
 

Ryantari Dewi Utomo, 2018 
HUBUNGAN UNSUR DINAMIKA KELOMPOK TERHADAP PARTISIPASI 
MASYARAKAT 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | 
perpustakaan.upi.edu 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

mengenai Dinamika Kelompok dalam Partisipasi Masyarakat di Posdaya 

Juang Rahayu dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa dinamika 

kelompok Posdaya Juang Rahayu memiliki hubungan dalam partisipasi 

masyarakat Posdaya Juang Rahayu. Selain itu terdapat kesimpulan 

secara khusus sebagai berikut:  

1. Hubungan Tujuan Kelompok dalam Partisipasi Masyarakat 

Posdaya Juang Rahayu 

Pada variabel tujuan kelompok yang memiliki beberapa aspek 

melalui indikator-indikatornya yang dihitung dengan korelasi sederhana 

memperoleh hubungan yang “cukup kuat” dan positif serta signifikan 

dalam partisipasi masyarakat di Posdaya Juang Rahayu dengan adanya 

kejelasan tujuan kelompok, relevansi dengan kelompok dan keseriusan 

mencapai tujuan. Hal ini dilihat dari hasil yang telah diolah dan 

menghasilkan korelasi yang signifikan antara tujuan kelompok Posdaya 

Juang Rahayu terhadap partisipasi masyarakat, dengan artian bahwa 

tujuan kelompok Posdaya Juang Rahayu ini unggul pada aspek 

menganalisis kebutuhan anggota. 
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2. Hubungan Peran Fungsional Anggota dalam Partisipasi 

Masyarakat Posdaya Juang Rahayu 

Pada variabel peran fungsional anggota yang memiliki beberapa 

aspek melalui indikator-indikatornya yang dihitung dengan korelasi 

sederhana memperoleh hubungan yang “kuat” dan positif serta 

signifikan dalam partisipasi masyarakat di Posdaya Juang Rahayu 

dengan adanya tanggung jawab anggota, proses pengambilan keputusab 

dan komunikasi sesama anggota. Hal ini dilihat dari hasil yang telah 

diolah dan menghasilkan korelasi yang signifikan antara peran 

fungsional anggota kelompok Posdaya Juang Rahayu terhadap 

partisipasi masyarakat, dengan artian peran setiap anggota kelompok 

Posdaya Juang Rahayu telah terlaksana dengan baik dan efektif 

sekaligus mampu berhubungan dengan peningkatan dalam partisipasi 

masyarakat. 

3. Hubungan Kekompakan Kelompok dalam Partisipasi 

Masyarakat Posdaya Juang Rahayu 

Pada variabel kekompakan kelompok yang memiliki beberapa 

aspek melalui indikator-indikatornya yang dihitung dengan korelasi 

sederhana memperoleh hubungan yang “cukup kuat” dan positif serta 

signifikan dalam partisipasi masyarakat di Posdaya Juang Rahayu 

dengan adanya rasa ketergantungan anggota, rasa kebersamaan dan 
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kerjasama antar anggota. Hal ini dilihat dari hasil yang telah diolah dan 

menghasilkan korelasi yang signifikan antara kekompakan kelompok 

Posdaya Juang Rahayu terhadap partisipasi masyarakat, dengan artian 

peran setiap anggota kelompok Posdaya Juang Rahayu telah 

menunjukan kekompakannya termasuk dalam partisipasi masyarakat. 

4. Hubungan Suasana Kelompok dalam Partisipasi Masyarakat 

Posdaya Juang Rahayu 

Pada variabel suasana kelompok yang memiliki beberapa aspek 

melalui indikator-indikatornya yang dihitung dengan korelasi sederhana 

memperoleh hubungan yang “kuat” dan positif serta signifikan dalam 

partisipasi masyarakat di Posdaya Juang Rahayu dengan adanya 

kehangatan hubungan anggota, kerukunan antar anggota dan 

keperrcayaan yang terjalin antar anggota. Hal ini dilihat dari hasil yang 

telah diolah dan menghasilkan korelasi yang signifikan antara suasana 

kelompok Posdaya Juang Rahayu terhadap partisipasi masyarakat, 

dengan artian suasana kelompok dapat membuat suatu partisipasi 

masyarakat meningkat. 

5. Hubungan Pembinaan Kelompok dalam Partisipasi 

Masyarakat Posdaya Juang Rahayu 

Pada variabel pembinaan kelompok yang memiliki beberapa aspek 

melalui indikator-indikatornya yang dihitung dengan korelasi sederhana 

memperoleh hubungan yang “cukup kuat” dan positif serta signifikan 
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dalam partisipasi masyarakat di Posdaya Juang Rahayu dengan adanya 

kesadaran berpartisipasi anggota, fasilitas dan kegiatan kelompok. Hal 

ini dilihat dari hasil yang telah diolah dan menghasilkan korelasi yang 

signifikan antara pembinaan kelompok Posdaya Juang Rahayu terhadap 

partisipasi masyarakat, dengan artian pembinaan kelompok yang 

dilaksanakan Posdaya Juang Rahayu telah menunjukan hasil yang baik 

dan efektif sekaligus mampu berhubungan dengan peningkatan dalam 

partisipasi masyarakat. 

6. Hubungan Tekanan Kelompok dalam Partisipasi Masyarakat 

Posdaya Juang Rahayu 

Pada variabel tekanan kelompok yang memiliki beberapa aspek 

melalui indikator-indikatornya yang dihitung dengan korelasi sederhana 

memperoleh hubungan yang “rendah” dan positif serta signifikan dalam 

partisipasi masyarakat di Posdaya Juang Rahayu dengan kurangnya 

pemberian hukuman pada anggota dan kepuasan kerja anggota. Hal ini 

dilihat dari hasil yang telah diolah dan menghasilkan korelasi yang 

signifikan antara tekanan kelompok Posdaya Juang Rahayu terhadap 

partisipasi masyarakat, dengan artian tekanan yang terjadi dalam 

kelompok tidak terlalu memiliki hubungan yang signifikan terhadap 

partisipasi masyarakat. 

7. Hubungan Keefektifan Kelompok dalam Partisipasi 

Masyarakat Posdaya Juang Rahayu 
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Pada variabel keefektifan kelompok yang memiliki beberapa aspek 

melalui indikator-indikatornya yang dihitung dengan korelasi sederhana 

memperoleh hubungan yang “cukup kuat” dan positif serta signifikan 

dalam partisipasi masyarakat di Posdaya Juang Rahayu dengan adanya 

moral anggota dan partisipasi dalam menerima dan memberi informasi. 

Hal ini dilihat dari hasil yang telah diolah dan menghasilkan korelasi 

yang signifikan antara keefektifan kelompok Posdaya Juang Rahayu 

terhadap partisipasi masyarakat, dengan artian keefektifan kelompok 

Posdaya Juang Rahayu ini unggul dalam mengevaluasi kinerja elompok. 

8. Hubungan Setiap Unsur Dinamika Kelompok dalam 

Partisipasi Masyarakat Posdaya Juang Rahayu 

Berdasarkan hasil pengolahan data melalui uji korelasi berganda, 

maka dapat disimpulkan bahwa tujuan kelompok, peran fungsional 

anggota, kekompakan kelompok, susana kelompok, pembinaan 

kelompok, tekanan kelompok dan keefektifan kelompok yang ada di 

Posdaya Juang Rahayu sebagai bentuk partisipasi masyarakat di Desa 

Cihanjuang Rahayu memiliki hubungan yang signifikan dan memiliki 

hubungan yang “sangat kuat” dan positif serta signifikan dalam 

partisipasi masyarakat sekitar Posdaya Juang Rahayu dengan indikator 

partisipasi dalan merumuskan tujuan dan partisipasi dalam 

melaksanakan kegiatan dengan artian bahwa partisipasi masyarakat 

sekitar Posdaya Juang Rahayu ini berhasil dikarenakan adanya proses 
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pembelajaran yang muncul dari keinginan anggota itu sendiri tanpa 

adanya paksaan dari siapapun dengan tujuan agar anggota tersebut dapat 

merubah sikap dan mentalnya sebagai upaya untuk meningkatkan taraf 

perekonomiannya serta menumbuhkan partisipatif anggota penerima 

manfaatnya yang dibantu oleh para kader dan sarana prasarana yang 

disediakan oleh Posdaya Juang Rahayu. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka 

peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut: 

1. Para Kader Program Pemberdayaan di Posdaya Juang 

Rahayu  

Kader-kader Posdaya Juang Rahayu harus menjadi salah satu 

indkator dalam mencapai dinamika setiap kelompok yang ada di 

Posdaya Juang Rahayu dengan baik, efektif dan bermanfaat. Oleh 

karena itu, peneliti merekomendasikan agar para kader mampu 

menjalankan perannya sebagai pendamping dan memantau anggota 

sebagai tindak lanjut dari program tersebut. 

2. Posdaya Juang Rahayu  

Diharapkan Posdaya Juang Rahayu dapat mempertahankan rasa 

kepercayaan anggota dalam menerima berbagai manfaat menjadi 

anggota kelompok posdaya sebagai tempat untuk mereka meningkatkan 

rasa percaya dirinya untuk menjadi wirausaha. Selain itu, Posdaya Juang 

Rahayu memberikan kesadaran mengenai posdaya sebagai salah satu 
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wadah dalam membantu anggota sesuai kebutuhannya dengan adanya 

partisipasi dari anggota tersebut. 

3. Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan pada penelitian selanjutnya memberi uji beda dari 

setiap kelompok yang ada untuk memberika rincian secara mendalam 

pada perbedaan setiap kelompok dalam partisipasi masyarakat serta 

peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode lain seperti kualitatif 

atau mix method (kuantitatif dan kualitatif) agar pembahasan dalam 

penelitian tersebut dapat membahas secara lebih radikal lagi daripada 

penelitian ini. 


