan Rumah Tangga Jumlah Rendah Sedang Tinggi (Orang) Persentase Kurang Dinamis 0 (0 %) 

0 (0 %) 0 (0 %) 0 0,00 Cukup Dinamis 2(28,57%) 0 (0 %) 0 (0 %) 2 28,57 Dinamis 2(28,57%) 2(28,57%) 

1(14,29%) 5 71,43 Jumlah 4 2 1 7 100,00 Berdasarkan hasil tabulasi silang pada Tabel 42 tampak 

bahwa dinamika kelompok dinamis menumpuk pada tingkat pendapatan rumah tangga dalam 

klasifikasi rendah. Berdasarkan hasil uji hipótesis, dinamika kelompok usaha tidak berhubungan 

nyata dengan tingkat pendapatan rumah tangga. Hal tersebut dikarenakan data pada hasil tabulasi 

silang antara dinamika kelompok usaha dengan tingkat pendapatan rumah tangga tidak menyebar 

merata dan dominan pada dinamika kelompok dinamis. Secara statistik data yang tidak menyebar 

dan menumpuk pada selang tertentu menyebabkan hubungan dinamika kelompok usaha dengan 

tingkat pendapatan rumah tangga menjadi tidak berhubungan. Berdasarkan keadaan di 

lapangan,sebagian kegiatan usaha kelompok di Desa Margasari belum memberikan sumbangan yang 

cukup terhadap pendapatan rumah tangga, karena kegiatan kelompok belum mampu meningkatkan 

pendapatan anggota. Hal ini disebabkan karena pembentukan kelompok usaha di Desa Margasari 

belum cukup lama, sehingga usaha yang dihasilkan dalam kelompok belum memberikan hasil. Usaha 

Kelompok Mangrove PLH belum memberikan sumbangan terhadap pendapatan pendapatan rumah 

tangga anggota, karena kelompok ini bertujuan untuk pelestarian hutan mangrove dan 

mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya peranan hutan mangrove bagi 

kehidupan. Usaha Kelompok Melati Kampus belum memberikan sumbangan terhadap pendapatan 

rumah tangga anggota. Tujuan pembentukan kelompok ini adalah untuk meningkatkan kualitas 

terasi dalam bentuk jadi dan dikemas, akan tetapi selama kelompok ini dibentuk dan telah diberikan 

pelatihan mengenai pembuatan terasi yang berkualitas baik, hanya pemimpin kelompok saja yang 

telah menerapkan pelatihan tersebut. Pemimpin kelompok secara pribadi telah membuat terasi jadi 

dalam bentuk kemasan dan memasarkannya, sedangkan anggota kelompoknya belum menerapkan 

hal tersebut, mereka tetap membuat terasi dalam bentuk setengah jadi atau basah. Secara 

keseluruhan usaha kelompok pengolah terasi ini belum mampu meningkatkan pendapatan rumah 

tangga, karena anggota kelompok belum mau menerapkan inovasi teknologi yang telah diberikan. 

Usaha Kelompok Bakti Mandiri telah memberikan sumbangan terhadap pendapatan pendapatan 

rumah tangga anggota. Kelompok ini bertujuan membudidayakan kepiting bakau dalam tambak. 

Usaha budidaya kepiting bakau ini telah dilakukan secara berkelompok dengan modal usaha 

bersama dan pembagian hasilnya juga secara bersama. Pendapatan yang diperoleh kelompok dalam 

satu musim adalah sebesar Rp 852.444 per satu kali panen. Pendapatan ini telah menyumbang 44,13 

persen terhadap pendapatan rata-rata rumah tangga anggota pada kelompok Bakti Mandiri. Usaha 

Kelompok Sumber Mandiri telah memberikan sumbangan terhadap pendapatan pendapatan rumah 

tangga anggota. Kelompok ini bertujuan membudidayakan ikan air tawar yaitu ikan lele. Budidaya 



ikan air tawar ini dilakukan secara individu, akan tetapi dalam usaha permodalan dilakukan secara 

berkelompok. Sarana yang digunakan dalam budidayanya adalah sarana kelompok, seperti waring, 

mesin penyedot air dan lain-lain. Pendapatan rata-rata kelompok Sumber Mandiri dalam 

membudidayakan ikan air tawar adalah sebesar Rp 686.861. Pendapatan ini telah menyumbang 

48,43 persen terhadap pendapatan rata-rata rumah tangga anggota pada kelompok Sumber 

Mandiri. Usaha Kelompok Sari Bunga belum memberikan sumbangan terhadap pendapatan rumah 

tangga anggota. Tujuan pembentukan kelompok ini adalah untuk membudidayakan lebah madu, 

akan tetapi lebah madu yang telah dibudidayakan belum menghasilkan madu. Kelompok ini telah 

melakukan berbagai cara agar lebah yang dibudidayakan dapat menghasilkan madunya, antara lain 

menukar ratu lebah antara sesama anggota dan menjauhkan sarang lebah dari gangguan semut dan 

asap, akan tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil. Akhirnya lebah yang telah dibudidayakan 

dilepaskan ke alam bebas. Usaha Kelompok Sumber Rezeki telah memberikan sumbangan terhadap 

pendapatan pendapatan rumah tangga anggota. Kelompok ini bertujuan membudidayakan bebek, 

bebek yang dibudidayakan berasal dari bantuan pemerintah daerah yaitu dari Dinas Peternakan. 

Kelompok ini membudidayakan bebek secara individu, akan tetapi dalam permodalannya dilakukan 

secara berkelompok yaitu dalam bentuk uang dan pakan. Pendapatan rata-rata kelompok Sumber 

Rezeki dalam membudidayakan bebek adalah sebesar Rp 407.813 per bulan. Pendapatan ini telah 

menyumbang 17,18 persen terhadap pendapatan rata-rata rumah tangga anggota pada kelompok 

Sumber Rezeki. Usaha Kelompok Tirta Bahari belum memberikan sumbangan terhadap pendapatan 

rumah tangga anggota. Tujuan pembentukan kelompok ini adalah untuk usaha kegiatan sosial dan 

karang taruna. Salah satu usaha sosial yang dilakukan adalah memberikan pinjaman kepada 

masyarakat berupa bibit ikan lele, sedangkan kegiatan karang taruna yang dilakukan adalah 

perlombaanperlombaan dan festival musik dalam memperingati hari kemerdekaan. Secara 

keseluruhan kelompok usaha yang ada di Desa Margasari yang telah memberikan sumbangan 

terhadap pendapatan rumah tangga adalah Kelompok Bakti Mandiri dalam bidang usaha budidaya 

kepiting bakau, Kelompok Sumber Mandiri dalam bidang usaha budidaya ikan air tawar dan 

kelompok Sumber rezeki dalan bidang usaha budidaya bebek. Kelompok yang belum memberikan 

sumbangna terhadap pendapatan rumah tangga adalah Kelompok Mangrove PLH dalam bidang 

usaha budidaya mangrove, Kelompok Melati Kampus dalam bidang usaha pengolahan terasi, 

Kelompok Sari Bunga dalam bidang usaha budidaya lebah madu dan Kelompok Tirta Bahari dalam 

bidang usaha sosial dan karang taruna. 


