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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kemajuan zaman sering diiringi dengan berkembangnya informasi dan tingkat 

kemampuan intelektual manusia.  Bersama dengan itu peran wanita dalam 

kehidupan terus berubah untuk menjawab tantangan jaman, tidak terkecuali peran 

wanita dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.  Biasanya, tulang punggung 

dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga adalah pria atau suami.  Tetapi kini 

para wanita banyak yang berperan aktif untuk mendukung ekonomi keluarga.  

Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan bergabung kedalam kelompok 

wanita tani. 

Kelompok Wanita Tani merupakan salah satu kelembagaan pertanian dimana 

anggotanya yaitu para wanita. Kelembagaan tersebut dikelola oleh wanita yang 

bergabung di dalamnya. Kelompok Wanita Tani mempunyai kegiatan yang 

berhubungan dengan kegiatan pertanian.  Kelompok Wanita Tani Seruni yang 

terletak di Dukuh Gamelan Desa Sendangtirto Kecamatan Berbah Kabupaten 

Sleman merupakan kelompok yang terbentuk dengan maksud untuk mewadahi 

maupun memberdayakan ibu-ibu di Dusun Gamelan Desa Sendangtirto untuk 

berkarya dan bekerjasama dalam melakukan kegiatan usaha.  Keanggotaan yang 

terdapat didalam KWT Seruni adalah masyarakat yang berasal dari daerah yang 

sama yaitu Dusun Gamelan Desa Sendangtirto Kecamatan Berbah Kabupaten 

Sleman.   
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Keberhasilan kelompok dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha tani 

pengolahan tanaman pisang tentu berkaitan dengan dinamika kelompok yang 

terjadi didalamnya. Kelompok yang memiliki dinamika yang baik akan 

mendukung kelompok dan anggota kelompok tersebut dalam mengambil suatu 

keputusan dengan benar dan memudahkan pengorganisasian.  Dinamika 

kelompok merupakan suatu kekuatan yang dimiliki oleh kelompok yang akan 

menentukan perilaku kelompok dan anggota-anggotanya.  Dengan dinamisnya 

suatu kelompok diharapkan terjadinya perubahan perilaku anggota kelompok 

yang pada gilirannya akan merubah pola pikir anggota kelompok dalam 

memanfaatkan tanaman pisang menjadi salah satu produk yang memiliki nilai jual 

tinggi. Kelompok yang kompleks terdiri dari banyak pikiran dari setiap 

anggotanya maupun kepentingan setiap anggota kelompok yang ada didalamnya.  

Dinamika kelompok yang terjadi dalam kelompok akan menentukan 

perkembangan dari kelompok itu sendiri . 

Kelompok Wanita Tani Seruni merupakan salah satu kelompok yang dinamis 

di mana kelompok tersebut dapat memberikan inovasi yang baru dalam 

pegembangan pertanian khususnya tanaman pisang. KWT Seruni mengolah 

tanaman pisang dari ujung bagian atas tanaman pisang sampai kebagian bawah 

tanaman pisang.  Namun dari keadaan tersebut belum adanya informasi mengenai 

dinamika yang terjadi pada KWT Seruni.  Terkait dengan hal tersebut penulis 

ingin memahami dinamika yang terjadi pada KWT Seruni dalam usaha olahan 

tanaman pisang.   Serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dinamika KWT 

Seruni. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis menguraikan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana profil Kelompok Wanita Tani Seruni di Dusun Gamelan, Desa 

Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman? 

2. Bagaimana Dinamika Kelompok Wanita Tani Seruni di Dusun Gamelan, 

Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman? 

3. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Dinamika Kelompok Wanita 

Tani Seruni di Dusun Gamelan, Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, 

Kabupaten Sleman? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan Profil Kelompok Wanita Tani Seruni Di Dusun 

Gamelan, Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman. 

2. Mendeskripsikan Dinamika Kelompok Wanita Tani Seruni Di Dusun 

Gamelan, Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman. 

3. Mendeskripsikan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dinamika Kelompok 

Wanita Tani Seruni di Dusun Gamelan, Desa Sendangtirto, Kecamatan 

Berbah, Kabupaten Sleman. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan 

dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain: 

1. Manfaat Akademis 

a. Diharapkan penelitian ini dapat memberi sumbangan ilmu pengetahuan 

yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu agribisnis. 

b. Diharapkan dapat memperkaya kepustakaan mengenai Dinamika 

Kelompok Wanita Tani dalam usaha pengolahan tanaman pisang pada 

daerah tertentu, dan dapat menjadi perbandingan dengan daerah lain. 

2. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan dengan adanya hasil penelitian tentang Dinamika 

Kelompok Wanita Tani dalam usaha pengolahan tanaman pisang yang 

dilakukan pada Kelompok Wanita Tani Seruni di Dusun Gamelan, Desa 

Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, maka hasil 

penelitian ini dapat memberi sumbangsih berupa inovasi-inovasi yang 

ada di dalam KWT Seruni kepada masyarakat yang ingin membentuk 

Kelompok Wanita Tani. 

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih kepada 

Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman agar 

pemerintah lebih memperhatikan kelompok-kelompok wanita tani yang 

ada di Kabupaten Sleman agar semua kelompok- kelompok tani yang 

ada dapat mengembangkan dinamika yang ada di dalam kelompoknya 

menjadi lebih baik. 


