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ABSTRAK 

Nama   : Jumiati M 

Nim   : 30400118024 

Judul   : Perspektif Pola Kerja Petani Sayur Mayur Dalam 

 Meningkatkan Kualitas Produk Sayur Di Desa Tongko Kec 

 Baroko Kab Enrekang 

Pokok masalah penelitian ini adalah Bagaimana perspektif pola kerja petani 

sayur mayur dalam meningkatkan kualitas produk sayur di Desa Tongko 

Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. Pokok masalah tersebut kemudian dibagi 

dalam beberapa submasalah atau pertanyaan peneliti, yaitu: 1) bagaimana pola kerja 

petani sayur mayur di Desa Tongko Kec baroko Kab enrekang. 2) bagaimana 

perspektif petani dalam meningkatkan kualitas produk sayur . 

Jenis penelitian ini termasuk kualitatif dengan pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah pendekatan sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah 

data sekunder dan data primer. Selanjutnya metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik 

pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui 3 tahapan yaitu: reduksi 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penentuan informan dalam 

penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sampling sesuai kriteria informan 

yaitu petani sayur mayur yang bekerja sebagai petani pemilik lahan, penggarap dan 

buruh tani.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilik lahan berada di kebun dari 

pagi sampai sore kalau masa panen. Tapi kalau hari biasa mereka  berada di kebun 

pagi dan sore hari untuk menyiram sayuran dan menyemprot tanaman sedangkan 

penggarap yaitu mereka yang bekerja di lahan orang lain dengan melakukan bagi 

hasil sedangkan  buruh tani hanya bekerja saat pemilik lahan dan penggarap 

membutuhkan tenaganya untuk membantu. Hubungannya, terbagi menjadi dua 

yaitu hubungan interaksi vertikal dan interaksi horizontal dan masyarakat di Desa 

Tongko masih kental dengan kebiasaan gotong royong seperti saat petani lain 

memanen atau menanam mereka bergotong-royong membantu dan penghasilan 

mereka tergantung harga pasar dan hasil panen. Adapun dalam perspektif pola kerja 

petani dalam meningkatkan kualitas produksi sayur di Desa Tongko Kecamatan 

Baroko Kabupaten Enrekang dengan membentuk kelompok tani, pemakaian pupuk 

yang tepat saat bertani dan modal. 

 Implikasi penelitian ini dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat menjadi 

sumbangsi bagi masyarakat yang ingin mengetahui perspektif  para petani dalam 

meningkatkan kualitas produk sayur Di Desa Tongko Kecamatan Baroko 

Kabupaten Enrekang. 
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BAB l 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Kementerian Pertanian telah menetapkan rencana strategi pertanian periode 

2015-2019. Dalam hal tersebut telah ditetapkan misi pembangunan pertanian yaitu 

“terwujudnya kedaulatan dan kesejahteraan petani”. Sedangkan misi yang 

ditempuh untuk mewujudkan visi tersebut adalah: mewujudkan ketahanan pangan 

dan gizi, meningkatkan daya saing komoditas pertanian, mewujudkan 

kesejahteraan petani, mewujudkan kementerian pertanian yang transparansi, 

akuntabel, professional, dan berintegrasi tinggi.1 Indonesia merupakan salah satu 

negara penghasil pertanian terbesar, salah satunya adalah Provinsi Sulawesi 

Selatan. Hal ini disebabkan karena sebagian daerah di Sulawesi Selatan merupakan 

penghasil produk pertanian. Kabupaten Enrekang merupakan Kabupaten di 

Sulawesi Selatan yang memiliki sub sektor pertanian prospektif dikembangkan 

terkhusus pada tanaman sayur. Usaha tani yang dilakukan masyarakat merupakan 

jenis usaha yang sudah lama di kenal oleh manusia. Di dalam pertanian hampir 

tidak ada usaha tani yang memproduksi hanya satu macam hasil saja. Dalam satu 

tahun petani dapat memutuskan untuk menanam tanaman bahan makanan yaitu 

sayur mayur.2  

Indonesia merupakan Negara yang mempunyai sumber daya alam yang 

melimpah terbentang dari Sabang sampai Merauke. Luas wilayah Indonesia sekitar 

1.913,578.68 Km per 2016 yang terbagi dalam wilayah lautan dan daratan. 

Kekayaan Indonesia yang melimpah terbentuk salah satunya karena dari sisi 

astronomi Indonesia terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan yang 

tinggi, sehingga tanahnya menjadi subur dan banyak jenis tumbuhan yang dapat 

                                                             

1Herman, Sumardjo.,Asngrai,Tjitropranoto,  & Susanto, .”Kapasitas Petani dalam     

Mewujudkan  Keberhasilan Uusaha Pertanian: Kasus Petani Sayuran  di Kabupaten Pasuruan  dan 

Kabupaten Malang Provinsi  Jawa Timur”Jurnal Penyuluhan, No. 4. 

2 Suratiyah Ken, ilmu usahatani teori dan terapan, (Makassar:CV. Iti Mwdiatama, 2017) 

h. 1. 
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hidup dan tumbuh dengan cepat. Indonesia dikenal sebagai Negara yang agraris 

dikarenakan sebagian penduduknya berprofesi sebagai petani. 3 

Peningkatan kapasitas petani yang tinggi diperlukan agar petani mampu 

meningkatkan produktivitas dan pendapatan untuk ketahanan pangan rumah 

tangga. Ketahanan pangan menurut Undang-Undang No 12 tahun 2012 ”kondisi 

terpenuhnya pangan bagi Negara sampai dengan perorangan, yang tercermin dari 

tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, 

bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama. Keyakinan 

dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara 

berkelanjutan. Usaha untuk mereposisi sector pertanian menjadi landasan utama 

pembangunan nasional diakomodasi pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan 

yang mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan yaitu undang-undang 

Nomor 16 tahun 2006 tentang system penyuluhan pertanian, perikanan, dan 

kehutanan. 4 

Berdasarkan tinjauan literatur, untuk menunjukkan ketahanan pangan petani 

yang mencakup ketersediaan dan kecukupan pangan dan stabilitas pangan, 

aksebilitasi pangan, kualitas konsumsi pangan, maka faktor kapasitas petani sangat 

penting untuk pendapatan. Permasalahan yang sering dihadapi petani dari segi 

produksi biasanya berupa kegagalan panen dan dari tingkat harga biasanya berupa 

harga penjualan hasil tani yang sangat rendah. Masalah-masalah lain yang 

ditemukan adalah sulitnya akses terhadap sumber capital, informasi dan teknologi. 

Permasalahan kondisi perekonomian petani di Desa Tongko Kecamatan baroko 

Kabupaten Enrekang pada saat ini mengalami penurunan dalam pendapatan, karena 

pada saat ini masyarakat petani sayur tidak mendapatkan hasil yang memuaskan 

dari hasil pertanian mereka. Hal tersebut terjadi pertumbuhan tanaman yang 

disebabkan oleh kurangnya kesuburan tanah akibat pengunaan pupuk kimia yang 

                                                             

3  Herman,Sumardjo.,Asngrai, Tjitropranato, & Susanto, Kapasitas Petani dalam     

Mewujudkan  Keberhasilan Uusaha Pertanian: Kasus Petani Sayuran  di Kabupaten Pasuruan  dan 

Kabupaten Malang Provinsi  Jawa Timur. Jurnal penyuluhan, no. 5 

4 Herman,Sumardjo.,Asngrai, Tjitropranato, & Susanto. No. 8 
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berlebihan dan kurangnya pengunaan pupuk organic yang digunakan serta 

pengunaan pestisida yang berlebihan. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Bercocok tanam sayuran merupakan sumber penghasilan untuk pemenuhan 

kebutuhan hidup anggota keluarganya dan juga karena didukung oleh keadaan 

iklim dan georgrafis. Kekayaan Indonesia yang melimpah terbentuk salah satunya 

karena dari sisi astronomi Indonesia terletak pada daerah tropis yang memiliki 

curah hujan yang tinggi, sehingga tanahnya menjadi subur dan banyak jenis 

tumbuhan yang dapat hidup dan tumbuh dengan cepat. Indonesia dikenal sebagai 

negara agraris, dikarenakan sebagian penduduknya berprofesi sebagai petani. 

Petani memenuhi kebutuhan pangan keluarganya dengan hasil pertanian yang 

dimiliki. 6 

Tanaman sayuran seperti kol, tomat, hanya bisa dikembangkan di daerah 

dataran tinggi dan bersuhu dingin. Banyak faktor yang menentukan peningkatan 

pendapatan petani sayur antara lain luas lahan yang ditanami sayuran, luas 

penguasaan lahan pertanian merupakan sesuatu yang sangat penting dalam proses 

produksi ataupun usaha tani dan usaha pertanian. Sayuran merupakan salah satu 

produk hortikultura yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan baik sebagai 

hasil devisa maupun sebagai sarana meningkatkan pendapatan petani. Selain 

sebagai komoditas yang penting dalam memenuhi kebutuhan gizi. Permasalahan 

yang dihadapi petani sayur di daerah ini antaranya masalah kemiskinan, 

kesenjangan sosial, dan tekanan-tekanan ekonomi yang selalu datang  pada 

kehidupan masyarakat petani, kurangnya akses modal, teknologi dan pasar 

sehingga mempengaruhi dinamika usaha sehingga menjadi lambat untuk maju, 

rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat keterbatasan akses pendidikan, 

sehingga dapat meningkatkan peningkatan pengelolaan sumber daya alam.7 

Desa Tongko menggantungkan pembangunan ekonominya pada pertanian 

industri, namun masih banyak masalah yang dihadapi oleh masyarakat petani 

                                                             

5 Darwis Khaeririyah, ilmu Usahatani, (Jakarta: Penabor Swadaya, 2015) h.8. 

6 Boediono, Pengantar Ekonomi Makro (Yogyakarta: BPFE-UGM, 1992) h.32. 

7 Moebyarto, Pengantar Ilmu Pertanian (Yogyakarta: LP3ES. 1994) h. 41. 
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diantaranya tingkat pendapatan petani sayur rendah yang disebabkan karena luas 

lahan, kurangnya teknologi, dan juga tingkat keterampilan masyarakat yang masih 

rendah. Perhatian pemerintah dan masyarakat dengan hal ini sangat dibutuhkan 

untuk bisa menunjang tingkat pendapatan petani sayur agar para petani dapat hidup 

sejahtera. Permasalahan keterampilan petani juga mempengaruhi jumlah produksi 

khususnya pendapatan petani sayur di Desa Tongko Kecamatan  Baroko. 

Permasalahan lain yang di hadapi adalah sarana dan prasarana perhubungan yang 

belum dapat menjangkau semua daerah secara produksi sehingga dapat 

mempengaruhi usaha pemasaran hasil pertanian masyarakat sekaligus 

mempengaruhi tingkat harga yang diterima oleh petani. 8 

Kesejahteraan petani juga sulit meningkat disebabkan karena harga sayuran 

tidak tetap dan selalu anjlok saat musim panen tiba. Harga sayuran di beberapa 

Wilayah di Makassar, Sulawesi Selatan menurun saat masa panen datang sehingga 

menyebabkan petani kebanyakan merasa rugi. Keberhasilan pada sektor pertanian 

tergantung keberadaan sumber daya alam yang sebagian besar terdapat di pedesaan 

berupa lahan pertanian, sumber air, hutan, dan tenaga kerja. Lahan pertanian yang 

subur di wilayah Indonesia khususnya daerah pedesaan sangat menunjang 

keberhasilan pertanian. Sebagaimana Allah berfirman dalam Alquran QS. 

Abasa/80: 26-32 

نًا َونَْخًًل ﴾َوَزْيتُو٢٨﴾َوِعنَبًا َوقَْضبًا ﴿ ٢٧﴾فَأَْنبَتْنَا فِيَها َحبًّا ﴿ ٢٦ثُمَّ َشقَْقنَا اْْلَْرَض َشقًّا ﴿ 

﴾٣٢﴾َمتَاًعا لَُكْم َوِْلَْنعَاِمكُْم ﴿ ٣١﴾َوفَاِكَهةً َوأَبًّا ﴿ ٣٠﴾َوَحدَائَِق ُغْلبًا ﴿ ٢٩﴿   

 Terjemahnya: 

Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami    

tumbuhkan biji-bijian di bumi itu. Anggur dan sayur-sayuran, Zaitun 

dan kurma Kebun-kebun (yang) lebat. Dan buah-buahan serta rumput-

rumput. Untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.9 

Petani merupakan pekerjaan yang sebagian besar dilakukan oleh penduduk 

pedesaan. Penduduk di daerah pedesaan ini, memiliki jenis usaha tani yang 

                                                             
8 Tribun Makassar.com,Sulawesi selatan 

9 Kementerian Agama Ri, al-qur’an dan  Terjemahnya (Semarang:Toha Putra) h. 585. 
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dilakukan seperti tanaman bahan makanan pokok seperti jenis sayuran antara lain, 

Tomat, Cabai, Kol, dan Daun bawang.  Desa yang memiliki penduduk sebagian 

besar melakukan mata pencaharian sebagai petani khususnya petani sayuran adalah 

Desa Baroko Kabupaten Enrekang. Secara garis besar terdapat tiga jenis petani 

yang berada di Desa Baroko Kabupaten Enrekang, yaitu petani pemilik lahan, 

petani penggarap dan buruh tani. Usaha pertanian memerlukan luasan tanah 

pertanian yang luas untuk bercocok tanam. Di lihat dari aneka jenis tanaman 

sayuran yang diusahakan dan luas sempitnya lahan yang ada dan diusahakan setiap 

petani tersebut, akan menentukan besar kecilnya penghasilan petani dan jenis 

sayuran yang dihasilkan dari jenis tanaman sayuran yang diusahakan dalam 

pemenuhan dan kelangsungan hidup petani. Petani yang memiliki tanah yang luas 

akan memanfaatkan sebagai sumber kehidupannya dengan mengelola tanahnya 

sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya dan juga memiliki hak 

dan kekuasaan atas tanahnya. Namun kenyataannya, tidak semua petani di Desa 

Baroko memiliki lahan untuk dilakukan penanaman sayuran, sehingga mereka 

menggantungkan hidup dengan bekerja sebagai petani sayuran di lahan orang lain 

dengan sistem bagi hasil atau bekerja sebagai buruh tani.10 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa pada mulanya 

usahatani bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga petani, segala jenis 

tanaman dicoba, dibudidayakan, sehingga ditemukan jenis yang cocok dengan 

kondisi alam setempat, kemudian disesuaikan dengan prasarana yang harus 

disiapkan guna menunjang keberhasilan produk usahatani. 

Berdasarkan pemaparan di atas, melihat realita permasalahan yang ada 

terkait keberadaan kapasitas petani dan akan mendeskripsikan apa yang menjadi 

permasalahan dan solusi dari permasalahan tersebut. Oleh karena itu, penelti 

tertarik untuk mengangkat judul “Perspektif pola kerja petani sayur mayur 

                                                             

10 Mardawati, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Tani 

Kentang Di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh (Jurnal: Universitas  

Malikussaleh, 2013)h. 13. 
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dalam meningkatkan kualitas produk sayur di Desa Tongko Kec. Baroko Kab. 

Enrekang". 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

a. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini merupakan batasan penulis agar jelas ruang lingkup 

ulang akan diteliti. Olehnya itu pada penelitian ini, penulis memfokuskan 

penelitian mengenai Bagaimana perspektif  pola kerja petani sayur mayur dalam 

meningkatkan kualitas produksi sayur di Desa Tongko Kab.Enrekang. 

b.    Deskripsi Fokus 

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, maka dapat dideskripsikan 

berdasarkan substansi permasalahan dan substansi pendekatan penelitian ini 

maka penulis memberikan dekripsi fokus sebagai berikut: 

a. Perspektif 

Perspektif adalah suatu cara pandang seseorang terhadap suatu masalah 

yang terjadi dengan melihat fenomena yang ada. Perspektif dalam 

penelitian ini memfokuskan dengan melihat pola kerja para petani dalam 

meningkatkan kualitas produk sayur di Desa Tongko Kec Baroko Kab 

Enrekang. 

         b. Pola kerja  

Pola kerja merupakan suatu gambaran, bentuk, sketsa biografis atau        

pandangan  dalam hidup bermasyarakat. Dalam penelitian ini peneliti akan 

memfokuskan proses penataan kerja para petani bagaimana mereka dalam 

melakukan pekerjaan sehari-hari, melakukan pengolahan tanah, memelihara 

tanaman mulai dari pembibitan sampai ke pemasaran. 

c. Petani 

Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya 

dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk 

menumbuhkan dan memelihara tanaman. petani dalam penelitian ini adalah 

seseorang yang bekerja di bidang pertanian untuk memenuhi kebutuhan 

keluarganya di Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. 
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d. Sayur mayur 

Sayur mayur merupakan semua jenis tanaman yang dapat dikonsumsi baik 

yang diambil dari akar, batang, daun, biji, atau bagian lain yang digunakan 

untuk menjadi masakan. Dalam penelitian ini peneiti akan memfokuskan 

tanaman sayuran berupa Kol, Cabai, Tomat, Wortel, Kentang dan daun 

bawang yang ditanam oleh petani di Desa Tongko Kec Baroko Kab 

Enrekang. 

C.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan uraian yang telah diterangkan diatas, maka 

permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pola kerja petani sayur-mayur di Desa Tongko Kec Baroko Kab. 

Enrekang? 

2. Bagaimana perspektif petani dalam meningkatkan kualitas produk sayur-mayur 

di Desa Tongko Kec.Baroko Kab.Enrekang? 

D. Tujuan dan manfaat penelitian 

1. Adapun tujuan penelitian di antaranya: 

a. Untuk mengetahui pola kerja petani sayur-mayur di Desa Tongko Kec. 

Baroko Kab. Enrekang 

b. Untuk mengetahui perspektif petani dalam meningkatkan kualitas produk 

sayur-mayur di Desa Tongko Kec.Baroko Kab.Enrekang. 

2. Adapun manfaat penelitian di antaranya: 

a. Manfaat praktis 

1). Untuk Pemerintah 

a). Agar pemerintah memberikan kontribusi dalam hal inovasi teknologi 

pertanian yang dapat meningkatkan produktifitas secara efektif dan efisien 

dan pemerintah daerah dapat menerapkan hal-hal yang dapat mendorong 

dalam pembangunan pertanian berkelanjutan untuk mensejahterahkan 

petani dan dapat meningkatkan perekonomian daerah. 
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b). Bagi petani 

Agar mampu meningkatkan pendapatan petani dengan pemanfaatan yang 

memiliki tingkat produktifitas hasil panen lebih tinggi sehingga semakin 

termotivasi untuk mengembangkan pertanian di wilayahnya. 

        b.  Manfaat teoritis 

Untuk Mahasiswa 

Agar mahasiswa dapat mengambil sampel sebagai pembelajaran dan pengalaman 

serta menambah wawasan bagi mahasiswa itu sendiri. 

E. Kajian pustaka 

Eksistensi kajian pustaka dalam bagian ini dimaksudkan oleh penulis untuk 

memberi pemahaman serta penegasan bahwa masalah yang menjadi kajian l 

“Perspektif pola kerja petani sayur mayur dalam meningkatkan kualitas produksi 

sayur di Desa Tongko Kec.Baroko Kab.Enrekang". 

Penelitian ini dengan menggunakan beberapa literature yang relevan untuk 

mendukung penelitian. Beberapa referensi yang relevan dengan penelitian ini yaitu: 

1 Dessy Ratna Cempaka, 2013, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis 

Pendapatan UsahaTani Sayuran di Desa Panundaan Kecamatan Ciwidey 

Kabupaten Bandung Jawa Barat. Program studi departemen agribisnis, 

Fakultas Eknomi dan Manajemen, Institute Pertanian Bogor. Jenis 

penelitian adalah kualitatif. Persamaan penelitian terdahulu dengan yang 

sekarang adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Adapun 

perbedaanya adalah hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa 

pendapatan petani sayuran d Desa Panundaan selama satu tahun terakhir 

sudah menguntungkan baik pada petani luas maupun sempit. 

Pendapatan petani dari berusaha tani sayuran memberikan konstribusi 

yang tinggi terhadap pendapatan keluarga. Sedangkan penelitian 

sekarang membahas tentang bagaimana pola kerja petani sayur mayur 

dalam meningkatkan kualitas produk sayur.11 

                                                             

11 Desi Ratna cempaka Skripsi: Analisis Pendapatan UsahaTani Sayuran di Desa 

Panundaan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung  Jawa Barat, (Bandung : Institut Pertanian 

Bogor, 2013). 
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2 Mutiara Pradipta, 2017, dalam skripsinya yang berjudul “Tingkat 

Kesejahteraan Keluarga Petani Padi di Desa Sumberagung Kecamatan 

Moyudan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta”. Program 

Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 

Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani padi 

di Desa Sumberagung masih tergolong dalam kategori rendah karena 

masih ada keluarga petani belum mencapai keluarga yang sejahtera (pra 

sejahtera).12 

3 Penelitian Wibowo, et al (2012) “Pola Komunikasi Pada Pengembangan 

Kapasitas Kewirausahaan Petani Sayuran”. menyebutkan bahwa 

kapasitas petani dipengaruhi oleh dukungan lembaga penunjang dan 

juga dukungan sistem sosial. Sebagian besar petani menilai keberadaan 

lembaga penyuluhan dirasakan kurang dalam membimbing petani untuk 

menjalankan usahatani sayuran organik. Materi kegiatan peyuluhan 

yang dilakukan oleh penyuluh lapangan lebih banyak berisikan teknis 

budidaya sayuran secara umum, sedangkan petani membutuhkan 

informasi mengenai sistem pertanian organik. Oleh karena itu, 

diperlukan dukungan yang lebih baik dari lembaga penyuluhan agar 

petani mampu mengatasi permasalahan dalam budidaya sayuran organik 

dan menjaga keberlanjutan usahatani sayuran organik. Penelitian yang 

peneliti lakukan pada penelitian ini berfokuskan pada pola kerja yang 

dilakukan petani untuk meningkatkan produksi sayur. 

4 Penelitian Sitti Aminah (2015) dengan judul pengembangan kapasitas 

petani kecil lahan kering untuk mewujudkan ketahanan pangan. hasil 

penelitian bahwa Pertama, kapasitas petani kecil termasuk kategori 

rendah terutama pada aspek kemampuan manajerial usahatani, 

kemampuan meningkatkan usahatani dan kemampuan teknik budidaya 

                                                             

12 Mutiara Pracipta Skripsi: Tingkat Kesejahteraan Keluarga Petani di Desa 

Sumberabung Kecamatan  Moyudan Kabupaten Sleman, (Yogyakarta: Universitas Negeri 

Yogyakarta, 2017). 
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tanaman pangan. Kedua, tingkat ketahanan pangan rumah tangga petani 

kecil tergolong rendah pada aspek kemampuan menyediakan dan 

mencukupi kebutuhan pangan, kemampuan akses (membeli) pangan dan 

kualitas konsumsi pangan. Penelitian yang dilakukan oleh Sitti Aminah 

menggunakan penelitian kuantitatif sedangkan penelitian yang 

digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif. 

Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang memiliki persamaan yaitu 

menggunakan metode penelitian kualitatif dan  penelitian sama-sama membahas 

pengembangan perspektif pola kerja petani dan hasil dari penelitian terdahulu 

kapasitas petani masih rendah dan lembaga penyuluh pendamping juga masih 

kurang dalam membimbing petani, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada 

pola kerja petani sayur mayur dengan melihat perubahan pola pikir (sikap), 

pengetahuan, dan kemampuan para petani dalam mengolah usaha taninya, serta 

terdapat pada focus dan tempat penelitiannya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Teori Struktural Fungsional 

Menurut teori ini, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri 

atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam 

keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa 

perubahan pula terhadap bagian yang lain.1 

Menurut teori struktural fungsional, masyarakat sebagai suatu sistem 

memiliki struktur yang terdiri atas banyak lembaga. Masing-masing lembaga 

memiliki fungsi sendiri-sendiri. Struktur dan fungsi dengan kompleksitas yang 

berbeda-beda ada pada setiap masyarakat, baik masyarakat modern maupun 

masyarakat primitif. Semua lembaga akan saling berinteraksi dan saling 

menyesuaikan yang mengarah pada keseimbangan. Bila terjadi penyimpangan dari 

suatu lembaga masyarakat, maka lembaga yang lainnya akan membantu dengan 

mengambil langkah penyesuaian.2 

Berdasarkan uraian di atas suatu masyarakat merupakan suatu sistem yang   

memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang saling bergantung dan 

saling membutuhkan yang memiliki fungsi masing-masing. Hal tersebut seperti 

yang terjadi pada masyarakat pedesaan yang merupakan suatu sistem, sehingga 

suatu sistem harus dapat memenuhi empat fungsi tersebut, yaitu: 

1. Adaptasi (Adaptation). Masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri 

dari bagian-bagian yang saling membutuhkan dan didalam suatu sistem 

terdapat bagian-bagiannya pasti ada hambatan-hambatan atau 

ketidaksesuaian diantara bagiannya sehingga dalam hal ini sistem harus 

dapat menanggulangi hambatan yang terjadi. Masyarakat yang 

merupakan sistem jika salah satu bagian dari masyarakat tidak 

                                                             

1 Wirawan, Teori-teori dalam 3 paradigma. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012,h. 42. 

2  Wirawan, Teori-teori dalam 3 paradigma,2012.h. 46. 
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berfungsi sesuai dengan perannya, maka suatu sistem tidak dapat 

menyesuaikan diri di lingkungan dimana mereka bertempat tinggal. Jadi 

suatu sistem harus saling berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-

masing untuk dapat menyesuaikan diri untuk memenuhi kebutuhannya. 

2. Pencapaian tujuan (Goal attainment). Masyarakat merupakan suatu 

sistem yang memiliki suatu tujuan hidup untuk mempertahankan hidup 

suatu masyarakat agar tetap eksis harus dapat mencapai tujuan dari 

sistemnya untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan hidup 

sistemnya. 

3. Integrasi (integrasion). Integrasi merupakan suatu masyarakat sebagai 

sistem harus mengatur antarhubungan yang menjadi bagian-bagian dari 

masyarakat untuk dapat bersatu. Bagian-bagian dalam masyarakat harus 

dapat bekerja sama untuk menyesuaikan diri (adaptasi) dilingkungan 

bertempat tinggal suatu masyarakat untuk mencapai suatu tujuannya. 

4. Latency (Latensi atau pemeliharaan pola). Masyarakat disebut juga 

sebagai suatu sistem yang didalamnya ada pemeliharaan pola untuk 

saling melengkapi antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. 

Selain itu, sistem juga dapat memperbaiki dan memotivasi suatu bagian 

yang satu dengan yang lainnya apabila terjadi ketidaksesuaian antara 

bagian-bagiannya serta di dalam sistem terdapat pola kultural atau 

budaya untuk dapat memotivasi suatu sistem dalam melengkapi, 

memelihara, dan memperbaiki didalam bagian-bagian dalam suatu 

masyarakat.3 

B. Pengertian Petani menurut para ahli 

a. A.T Mosher mengemukakan pendapat bahwa, energi matahari menimpa 

permukaan bumi dimana-mana dengan atau tanpa manusia. Dimana saja 

terdapat suhu yang tepat serta air yang cukup, maka tumbuhlah tumbuh-

tumbuhan dan hewan, manusia yang datang mengendalikan keadaan ini, 

                                                             

3  Wirawan, Teori-teori dalam 3 paradigma. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012 h. 51-

54. 
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ia mengecap kegunaan dari hasil tanaman dan hewan, ia mengubah 

tanaman-tanaman dan hewan serta sifat tanah supaya lebih berguna 

baginya dan manusia yang melakukan semua ini disebut petani. 

Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa dalam menjalankan usaha 

taninya setiap petani memegang dua peranan yakni petani sebagai juru 

tani (cultivator) dan sekaligus sebagai seorang pengelola (manajer). 

A.T. Mosher juga membagi pertanian dalam dua golongan, yaitu 

pertanian primitif dan pertanian modern. Pertanian primitif diartikan 

sebagai petani yang bekerja mengikuti metode-metode yang berasal dari 

orang tua dan tidak menerima pemberitahuan (inovasi). Mereka yang 

mengharapkan bantuan alam untuk mengelolah pertaniannya. 

Sedangkan pertanian modern diartikan sebagai yang menguasai 

pertumbuhan tanaman dan aktif mencari metode-metode baru serta 

dapat menerima pembaruan (inovasi) dalam bidang pertanian. Petani 

seperti inilah yang dapat berkembang dalam rangka menunjang 

ekonomi baik dibidang pertanian. Sedangkan Koentrjaraningrat 

memberikan pendapat bahwa : 

“Petani atau peasant itu rakyat pedesaan yang hidup dari pertanian 

dengan teknologi lama tetapi merasakan bagian bawah dari suatu 

kebudayaan yang lebih besar dengan suatu bagian atas yang 

dianggap lebih halus dan beradab dalam masyarakat kota. Sistem 

ekonomi dalam masyarakat petani itu berdasarkan pertanian 

(bercocok tanam, peternakan, perikanan) yang menghasilkan 

pangan dengan teknologi yang sederhana dan dengan ketentuan-

ketentuan produksi yang tidak berspesialisasi”.4 

 

 

b. James C. Scoot, membagi secara hirarkhis status yang begitu 

konvensional di kalangan petani seperti, petani lahan kecil, petani 

                                                             

4 Nazaruddin, Sayuran Dataran Rendah, (Jakarta: pt. penebar swadaya, 1995,)h. 20. 
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penyewa dan buruh tani. Menurut beliau bahwa kategori-kategori itu 

tidak bersifat eksklusif oleh tambahan yang disewa. Begitu pula ada 

buruh yang memiliki lahan sendiri. Jadi sepertinya ada tumpang tindih 

hal pendapatan sebab kemungkinan ada petani lahan kecil yang lebih 

miskin dari buruh tani apabila ada pasaran yang lebih baik dari tenaga 

kerja.5 

c. Sementara Eric R. Wolf (1986), mengemukakan bahwa petani sebagai 

orang desa yang bercocok tanam artinya mereka bercocok tanam di 

daerah pedesaan tidak dalam ruangan tertutup di tengah kota. Petani 

tidak melakukan usaha tani dalam arti ekonomi ia mengelola sebuah 

rumah tangga bukan sebuah perusahaan bisnis namun demikian 

dikatakan pula bahwa petani merupakan bagian dari masyarakat yang 

lebih luas dan besar.  

d. Fadholi Hermanto, memberikan pengertian tentang petani yang 

mengatakan bahwa : 

Petani adalah setiap orang melakukan usaha untuk memenuhi 

sebahagian atau keseluruhan kebutuhan kehidupan dibidang pertanian 

dalam arti luas. Peranan yang dilakukan petani dalam usaha taninya 

adalah mengolah, sebagai juru tani, keterampilan bercocok tanam pada 

umumnya mencakup kegiatan pikiran yang didorong oleh kemauan, 

tercakup di dalamnya terutama pengambilan keputusan atau penetapan 

pilihan dari alternatif yang ada. Berdasarkan hal tersebut, maka petani 

adalah semua orang yang berdiam di pedesaan yang mengelola usaha 

pertanian serta membedakan dengan masyarakat lainnya adalah faktor 

pemilikan tanah atau lahan yang dimilikinya. Lebih jauh 

mengungkapkan bahwa petani mempunyai banyak sebutan, anggota 

fungsi, kedudukan dan peranannya yaitu antara lain sebagai berikut : 

(a) Petani sebagai pribadi 

                                                             

5 http:// pengertian petani menurut para ahli.blogspot.co.id. didownload pada pukul 

15.00 wita/ 25/10.2021. 
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(b) Petani sebagai kepala keluarga / anggota keluarga 

(c) Petani sebagai guru 

(d) Petani sebagai pengelola usaha tani 

(e) Petani sebagai warga sosial kelompok 

(f) Petani sebagai warga Negara.6 

C. Konsep Petani dan Pertanian 

Petani adalah setiap orang yang melakukan usaha untuk memenuhi 

sebagian atau seluruh kebutuhan kehidupannya di bidang pertanian dalam arti luas 

yang meliputi usahatani pertanian, peternakan, perikanan, (termasuk penangkapan 

ikan), dan pemungutan hasil laut.7 

Petani adalah seseorang yang bergerak dibidang bisnis pertanian utamanya 

dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan 

memelihara tanaman (sayur-mayur) dengan harapan untuk memperoleh hasil 

tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain.8 

Pengertian petani yang dikemukakan tersebut di atas tidak terlepas dari 

pengertian pertanian. Mengemukakan bahwa pertanian adalah kegiatan manusia 

mengusahakan terus dengan maksud memperoleh hasil-hasil tanaman tanpa 

mengakibatkan kerusakan. 

Ulrich Planck menyebutkan bahwa organisasi sosial pertanian adalah 

struktur pertanian. Sebagai bagian dari masyarakat, manusia sebagai makhluk 

individu tidak dapat dipisahkan antara aspek jasmani dan rohani, fisik dan psikis 

atau unsur raga dan jiwa. Menurut Mayor Polak dalam Rahardjo (1999) aspek 

kultural suatu masyarakat adalah analog dengan aspek rohani sedangkan aspek 

strukturalnya analog dengan aspek jasmani makhluk individu. 

Masyarakat petani secara umum sering dipahami sebagai suatu kategori 

sosial yang seragam dan bersifat umum. Di antara gambaran terjadi diferensiasi 

pada masyarakat petani umumnya adalah perbedaan antara petani bersahaja (Petani 

                                                             

6 Amiruddin, S.pt, M.Pd, pokok-pokok sosiologi pertanian. (Makassar: Lembaga 

Penerbitan Unismuh, 2010). h. 55 

7 Fadholi Hermanto. Ilmu Usaha Tani. (Jakarta: Penebar Swadaya, 1996) h. 26. 

8 Nazaruddin. Sayuran Dataran Rendah. (Jakarta: PT. Penebar Swadaya, 1995) h. 20. 
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tradisional termasuk golongan peasant) dan petani modern (termasuk farmer atau 

agricultural entrepreuner). Golongan pertama adalah kaum petani yang tergantung 

dan dikuasai alam karena rendahnya tingkat pengetahuan mereka, produksinya 

hanya lebih ditujukan untuk sebuah usaha menghidupi keluarga bukan tujuan 

mengejar keuntungan. Sebaliknya farmer atau agricultural enterpreuner adalah 

golongan petani yang usahanya ditujukan untuk mengejar keuntungan. Mereka 

menggunakan teknologi dari sistem pengelolaan modern dan menanam tanaman 

yang laku dipasaran.9 

Bertolak dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa antara petani dan 

pertanian tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, 

perbedaannya hanya terletak pada objeknya saja. Pertanian bukan hanya merupakan 

aktivitas ekonomi untuk menghasilkan pendapatan bagi petani saja. Oleh karena itu 

sektor dan sistem pertanian harus menempatkan subjek petani sebagai pelaku sektor 

pertanian secara utuh tidak saja petani sebagai homo econonomicus melainkan juga 

sebagai homo socius dan homo religious. Konsekuensi dalam pandangan ini adalah 

dikaitkannya unsur-unsur nilai sosial-budaya sosial yang memuat aturan dan pola 

hubungan sosial, politik, ekonomi, dan budaya dalam kerangka paradigma 

pembangunan sistem pertanian secara menyeluruh. 

D. Profil petani sayur mayur di Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten 

Enrekang. 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia profil adalah sketsa biografis 

atau pandangan penampilan seseorang, lukisan gambaran seseorang, dan grafik atau 

ikhtiar yang memberikan fakta secara khusus. Lebih lanjut menurut Moeksin profil 

adalah gambaran nyata tentang keadaan fisik maupun nonfisik dari suatu objek. 

Sedangkan menurut Nazaruddin Petani adalah seseorang yang bergerak dibidang 

bisnis pertanian utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan 

untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (sayur-mayur) dengan harapan 

untuk memperoleh hasil tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya 

                                                             

9 Amiruddin, S.Pt, M.Pd. Pokok-Pokok Sosiologi Pertanian. (Makassar: Lembaga 

Penerbitan Unismuh, 2010),h. 25. 
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kepada orang lain.10 Dapat disimpulkan profil petani merupakan gambaran dan 

potensi pribadi yang dimiliki oleh petani dalam mengelola usaha tani untuk 

memperoleh hasil panen. 

a. Tingkat Pendidikan Petani Sayuran 

Pembangunan pertanian yang baik dibutuhkan petani yang berkualitas. 

Kualitas yang dimiliki oleh petani biasanya dipengaruhi oleh jenjang pendidikan 

yang telah ditempuhnya. Dalam penelitian ini pendidikan yang digunakan adalah 

jenjang pendidikan formal yang ditempuh oleh petani. Berdasarkan Undang-

Undang Republik 17 Indonesia No. 20 tahun 2003 pasal 17, 18, dan 19 tentang 

sistem pendidikan bahwa pendidikan dibagi menjadi tiga jenjang pendidikan, yaitu 

sebagai berikut : 

1) Pendidikan dasar (9 tahun) = SD dan SMP 

2) Pendidikan menengah (3 tahun) = SMA/SMK sederajat 

3) Pendidikan tinggi = Diploma/Sarjana 

 Pendidikan yang digunakan dalam pembangunan petani tidak saja 

menyangkut pendidikan teknis tambahan dan pendidikan keterampilan pada petani-

petani tua muda, tetapi menyangkut pula pendidikan golongan-golongan 

masyarakat luar petani misalnya para pelajar dan mahasiswa, ibu-ibu rumah tangga 

di desa dan di kota, serta masyarakat kota pada umumnya.11 

Disimpulkan bahwa pendidikan sangat penting dalam pembangunan 

pertanian sehingga semua lapisan masyarakat sangat dituntut untuk menempuh 

jenjang pendidikan setinggi mungkin. 

b. Jumlah Tanggungan Keluarga Petani Sayuran 

Jumlah tanggungan keluarga adalah individu yang masih memiliki 

hubungan dan merupakan anggota keluarga yang hidupnya masih dibiayai. 

Biasanya anggota keluarga yang hidupnya masih ditanggung adalah anggota 

keluraga yang umurnya belum dan sudah tidak produktif lagi. Rata-rata memiliki 

                                                             

10 Nazaruddin. Sayuran Dataran Rendah. (Jakarta: PT Penebar Swadaya. 1995),h. 20. 

11 Wibowo, C.T, Sumardjo, Hafidhuddin, Pola Komunikasi Pada Pengembangan 

Kapasitas Kewirausahaan Petani Sayuran, Jurnal Komunikasi Pembangunan, h. 47-56 
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umur kisaran 0-19 tahun dan >55 tahun. Biasanya yang menanggung beban 

keluarga adalah kepala keluarga. Fakta yang cenderung kita temukan dilapangan 

adalah banyak keluarga yang berada di garis kemiskinan memiliki banyak jumlah 

anak, sedangkan keluarga yang berada di atas garis kemiskinan cenderung memiliki 

sedikit jumlah anak. Hal tersebut sangat mempengaruhi kesejahteraan keluarga, 

karena semakin banyak jumlah tanggungan keluarga makin banyak biaya yang 

wajib dikeluarkan untuk membeli kebutuhan pokok keluarga. Menurut Program 

BKKBN nomor 64 tahun 1983 jumlah anak dalam sebuah keluarga yang dianggap 

ideal adalah dua. Sehingga dapat digolongkan sebagai berikut : 

1) Suatu keluarga dinyatakan kecil apabila dalam keluarga terdiri atas suami, 

istri dan 1 orang anak. 

2) Suatu keluarga dinyatakan sedang dan ideal apabila dalam keluarga terdiri 

atas suami, istri dan 2 orang anak. 

3)  Suatu keluarga dinyatakan besar apabila dalam keluarga terdiri atas suami, 

istri dan > 2 orang anak.12 

c. Luas Lahan Petani Sayuran 

Lahan adalah tanah dengan segala ciri-ciri kemampuan maupun sifatnya 

beserta segala sesuatu yang terdapat diatasnya termasuk didalamnya kegiatan 

manusia dalam memanfaatkan lahan. Lahan memiliki banyak fungsi bagi 

kehidupan manusia untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Salah satunya yaitu 

fungsi produksi yang berkaitan dengan pertanian. Lahan pertanian merupakan alat 

mutlak yang harus dimiliki oleh petani karena dapat memproduksi sayuran yang 

dibutuhkan oleh manusia. Semakin luas lahan yang dimiliki petani maka makin 

banyak hasil produksi pertanian yang diperoleh oleh petani.13 

d.Modal Petani Sayuran 

Berdasarkan pengertian ekonomi, modal adalah sekumpulan uang atau 

barang yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Modal petani berupa 

barang di luar tanah adalah ternak beserta kandangnya, cangkul, bajak dan alat-alat 

                                                             

12 Surti al adawiah” Petani Sayur di Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng 1998-2014” 

Skripsi. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. h. 14. 

13 Mubyarto. Pengantar Ekonomi Pertanian. (Jakarta: LP3ES, 1977). h.60. 
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pertanian lain seperti: pupuk, bibit, hasil panen yang belum di jual, tanaman yang 

masih di sawah dan lain-lain. 

Berdasarkan pengertian yang demikian tanah dapat dimasukkan pula 

sebagai modal. Bedanya adalah bahwa tanah tidak dapat dibuat oleh manusia tetapi 

diberikan oleh alam. Perbedaan lain ialah karena tanah tidak dibuat oleh manusia 

maka persediaannya tidak mudah atau hampir tidak mungkin ditambah sedangkan 

modal tidak demikian. dalam harga, maka harga tanah dapat naik tanpa batas. 

Kenaikan harga ini menarik pengusaha untuk menambah produksi barang-barang 

modal itu sehingga penawaran naik dan akibatnya harga akan turun kembali.14 

Modal menghasilkan barang-barang baru atau merupakan alat untuk memupuk 

pendapatan atau dorongan untuk menciptakan modal (capital formation). 

Penciptaan modal oleh petani dalam mengambil berbagai rupa berarti menyisihkan 

kekayaannya atau sebagian hasil produksi untuk maksud yang produktif. 

e. Pemasaran Petani Sayuran 

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan 

kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, 

menawarkan dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain (Kotler & Susanto, 

2000). Definisi ini berdasarkan pada konsep inti pemasaran: (1) kebutuhan, 

keinginan dan permintaan (2) produk nilai, biaya, dan keputusan, (3) pertukaran, 

transaksi, dan hubungan, (4) pasar, (5) pemasaran dan pemasar. 

 

Pemasaran tidak langsung dibagi menjadi 3 : 

1) Penjualan barang melalui perantara distributor yaitu bentuk pemasaran yang 

dijual terlebih dahulu oleh petani ke distributor pembeli barang atau jasa 

tersebut  

2) Penjualan melalui pengecer yaitu bentuk pemasaran yang dilakukan di tempat 

pengecer, petani tidak melakukan penjualan langsung kepada konsumen tetapi 

dilimpahkan kepada pihak pengecer. 

                                                             

14  Mubyarto.Pengantar Ekonomi Pertanian, h. 81. 
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3) Penjualan melalui makelar yaitu penjualan dilakukan oleh petani dengan cara 

menjualnya kepada pihak makelar yaitu pembeli yang membeli hasil petani 

sedikit demi sedikit dan dikumpulkan baru di distributorkan.15 

2. Pola Kerja Petani 

 Jenis-Jenis Pekerjaan 

 a. Pola kerja petani pemilik lahan 

Petani adalah orang yang melakukan bercocok tanam dari lahan 

pertaniannya dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dari kegiatan tersebut. 

petani yang mengelola lahannya sendiri, adakalanya mengupah buruh tani apabila 

tenaga keluarganya tidak cukup untuk mengerjakan seluruh lahan miliknya, tetapi 

ada juga yang menyewakan sebagian lahan miliknya jika tidak cukup modal untuk 

mengupah buruh tani. 

b. Pola kerja petani penggarap  

Petani penyakap (penggarap) ialah petani yang menggarap tanah milik 

petani lain dengan sistem bagi hasil. Resiko usahatani yang ditanggung bersama 

dengan produksi yang menggunung jika hanya bisa didistribusikan untuk segelintir 

orang yang memiliki uang banyak. pemilik tanah dan penggarap dalam sistem bagi 

hasil. Besarnya bagi hasil tergantung pada pemilik lahan yang memperkerjakannya. 

c. Pola Kerja sebagai Buruh Tani 

Buruh tani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya 

dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan 

memelihara tanaman (seperti sayur, buah dan lain-lain) dengan harapan untuk 

memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri atau menjualnya 

kepada orang lain. Buruh tani adalah petani yang memperoleh penghasilan terutama 

dari bekerja yang mengambil upah untuk para pemilik tanah atau para petani 

penyewa tanah yang merupakan golongan yang mempunyai posisi paling rendah  

karena buruh tani tidak memiliki lahan sama sekali.16 

 3. Pola Hubungan 

                                                             

15 Sudaryono. Managemen Pemasaran. (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2016) h. 43. 

16 https://id.wikipedia.org/wiki/Buruh_tani. Didownload pada pukul 09.00 

wita/5/11.2021. 
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Jaringan sosial merupakan suatu jaringan tipe khusus, di mana ikatan yang 

menghubungkan suatu titik lain dalam jaringan adalah hubungan sosial. Berpijak 

pada jenis ikatan ini maka secara langsung atau tidak langsug yang menjadi anggota 

suatu jaringan sosial adalah manusia (Person). Perilaku maupun sikap seseorang 

manusia tidak bisa lepas dari pengaruh (ruang dan waktu) di mana tindakan sosial, 

perilaku dan sikap itu diwujudkan. Hal ini dikarenakan manusia merupakan anggota 

kebudayaan dan struktur sosial tertentu di mana masing-masing lingkungan tersebut 

mempunyai norma-norma, nilai-nilai dan aturan-aturan yang harus di taati atau 

setidaknya dipertimbangkan saat melakukan tindakan tersebut. Sementara itu, 

hubungan sosial atau saling keterhubungan, menurut Van Zanden merupakan 

interaksi sosial yang berkelanjutan (relatif cukup lama atau permanen) yang 

akhirnya di antara mereka terikat satu sama lain dengan atau oleh seperangkat 

harapan yang relatif stabil (Zanden, 1990). Berdasarkan hal ini, hubungan sosial 

bisa dipandang sebagai sesuatu yang seolah-olah merupakan sebuah jalur atau 

saluran yang produksi yang surplus dan berkembang baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif tidak dengan sendirinya.17 

Masyarakat secara sederhana bisa dibilang terdiri dari individu-individu, 

kelompok individu. Pertama, individu sebagai anggota masyarakat dalam 

bertindak selalu dikaitkan dengan struktur-struktur sosial yang ada dalam 

masyarakat di mana individu yang bersangkutan. sementara itu, sebagai anggota 

kelompok dikaitkan dengan anggota-anggota lain dalam kelompok yang 

bersangkutan. Hal ini tersirat adanya penggolongan-penggolongan atau kriteria-

kriteria tertentu di dalamnya. Dengan demikian, baik masyarakat maupun 

kelompok-kelompok individu keduanya memiliki struktur sosial yang sifatnya juga 

membatasi atau memberi ketidakleluasaan terhadap perwujudan tindakan individu-

individu yang bersangkutan.18 

E. Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

                                                             
17 Ruddy Agusyanto.  h.14. 

18 Ruddy Agusyanto.  h.30 
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Produksi berarti kegiatan untuk menimbulkan atau menaikkan faedah atau 

nilai suatu barang atau jasa. Sedangkan pendapat para ahli ekonomi mengatakan 

bahwa produksi adalah usaha untuk menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan 

sumber alam oleh manusia. Dari pengertian di atas, memberikan indikasi bahwa 

produksi adalah usaha untuk menghasilkan dan mengupayakan sesuatu dalam 

nuangsa kelansungan hidup manusia di dunia ini.Monzer Kahf mengatakan, bahwa 

pengambilan manfaat dari setiap partikel dari alam ini adalah merupakan tujuan 

idiologik umat muslim. Ungkapan tersebut mengandung konotasi bahwa umat 

manusia diberikan peluang untuk menuntut dan mengambil manfaat dari alam ini, 

maka jelas bahwa kewajiban keagamaan bagi manusia terhadap dunia untuk 

menuntutnya, dan ia secara lansung bersumber pada pandangan Islam mengenai 

manusia dan alam semesta. 19 

Di samping itu Al-Ghazali beralasan bahwa  ketidakseimbangan antara 

jumlah barang kebutuhan pokok yang tersedia dengan yang dibutuhkan masyarakat 

cendrung akan merusak kehidupan masyarakat. Klasifikasi aktifitas produksi yang 

diberikan Al-Ghazali hampir mirip dengan klasifikasi yang terdapat dalam 

pembahasan kontemporer, yakni primer (agrikultur), sekunder (manufaktur) dan 

tersier (jasa). Secara garis besar, ia membagi aktifitas produksi ke dalam 3 

kelompok yakni;  Industri dasar, yakni industri-industri yang menjaga kelengkapan 

hidup manusia. Kelompok ini terdiri dari 4 jenis aktivitas, yaitu agrikultur untuk 

makanan, tekstil untuk pakaian, konstruksi untuk perumahan dan aktivitas negara, 

termasuk penyediaan infrastruktur, khususnya untuk memfasilitasiproduksi 

kebutuhan barang-barang pokok dan untuk meningkatkan kerja sama dan 

koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam produksi. Aktifitas penyokong, 

yakni aktifitas yang bersifat tambahan bagi industri dasar, seperti industri baja, 

eksplorasi dan pengembangan tambang serta sumber daya hutan. Aktifitas 

                                                             
19 Departemen pendidikan dan kebudayaan, kamus besar bahasa Indonesia, Jakarta, 

:bakai pustaka, 1989, h. 71. 
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komplementer, yakni yang berkaitan dengan industri dasar, seperti penggilingan 

dan pembakaran produk-produk agrikultur.20 

Al-Ghazali mengakui, bahwa kelompok pertama adalah kelompok yang 

paling penting dan peranan pemerintah sebagai kekuatan mediasi dalam kelompok 

ini cukup krusial. Dengan klasifikasi ini, ia percaya bahwa untuk menjamin 

keserasian lingkungan sosioekonomi, ketiga kelompok aktivitas tersebut harus 

ditingkatkan secara aktif. Pemenuhan ketiganya merupakan kewajiban sosial, suatu 

tugas ilahiah. Ia menyatakan “ Jika orang mengabaikannya, manusia tidak akan 

bertahan hidup dan merupakan keberkahan dari Allah bahwa orang memiliki 

keahlian untuk pekerjaan yang berbeda-beda.” Produk-produk yang menjauhkan 

manusia dari nilai-nilai moralnya, yang mana bertentangan dengan nilai nurani. 

Semua jenis kegiatan dan hubungan industri yang menurunkan harkat dan martabat 

manusia atau menyebabkan dia terperosok ke dalam kejahatan dalam rangka meraih 

tujuan ekonomi semata-mata semuanya dilarang. Agama melarang beberapa bentuk 

kegiatan ekonomi tertentu, seperti pelacuran, perjudian. Aspek sosial produksi 

ditekankan dan secara ketat dikaitkan dengan proses produksi. Sebenarnya 

distribusi keuntungan dari produksi di antara sebagian besar orang dengan cara 

yang seadil-adilnya adalah tujuan utama ekonomi masyarakat. Di sinilah letak 

keistimewaan sistem ekonomi Islam yang lebih terkait dengan kesejahteraan 

masyarakat dibanding dengan sistem ekonomi konvensional.      

Masalah ekonomi bukanlah masalah yang jarang terdapat dalam kaitannya 

dengan berbagai kebutuhan hidup, tetapi ia timbul akibat kemalasan dan kealpaan 

manusia dalam usahanya untuk mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari 

anugrah Alllah, baik dalam bentuk sumber-sumber manusiawi maupun sumber-

sumber alami.Dari ungkapan Monzer Khaf di atas, penulis berasumsi bahwa sistem 

ekonomi Islam senantiasa berpijak pada nilai-nilai qurani, khususnya pada masalah 

pertama dan kedua. Dan disinilah kelebihan dari konsep ekonomi Islam dibanding 

ekonomi konvensional, di mana Islam selalu diiringi dengan nilai-nilai keadilan, 

                                                             
20 Adiwarman Azwar Karim, sejarah pemikiran ekonomi islam,(Jakarta”: PT.Raja 

Grafindo Persada), h. 329 
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kebajikan dan kejujuran. Pada sisi lain penulis mengkritisi poin ke tiga, bahwa 

bukan faktor kemalasan dan kealpaan yang mendorong manusia untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya, akan tetapi ia sudah merupakan fitrah dan kewajiban manusia 

untuk menuntut kebutuhannya guna kelangsungan hidupnya. Ada beberapa tujuan 

produksi, sehingga ia diwajibkan untuk melakukannya, sebagaimana penulis kutif 

dari pendapat Yusuf qardhawi, yaitu : 

- Untuk memenuhi kebutuhan hidup 

- Untuk kemaslahatan keluarga 

- Untuk kemaslahatan masyarakat 

- Untuk membangun dan memakmurkan bumi ini.21 

 Keempat tujuan yang telah disebutkan di atas cukup memberikan respon 

seseorang, bahwa betapa pentingnya produksi yang harus dilakukan oleh seseorang 

dalam meraih penghidupan yang baik dan sempurna.Para sahabat Nabi sepenuhnya 

menyadari pentingnya produksi dalam kegiatan manusia. Umar bin Khatab pernah 

berkata : “ Carilah penghidupan kalian dari harta kekayaan yang terpendam di bumi 

dengan usaha keras.”Al-Ghazali menganggap pencarian ekonomi sebagi bagian 

dari ibadah individu. Produksi barang-barang kebutuhan dasar secara khusus 

dipandang sebagai kewajiban sosial (fard al kifayah). Jika sekelompok orang sudah 

berkecimpung dalam memproduksi barang-barang tersebut dalam jumlah yang 

sudah mencukupi kebutuhan masyarakat, maka kewajiban keseluruhan masyarakat 

sudah terpenuhi. Namun jika tidak ada seorang pun yang melibatkan diri dalam 

kegiatan tersebut atau jika jumlah diproduksi tidak mencukupi, maka semua orang 

akan dimintai pertangungjawabannya di akhirat. Pada pokoknya, negara harus 

bertanggung jawab dalam menjamin bahwa barang-barang kebutuhan pokok di 

produksi dalam jumlah yang cukup. Al-Ghazali beralasan bahwa sesungguhnya 

ketidakseimbangan yang menyangkut barang-barang kebutuhan pokok akan 

cenderung menciptakan kondisi kerusakan dalam masyarakat. 

                                                             
21  Adiwarman Azwar Karim h.330 
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Salah salah satu definisi tentang produksi adalah aktivitas menciptakan 

manfaat dimasa kini dan masa mendatang. Proses produksi bias dilakukan oleh satu 

orang saja, misalnya seorang penyanyi yang mengelolah udara, alat-alat pernafasan, 

alat-alat pengucapan, pita suara, daya seni dan keterampilannya menghasilkan suatu 

nyanyian solo yang indah, atau sebuah perusahaan tekstil .besar dengan ribuan 

karyawan dan berbagai macam bahan baku dan mesin menghasilkan tekstil untuk 

dijual kemanca Negara. Prinsip pokok konsumsi yang telah dijelaskan itu harus 

mencerminkan dalam system produktif suatu Negara Islam. Karena produksi berarti 

diciptakannya manfaat, seperti juga konsumsi adalah pemusnahan produksi itu. 

Produksi tidak berarti menciptakan secara fisik  sesuatu yang tidak ada, karena tidak 

seorang pun dapat menciptakan benda. Dalam pengertian ahli ekonomi, yang dapat 

dikerjakan oleh manusia hanyalah membuat barang-barang menjadi berguna 

“dihasilkan”.22 

Pada asas kesejahteraan ekonomomi. Keunikan mengenai kesejahteraan 

ekonomi terletak pada kenyataan bahwa hal itu tidak dapata mengabaikan 

pertimbangan kesejahteraan lebih luas yang menyangkut persoalan-persoalan 

tentang moral, pendidikan, agama dan banyak hal-hal lainnya. Prinsip fundamental 

yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan 

ekonomi. Bahkan dalam sistem kapitalis terdapat seruan untuk memproduksi 

barang dan dan jasa yang didasarkan pada kepentingan individual dan materi. 

Produksi sangat berperan bagi kelangsungan hidup dan juga peradaban  manusia 

dan bumi. Sesungguhnya produksi lahir dan tumbuh dari menyatunya manusia 

dengan alam. Maka untuk menyatukan antara manusia dan alam ini, Allah telah 

menetapkan bahwa manusia berperan sebagai khalifah. Bumi adalah lapangan dan 

medan, sedang manusia adalah pengelola segala apa yang terhampar di muka bumi 

untuk dimaksimalkan fungsi dan kegunaannya. Apa yang diungkapkan oleh para 

ekonom tentang modal dan sistem tidak akan keluar dari unsur kerja atau upaya 

manusia. Sistem atau aturan tidak lain adalah perencanaan dan arahan. Sedangkan 

                                                             
22 Yusuf Qardhawi, norma dan etika ekonomi Islam, Jakarta: Gema Isnani Press, 2001, h. 

109-110. 
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modal dalam bentuk alat dan prasarana, menurut Yusuf Qordhawi  diartikan sebagai 

hasil kerja yang tersimpan. Dengan demikian, faktor utama yang dominan dalam 

produksi adalah kualitas dan kuatitas manusia (labor), sistem atau prasarana yang 

kemudian kita sebut teknologi dan modal (segala sesuatu dari hasil kerja yang 

disimpan).23 

 Tanggung jawab manusia sebagai khlaifah adalah mengelola sumber daya 

yang telah disediakan oleh Allah secara efisien dan optimal agar kesejahteraan dan 

keadilan dapat ditegakkan. Satu yang tidak boleh dan harus dihindari oleh manusia 

adalah berbuat kerusakan di muka bumi. Dengan demikian, segala macam kegiatan 

ekonomi yang ditujukan untuk mencari keuntungan tanpa berakibat pada 

peningkatan utility atau nilai guna sumber daya tidak disukai dalam Islam. Nilai 

universal lain dalam ekonomi Islam tentang produksi adalah adanya perintah untuk 

mencari sumber-sumber yang halal dan baik untuk produksi, dan memproduksi 

serta memanfaatkan output produksi pada jalan kebaikan dan tidak menzalimi pihak 

lain. Dengan demikian, penentuan input dan output dari produksi haruslah sesuai 

dengan hukum Islam dan tidak mengarah pada kerusakan. 

Prinsip dasar ekonomi Islam adalah keyakinan kepada Allah swt. Sebagai 

Rabb dari alam semesta. Ikrar akan keyakinan ini menjadi pembukaan kitab suci 

ummat Islam, dalam QS. Al-Jasiyah/45: 13 

 

ٰيٍت ل ِقَْوٍم  ْنهُ ۗاِنَّ فِْي ٰذِلَك َْلٰ ا فِى السَّٰمٰوِت َوَما فِى اْْلَْرِض َجِمْيعًا م ِ َر لَُكْم مَّ َوَسخَّ

 يَّتَفَكَُّرْونَ 

Terjemahnya: 

Dan dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang ada 
di Bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada 
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi 
kaum yang berfikir.24 
 

                                                             
23 Mustafa Edwin Nasution Dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Jakarta: h. 108. 

24 Kementerian Agama RI, al-quran dan terjemahnya, h. 499. 
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Rabb, yang sering kali diterjemahkan “Tuhan” dalam bahasa Indonesia, 

memiliki makna yang sangat luas, mencakup antara lain „pemelihara‟ (almurabbi), 

penolong (al-nashir), pemilik (al-malik), yang memperbaiki (almushlih,tuan (al-

sayyid), dan wali (al-wali). 

Konsep ini bermakna bahwa ekonomi Islam berdiri diatas kepercayaan 

Allah adalah satu-satunya Pencipta, Pemilik, dan Pengendali alam raya yang 

dengan takdir-Nya menghidupkan dan mematikan serta mengendalikan alam 

dengan ketetapan-Nya (sunnatullah). Dengan keyakinan akan peran dan 

kepemilikan absolut dari Allah Rabb semesta alam, maka konsep produksi dalam 

Ekonomi Islam tidak semata-mata maksimalisasi keuntungan dunia, tetapi lebih 

penting untuk mencapai maksimalisasi keuntungan akhirat.25 

Ayat 77 surah Al-Qashash mengingatkan manusia untuk mencari 

kesejahteraan akhirat tanpa melupakan urusan dunia. Artinya, urusan dunia 

merupakan sasaran untuk memperoleh kesejahteraan akhirat. Orang bisa 

berkompetisi dalam kebaikan untuk urusan dunia, tetapi sejatinya mereka sedang 

berlomba-lomba mencapai kebaikan di akhirat. Islam pun sesungguhnya menerima 

motif-motif berproduksi seperti pola pikir ekonomi konvensional tadi. Hanya 

bedanya, lebih jauh Islam juga menjelaskan nilai-nilai moral disamping utilitas 

ekonomi. Bahkan sebelum itu, Islam menjelaskan mengapa produksi harus 

dilakukan. Menurut ajaran Islam, manusia adalah khaifatullah atau wakil Allah 

dimuka bumi dan berkewajiban untuk memakmurkan bumi dengan jalan beribadah 

kepada-Nya. 

Dalam QS. Al-An‟am/6: 165 Allah berfirman: 

 
ىَِٕف اْْلَْرِض َوَرفََع بَعَْضُكْم فَْوَق بَْعٍض دََرٰجٍت ل ِيَْبلَُوُكْم فِْي َمآ ٰاٰتىكُْمۗ اِنَّ  َوُهَو الَِّذيْ 

ٰۤ
َجعَلَُكْم َخٰل

ِحْيم   لَغَفُْور   ٗ  َربََّك َسِرْيُع اْلِعقَاِبِۖ َواِنَّه رَّ  

Terjemahnya: 

                                                             

25 Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam (Jakarta: Prenadamedia 

Grup, 2012) h. 104. 
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Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia 
meninggalkan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) berupa derajat, 
untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. 
Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.26 
 

 Pernyataan senada juga terdapat pada QS. Yunus/10: 14 

 

 ْٗ ىَِٕف فِى اْْلَْرِض ِمْنْۢ بَعِْدِهْم ِلنَْنُظَر كَْيَف تَْعَملَُو
ٰۤ
 ثُمَّ َجعَْلٰنُكْم َخٰل

Terjemahnya: 

Kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi 
sesudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat. 
Islam juga mengajarkan sesuatu bukanlah sekedar untuk dikonsumsi sendiri 
atau dijual ke pasar. Dua motivasi itu belum cukup, karena masih terbatas 
pada fungsi ekonomi. Islam secara khas menekankan bahwa setiap kegiatan 
produksi harus pula mewujudkan fungsi social. Ini tercermin dalam QS. Al-
Hadid/57: 7 

 
 

ِ َوَرُسْوِله ا َواَْنِفقُْوا ٗ  ٰاِمنُْوا بِاّٰلله ْستَْخلَِفْينَ  َجعَلَُكمْ  ِممَّ َكبِْير اَْجر   لَُهمْ  فَقُْواَواَنْ  ِمْنُكمْ  ٰاَمنُْوا فَالَِّذْينَ  فِْيهِۗ  مُّ  

Terjemahnya: 

Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian 
dari hartamu yang Allah Telah menjadikan kamu menguasainya. Maka 
orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari 
hartanya memperoleh pahala yang besar.27 

Berdasarkan konsep inilah, kegiatan produksi harus bergerak diatas dua 

garis optimalisasi. Tingkatan optimal pertama adalah mengupayakan berfungsinya 

sumber daya insani kearah pencipta Full Employment, dimana setiap orang bekerja 

dan menghasilkan suatu karya kecuali mereka yang udzur syar’I seperti sakit dan 

lumpuh. Optimalisasi berikutnya adalah dalam hal memproduksi kebutuhan primer 

(Dharuriyyat), lalu kebutuhan sekunder (hajiyyat) dan kebutuhan tersier (thayyib), 

                                                             

26 Kementerian Agama RI, al-qur’an dan terjemahnya, (semarang: Toha Putra) h. 150. 

27 Kementerian Agama RI, al-quran dan terjemahnya, h. 560. 
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target yang harus dicapai secara bertahap adalah kecukupan setiap individu, 

swasembada ekonomi umat dan kontribusi untuk mencukupi umat dan bangsa. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

28 Mustafa Edwin Nasution, h. 107. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis dan lokasi penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yang artinya 

penelitian yang berusaha menganalisis kehidupan sosial caranya dengan 

menggambarkan dunia sosialnya berdasarkan perspektif ataupun pemahaman 

individual pada latar alamiah, dan berusaha untuk menjelaskan bagaimanakah 

seorang individual menggambarkan, melihat, ataupun memaknai dunia sosial. 

Pemaknaan tersebut ialah hasil interaksi sosialnya.1  

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam penelitian ini, 

alasannya agar bisa memahami serta berkomunikasi secara langsung dengan 

warga setempat di Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang dan 

bisa menguraikan sesuai yang ada di lapangan, agar data yang didapatkan tidak 

bersifat spekulatif. 

2. Lokasi penelitian 

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini di Desa Tongko Kecamatan 

Baroko Kabupaten Enrekang. Alasan memilih tempat penelitian ini Karena 

aksesnya dapat dicapai dengan cepat dan mudah, sehingga penelitian bisa 

dilakukan dengan lancar serta lokasinya cukup merata. Bisa dilihat dari 

demografi penduduk serta mayoritas penduduk Desa Tongko Kecamatan Baroko 

berprofesi sebagai petani sayur. 

 

 

                                                             

1 Nanang Martono, Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep kunci, Rajawali Pers, 

Jakarta, 2015, h. 212. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian perlu menggunakan pendekatan dalam mengkaji suatu objek 

penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

sosiologis. Hassan Shadily mengungkapkan bahwa pendekatan sosiologis adalah 

suatu pendekatan yang mempelajari tatanan kehidupan bersama dalam masyarakat 

dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya. 

C. Jenis Dan Sumber Data 

Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sumber 

data adalah subyek darimana data dapat diperoleh. 2 Sumber data dibagi menjadi 

dua yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari sumber 

yang akan di wawancarai dan di catat untuk pertama kalinya. Data primer 

didapatkan melalui wawancara dengan para informan yang telah dipilih sebagai 

informan di Desa Tongko. Data primer ini diperoleh dari sumber pertama yang 

dikumpulkan baik dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan diskusi 

kelompok. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data pendukung yang sudah tersedia sehingga kita 

tinggal mencari dan mengumpulkan data. Sumber data sekunder diambil dari 

dokumentasi, baik dokumenasi buku-buku, artikel, jurnal, majalah dan juga 

bentuk lain yang berhubungan dan relevan dengan kebutuhan.  

 

 

                                                             

2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 2013,h. 172. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi (observation) 

Observasi adalah suatu alat pengumpulan data, metode ini menggunakan 

pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, 

proses, atau perilaku.3 Menurut Sukmadinata, menyatakan bahwa observasi atau 

pengamatan adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan 

mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. 

Pengamatan atau observasi yang dilakukan adalah dengan mengamati keadaan 

tersebut.  

2. Wawancara (interview) 

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara peneliti, 

maupun mengajukan pertanyaan secara lisan pada seseorang (informan atau 

responden). Dalam wawancara ini peneliti melakukan wawancara mendalam 

dengan subjek penelitian dengan alasan penelitian ini ingin memperoleh realitas 

senyatanya (emicfactors) karena itu peneliti harus memperoleh data langsung 

dari subjek penelitian agar diperoleh data yang benar dan bisa dipertanggung 

jawabkan secara ilmiah.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

atau lokasi penelitian yang meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-

peraturan, laporan kegiatan, foto-foto dan file dokumenter serta data yang 

relevan dengan penelitian. Metode dokumentasi ini diperlukan sebagai 

pendukung untuk mendapatkan data karena dalam metode dokumentasi dapat 

diperoleh data-data historis dan dokumentasi lain yang relevan dengan penelitian 

sehingga memudahkan peneliti dalam mendapatkan data penelitian. 

                                                             

3 Sanapiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasi, 2003,h. 

52. 
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E. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian ialah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 

atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab masalah penelitian. Instrumen 

penelitian menunjuk pada berbagai peralatan yang digunakan selama melakukan 

penelitian. Instrumen mencakup: kertas, pensil, pulpen, alat perekam, camera, 

termasuk komputer beserta program-program yang digunakan dalam analisis data. 

Instrument penelitian dalam makna khusus difokuskan pada masalah model 

administrasi, dan ada juga yang menyebutnya dengan alat pengukur. Instrument 

adalah mekanisme untuk mengukur suatu fenomena yang digunakan untuk 

mengumpulkan dan mencatat informasi untuk penelitian, pengambilan keputusan 

dan akhirnya memahami fenomena tersebut, sebuah instrumen misalnya: pedoman 

wawancara, pedoman pengamatan, dokumentasi, tes, dan lainnya.4 

F. Teknik Penentuan Informan Penelitian 

Adapun teknik penentuan informan di dalam penelitian ini ialah 

menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sample yang 

didasarkan tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai 

sampel). Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah: 

1. Petani pemilik lahan sebanyak 3 orang 

2. Petani pengarap 3 orang 

3. Buruh tani 2 orang 

4. Kepala Desa 

5. Pedagang 1 orang  

G. Teknik Pengolahan Data 

Teknik ini berdasarkan penelitiannya adalah salah satu teknik dalam 

mengutarakan serta menjelaskan mengenai pandangan seorang narasumber, sesuai 

                                                             

4 Nanang  Martono, Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci,h. 122-123. 
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pendapat peneliti berdasarkan pengajuan penelitinya. Analisis data merupakan 

kegiatan tentang bagaimana petunjuk tersebut dikumpulkan kemudian dikerjakan, 

diklasifikasi, dibedakan, serta kemudian dipersiapkan untuk dipaparkan. Langkah-

langkah dalam penelitian ini adalah: 

1. Reduksi data (Data Reduction) 

Reduksi data ialah merupakan suatu data yang didapatkan di lapangan, 

yang dicatat dan di gambarkan dalam bentuk berita ataupun penjelasan yang 

jelas setelah itu kemudian dipermudah serta diutamakan pada sesuatu yang 

penting dan dilakukan kategorisasi seperti dalam pemfokusan penenlitian. 

2. Penyajian data (Data display) 

Setelah data tersebut telah direduksi, maka langkah selanjutnya ialah 

dengan mendisplaykan data dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini 

dapat dilakukan dalam bentuk phie chard, table, pictogram, grafik dan 

sejenisnya. Penyajian data tersebut dapat dilaksanakan seperti bagan, maupun 

secara ringkas, flowchart, keterkaitannya serta sejenisnya. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/ Verification) 

Awal dari kesimpulan yang dikemukakan sifatnya masih sementara 

sehingga bisa berubah jika bukti-bukti yang kuat itu tidak ditemukan, akan 

tetapi jika apabila sebaliknya kesimpulan tersebut di dukung dengan bukti-

bukti yang nyata ataupun jelas maka yang dikemukakan tersebut merupakan 

kesimpulan yang kredibel.5 

 

                                                             

5 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,h. 252. 



 
 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian 

Sumber Data: Profil Desa 
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1. Letak Geografis dan Demografis 

Kabupaten Enrekang terletak di Sulawesi Selatan dan secara Geografis 

terletak antara: 3° 14’ 36” -3° 50’ 0”: Lintang Selatan. 119° 40’ 53” -120° 6’ 33” : 

Bujur Timur.1Kabupaten Enrekang mempunyai batas-batas wilayah sebagai 

berikut: 

- Sebelah Utara: Kabupaten Tana Toraja 

- Sebelah Selatan: Kabupaten Luwu 

- Sebelah Timur: Kabupaten Sidrap 

- Sebelah Barat: Kabupaten Pinrang. 

Topografi wilayah Kabupaten ini pada umumnya mempunyai wilayah 

topografi yang bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai 

dengan ketinggian 47-3.329 m di atas permukaan laut serta tidak mempunyai  

wilayah pantai.2 Secara umum keadaan Topografi Wilayah didominasi oleh  bukit-

bukit/gunung-gunung yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten  Enrekang 

sedangkan yang datar hanya 15,04%. Musim yang terjadi di Kabupaten Enrekang 

ini hampir sama dengan musim yang ada di daerah lain yang ada di Provinsi 

Sulawesi Selatan yaitu musim hujan dan musim kemarau di mana musim hujan 

terjadi pada bulan juli-november. Sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan 

agustus-oktober. Selama setengah dasawarsa terakhir telah terjadi perubahan 

wilayah administrasi pemerintahan baik pada tingkat kecamatan maupun level 

desa/kelurahan. 

                                                             

1 Nawir, Sejarah Daerah Kabupaten Enrekang. (Makassar: Menteri Kebudayaan Dan 

Pariwisata Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Daerah 2004), h. 12. 
2 Nawir, Sejarah Daerah Kabupaten Enrekang. (h.14. 
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Adapun Desa Tongko merupakan salah satu wilayah yang termasuk dalam 

kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. Secara administrasi batas Desa Tongko 

yaitu sebagai berikut: 

1. Sebelah utara : Desa Tongko 

2. Sebelah Selatan : Desa Sumillan 

3. Sebelah Barat : Desa Batu Kede 

4. Sebelah Timur : Kel. Buntu Sugi 

b. Keadaan Penduduk 

 Penduduk merupakan faktor penentu terbentuknya suatu Negara atau 

wilayah dan sekaligus sebagai modal utama suata Negara dikatakan berkembang 

dan maju, bahkan suksesnya pembangunan di segala bidang dalam Negara tidak 

bisa terlepas dari peran penduduk, baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, 

budaya dan pendidikan sekaligus sebagai faktor utama pembangunan fisik maupun 

nonfisik. Oleh karena itu, kehadiran dan perannya sangat menentukan bagi 

perkembangan suatu wilayah, baik dalam skala kecil maupun besar. 

Jumlah penduduk  di Desa Tongko dari data kantor desa Tongko secara 

keseluruhan berjumlah ± 3.655 jiwa. Terdiri dari laki-laki 1.872 sedangkan 

perempuan 1.783 jiwa. Seluruh  penduduk Desa Tongko terhimpun dalam keluarga 

(rumah tangga) dengan jumlah sebanyak 570 KK. Untuk lebih jelasnya penduduk 

desa Tongko dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 4.1 jumlah jiwa laki-laki dan perempuan di Desa Tongko Kec    

Baroko Kab Enrekang. 

No  Nama dusun   Laki-laki  Perempuan  Total  

1 Bubun bia 475 517 992 

2 Buntu dea 458 406 827 

3 Kalimbua 428 401 859 

4 Pasa’ dale 179 373 327 

5 Rano 421 373 801 

 Jumlah 1872 1783 3.655 

      Sumber data: Kantor Desa Tongko Kec Baroko Kab Enrekang 

c. Tingkat Pendidikan 

Kondisi Desa Tongko dari aspek pendidikan dapat digambarkan 

berdasarkan Sarana dan prasarana pendidikan yang ada. Adapun jumlah sarana 

pendidikan yang ada di Desa Tongko berjumlah 8 yang terdiri dari Taman kanak-

kanak (TK) 3 buah, sekolah dasar (SD) sejumlah 3 buah, SLTP sejumlah 2 Buah. 

Keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut 

ini. 

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Tongko Kec Baroko Berdasarkan 

Tingkat Pendidikan. 

 

No  Tingkat pendidikan Jumlah 

1 Tk 334 

2 SD 890 

3 SMP 670 

4 SMA 499 
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5 S1 397 

6 S2 280 

7 

 

Tidak sekolah 

 

420 

 

8 Belum sekolah 165 

 Total 3.655 

          Sumber data: Kantor Desa Tongko Kec Baroko Kab Enrekang 

d. Mata pencaharian  

Untuk mempertahankan kelangsungan hidup, setiap manusia melakukan 

berbagai cara dalam memenuhi kebutuhan diri dan keluarga, salah satunya ialah 

memiliki mata pencaharian. Kondisi Desa Tongko dari aspek mata pencaharian 

dapat digambarkan melalui pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.3 Jenis Mata Pencaharian di Desa Tongko Kec Baroko Kab 

Enrekang. 

 

No  Mata pencaharian Jumlah jiwa 

1 Karyawan 180 

2 Wiraswasta 293 

3 Pns 189 

4 Honorer 119 

5 Polri / Tni 110 

6 Petani 457 

7 Buruh bangunan 30 

8 Tidak/belum bekerja 2.277 

 Total  3.655 

       Sumber data: Kantor Desa Tongko Kec Baroko Kab Enrekang 

Berdasarkan tabel 4.3 penduduk di Desa Tongko Kec Baroko Kab Enrekang 

yang paling banyak ialah pekerja sebagai petani sebanyak 457, sedangkan pekerja 

yang paling sedikit jumlahnya ialah buruh bangunan sebanyak 30 orang. Jadi 

jumlah masyarakat yang memiliki mata pencaharian diatas adalah 1.378 dan 
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selebihnya itu tidak bekerja atau biasa dikatakan masih anak-anak, sudah tua 

sehingga tidak bisa lagi untuk bekerja. 

1. Profil Petani Sayur-Mayur Di Desa Tongko Kec Baroko Kab Enrekang 

1. Pak Musakkir 

Pak Musakkir lahir di Tongko kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang, dia 

berusia 39 tahun, pendidikannya sampai S1 pada saat kuliah Pak Musakkir 

mengambil jurusan pertanian. Kemudian setelah lulus kuliah dia pulang ke 

kampung halamannya untuk bertani. Di lahannya Pak Musakkir biasanya menanam 

tomat, dan juga kol. Pak Musakkir juga biasa menyewakan lahannya atau bagi hasil 

kepada petani penggarap untuk menambah penghasilan. Luas lahannya 80 are dan 

15 are, Jumlah tanggungan yang dia tanggung ada 5 orang, 1 istri, 3 orang anak, 

dan 1 keponakan yang masih SMA. Adapun cara pemasaran yang dilakukan Pak 

Musakkir yaitu dia menelpon mobil pedagang apakah mau membeli sayuran 

sehingga sayuran tersebut bisa dipanen dia juga biasa ditelpon langsung oleh 

pedagang sayur. Dalam hal pendapatan Pak Musakkir melakukan bagi hasil dengan 

petani penggarap yang dia temani untuk melakukan kerja sama. Jadi sistem 

pendapatan yang didapat tergantung harga pasar. 

2. Pak Rajab 

Sebagai pemilik lahan Pak Rajab menempuh pendidikan sampai SMA. Pak 

Rajab juga termasuk sebagai pemilik lahan. Pak Rajab mempunyai lahan sendiri 

dan biasanya menyewakan lahannya untuk para penggarap dengan bagi hasil. Pak 

Rajab bahwa yang ditanggung dalam 1 rumah itu ada 3 orang. Pak Rajab 

mempunyai 2 orang anak dan dia harus membiayai sekolah anak-anaknya yang 

sudah masuk SD. Dalam hal pemasaran yang dilakukan Pak Rajab yaitu hampir 

sama yang dilakukan oleh Pak Musakkir dia yang menelpon mobil pedagang untuk 

membeli sayurannya sehingga dia tinggal memanen nantinya. Sedangkan dalam 



41 

 

 

pendapatan Pak Rajab melakukan bagi hasil dengan orang yang diajak kerja sama 

dilahannya. 

 

3. Pak Sudarmono 

Pak Sudarmono adalah pemilik lahan yang mempunyai lahan seluas 60are. 

Pak Sudarmono menempuh pendidikan sampai SMA sederajat, dia sekarang 

berusia 45 tahun. Setelah tamat SMA kemudian membantu orang tuanya dikebun 

dengan belajar tentang cara bertani, karena memiliki lahan yang luas maka 

lahannya itu dijadikan lahan bagi hasil untuk dibagi 2 dengan petani penggarap. Dia 

sering menanam kol, tomat dan daun bawang. Pak Sudarmono memiliki 

tanggungan sebanyak 3 orang. Dia memasarkan hasil taninya dengan cara langsung 

ke tengkulak atau ke pasar karena Pak sudarmono mempunyai mobil piuk up yang 

bisa mengangkut hasil  panennya langsung ke pasar untuk diberikan kepada 

pedagang sayur. Sedangkan dilihat dari pendapatan yang didapat oleh pak 

Sudarmono dia mengatakan bahwa penghasilan saya tergantung harga pasar biasa 

tinggi biasa juga turun harganya jadi tidak menentu pendapatan yang dia dapat. 

4. Pak Rahmat 

Pak Rahmat juga termasuk penggarap. Pendidikan yang telah ditempuh 

sampai SMA setelah tamat dia kemudian belajar cara bertani dengan keluarganya. 

Pak Rahmat memiliki lahan sekitar 15 are dan yang Pak Rahmat tanam itu hanya 

kol karena tidak cukup untuk menanam sayuran lainnya sehingga dia bekerja 

dilahannya orang lain untuk bagi hasil. Jumlah tanggungan yang ditanggung oleh 

Pak Rahmat sebanyak 6 orang. Pak Rahmat juga tinggal bersama ibunya yang sudah 

tua. dalam pemasaran Pak Rahmat langsung ke pasar untuk menjual hasil panennya 

sedangkan dalam pendapatan tergantung harga pasar. 

5. Pak Badi  

Pak Badi adalah anak pertama dari 4 bersaudara, Pak Badi adalah seorang 

penggarap. Dia berusia 50 tahun, Pak Badi menempuh pendidikan hingga tamat 

SMA. Dia tidak melanjutkan pendidikannya karena orangtuanya sudah tua dan 

tidak bisa lagi membiayai sekolahnya. Jumlah orang yang ditanggung adalah 4 
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orang yaitu 1 orang istri, 3 anak yang 1 sudah tammat SMA, ada yang melanjutkan 

kuliah di Makassar dan satunya lagi masih SMA. Luas lahan yang  dia punya sekitar 

50 are dan yang dia tanam adalah daun bawang, dan buncis.  

6. Pak Mahmud 

Pak Mahmud adalah seorang penggarap dilahan milik orang lain dengan 

bagi hasil, Pak Mahmud menempuh pendidikannya sampai SD. Jumlah orang yang 

ditanggung ada 6 orang. Pak Mahmud tidak mempunyai lahan untuk berkebun 

sehingga dia hanya menggarap dikebunnya orang lain. Pak Mahmud hanya bekerja 

jadi peternak kambing untuk dipasarkan nantinya. Pendapatannya tergantung dari 

besarnya kambing yang dijual dan harganya.  

7. Pak Mahir 

Pak Mahir adalah seorang buruh tani dia berusia 30 tahun. Jumlah 

tanggungan yang ditanggung adalah 5 orang sedangkan luas lahan yang dimiliki 

Pak Mahir sekitar 15 are dan lahannya itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 

hidup lainnya sehingga dia jadi buruh tani dilahannya orang. Pendapatannya 

tergantung berapa lama dia bekerja dilahannya orang dan sampai jam berapa dia 

bekerja karena mereka hanya digaji perhari oleh pemilik lahan.  

8. Ibu Sarika 

Ibu Sarika juga seorang buruh tani Ibu Sarika berumur 38 tahun dia bekerja 

dilahan orang lain. Ibu Sarika juga tidak memiliki lahan dia hanya bekerja jadi 

buruh tani dan kerja sampingannya yaitu beternak kambing. Jumlah orang yang 

ditangung yaitu sebanyak 7 orang. Biasanya buruh tani digaji perhari setelah 

melakukan pekerjaanya seperti dengan Pak Mahir. 

2. Pola Kerja Petani Sayur Mayur 

1. Pola kerja Petani sayur mayur di Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten   
Enrekang. 

1). Pola kerja petani Pemilik Lahan  

Seperti yang kita lihat Pak Musakkir biasanya menanam tomat, daun 

bawang, dan juga kol. Biasanya Pak Musakkir juga menyewakan lahannya atau 

bagi hasil kepada petani penggarap untuk  menambah penghasilan. Pak Musakkir 

menjadi petani pada tahun 1998,  Selain menjadi petani saya juga peternak 

kambing. Luas lahan yang ku garap itu ada sekitar 80 are dan 15 are.  Lahan yang 
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Pak Musakkir garap adalah lahannya sendiri tetapi ada juga lahan yang digarap 

untuk bagi hasil. Sebelum bagi hasil Pak musakkir melakukan kesepakatan dulu 

dengan orang yang akan di ajak kerja sama seperti pemaparan yang dikatakan oleh 

Pak Musakkir yakni: 

Saya biasa berada di kebun mulai dari jam 8 pagi setelah  sore hari untuk 
menyiram sayuran. Kecuali kalau saat panen saya biasa berada di kebun dari 
pagi sampai sore hari. Lahan yang saya garap ini lahanku sendiri, ada juga 
lahanku yang kujadikan bagi hasil sama orang. Sebelum bagi hasil ada 
kesepekatanku sama orang yang kutemani bagi hasil.3 

  
Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Musakkir diatas bahwa mereka 

yang memiliki lahan sendiri menyewakan lahannya dengan petani penggarap untuk 

bagi hasil. Berbeda lagi dengan yang di katakan oleh Pak Rajab selaku informan 

yaitu: 

Sebelum melakukanka bagi hasil, lebih dulu saya buat kesepakatan sama 

petani penggarap. Mulai dari berapa lama bagi hasil, keuntungan yang di 

peroleh dari hasil panen. Dan setiap 3 bulan sekali baru kami bisa panen. 

penghasilan saya tiap sekali panen tergantung harga pasar biasa tinggi biasa 

dan juga turun harganya. Kalau tinggi biasa saya dapat itu 20 juta. sekali 

panen tomat kalau turunki harganya biasanya 6 juta saya dapat Jadi tidak 

menentuki penghasilanku.4 

 

Jadi sistem pendapatan yang didapat tergantung harga pasar, mereka juga 

melakukan bagi hasil dengan penggarap lainnya. Petani pemilik lahan biasanya 

menggarap sendiri lahannya atau biasa juga diberikan kepada orang lain untuk 

menggarapnya. Berbeda dengan yang dikatakan oleh Pak Sudarmono berikut: 

Lahan saya itu saya sewakan ke penggarap dengan bagi hasil. Modalnya 

saya yang tanggung selaku pemilik lahan mulai dari pupuk, pembibitan 

sampai ke pemasarannya, nanti akan dihitung berapa modal yang keluar lalu 

hasilnya akan dibagi dengan orang yang diajak kerja sama.5 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa lahan yang 

dimiliki oleh Pak Sudarmono disewakan kepada penggarap dengan sistem bagi 

hasil dan modalnya itu ditanggung oleh pemilik lahan. 

2) Pola Kerja Petani Penggarap 

                                                             

3 Musakkir (39 tahun), pemilik lahan, wawancara, 28 februari 2022. 
4 Rajab (30 tahun), pemilik lahan, wawancara, 28 februari 2022. 
5 Sudarmono (45 tahun), penggarap, wawancara, 23 mei 2022. 



44 

 

 

 Seorang petani penggarap bekerja dilahan orang lain dengan cara bagi hasil, 

sebelum bagi hasil dia melakukan kesepakatan mengenai bagi hasil mulai dari bibit, 

perawatan, pupuk dan lain sebagainya. selain menjadi petani Pak Mahmud juga 

peternak kambing. Sebagai petani penggarap dia mampu menghidupi kebutuhan 

keluarganya seperti yang diungkapkan Pak Mahmud selaku informan yakni: 

Lahan yang ku garap punya orang lain karena melakukanka bagi hasil sama 

pemilik lahan. Sebelum melakukan bagi hasil saya sama itu pemiliknya 

lahan bikin surat kesepatannya mengenai bagi hasil. Mulai dari bibit, pupuk, 

biaya perawatan pemilik lahan yang tanggungki dulu, nantipi ketika panenki 

baru dihitungki itu baru di bagimi hasilnya.6 
 

Adanya petani penggarap semua aktivitas yang dilakukan oleh para petani bisa 

berjalan dengan lancar, pada umumnya setiap pekerjaan berujung pada kebutuhan 

rumah tangga. Jika pekerjaan tidak mencukupi kebutuhan maka akan dicari 

pekerjaan sampingan untuk memenuhi kekurangan tersebut. jika pengeluaran lebih 

besar dari pemasukan maka petani akan selalu merugi. Pekerjaan sampingan sesuai 

skill dan hasil dari pekerjaan sampingan tidak cukup besar tidak bisa mencukupi 

kebutuhan, tetapi ada yang memang memodali pekerjaan sampingn ini seperti yang 

dikatakan Pak Mahmud bahwa yang memodali dari awal adalah pemilik lahan 

sendiri kemudian setelah panen akan dihitung modal yang dikeluarkan tersebut. 

Hampir sama dengan yang dikatakan Pak Badi sebagai petani penggarap yakni: 

Luas lahan yang saya garap itu seluas 60 are dan jenis sayur yang kutanam 

itu ada kol, daun bawang dan tomat. Saya berada dikebun biasa sampai sore 

kalau panen tapi kalo hari-hari biasa saya hanya pergi menyiram lalu 

kembali lagi kerumah baru nanti sore kekebun lagi.7 

 

gambaran tentang luas lahan yang ada di Desa Tongko Kec Baroko, Tidak 

semua petani yang berada di Desa Tongko Kec Baroko memiliki lahan sendiri untuk 

di garap. rata-rata yang memiliki lahan sendiri memperkerjakan orang untuk 

membantunya menggarap lahan dengan sistem bagi hasil, kadang juga 

memperkerjakan buruh tani. Seperti yang dikatakan oleh Pak Rahmat: 

 

                                                             
6 Mahmud (45 tahun), petani penggarap, wawancara , 1 maret 2022. 
7 Badi (50 tahun), penggarap, wawancara, 2 maret 2022. 
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Saya nak jadi petani penggarap ka dikebunnya orang, sebenarnya saya itu 

punya lahan sendiri tapi lahan saya itu tidak terlalu luas jadi saya jadi 

berinisiatif untuk bantu-bantu dikebunnya orang kalo saya sudah kerja 

dikebunku.8 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Rahmat bahwasanya mereka itu 

mempunyai lahan sendiri tetapi karena tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya 

sehingga mereka bekerja sampingan jadi petani penggarap. Pendapatan yang 

diperoleh petani penggarap dari hasil mengolah lahan tergantung dengan luas lahan 

yang digarap. Semakin luas lahan yang digarap maka semakin besar pula 

pendapatan yang diperoleh oleh petani penggarap. 

3)Pola Kerja Buruh Tani 

Ibu Sarika merupakan Buruh tani. seorang petani yang memperoleh 

penghasilan terutama dari bekerja yang mengambil upah untuk para pemilik tanah 

atau para petani penggarap. Biasanya buruh tani digaji perhari setelah melakukan 

pekerjaanya, selain menjadi buruh tani bu sarika juga beternak kambing, seperti 

yang dikatakan ibu sarika bahwa dia yang menawarkan diri untuk bantu orang lain 

dikebunnya, dia juga biasanya membantu keluarga atau tetangga yang mau panen 

atau menanam bibit. Berikut penuturan dari Ibu Sarika selaku buruh tani: 

Saya itu dari kecilka jadi petani, biasa kubantu orang kalau tanam bibitki, atau 

kalau lagi memanenki biasaka menawarkan diri bantuki Saya biasanya kerja 

dikebun keluarga atau tetangga. Saya biasanya ada di kebun untuk bantu-

bantu memanen hasil atau menanam bibit.9 

 

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki keinginan 

untuk sejahtera, sejahtera menunjukkan ke suatu keadaan yang serba baik atau suatu 

kondisi manusia, dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat dan damai. 

Kesejahteraan merupakan usaha untuk memperjuangkan harkat kemanusiaan yang 

menempatkan manusia secara terhormat sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia, 

kecukupan sandang, pangan, kesehatan, keamanan dan lain sebagainya.  Kebutuhan 

rumah tangga dari sandang pangan merupakan tanggung jawab keluarga untuk 

anak-anaknya, setiap orang tua lebih mementingkan kebutuhan anak daripada diri 

                                                             
8 Rahmat (37 tahun), penggarap, wawancara, 2 maret 2022. 
9 Sarika (38 tahun), buruh tani, wawancara, 3 maret 2022. 
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sendiri. Karena menyenangkan anak adalah kebahagian tersendiri. Maka banyak 

orang tua yang memilih bekerja keras demi kesuksesan anak agar kehidupan anak 

tidak seperti kehidupan orang tuanya. 

Hampir sama yang dikatakan oleh Pak Mahir selaku buruh tani yakni: 

Saya sebagai buruh tani hanya di gaji perhari, gajinya itu tergantung sampai jam 

berapa saya bekerja dan saya itu hanya dipanggil saat menanam bibit atau saat 

mereka panen.10 

2. Hubungan Petani 

Kerjasama di mana petani pemilik lahan memberikan lahannya kepada petani 

penggarap untuk digarap dengan kesepakatan bagi hasil. Interaksi sosial ditandai 

dengan kontak sosial dan komunikasi yang pada dasarnya setiap manusia secara 

sadar atau tidak sadar sebenarnya telah melakukan interaksi. Interaksi antar 

golongan terjadi secara vertical dan horizontal. Secara vertical yaitu interaksi antar 

tuan tanah dengan petani penggarap dalam hubungan ini uang dan upah diakui 

secara bersama oleh masyarakat desa. Masyarakat yang lebih rendah mengadakan 

hubungan dengan statusnya lebih tinggi sambil mengharapkan suatu imbalan dan 

jasa. Misalnya dalam hubungan pekerjaan, para petani penggarap bekerja pada tuan 

tanah atau pemilik lahan di mana keduanya masing-masing mengharapkan sesuatu. 

Para petani penggarap mengharapkan upah berupa uang maupun hasil tani 

sedangkan pemilik lahan mengharapkan tenaga yang sangat dibutuhkan untuk 

mengelola tanah yang dia miliki. Seiring penjelasan di atas, berikut hasil 

wawancara dengan Pak Musakkir: 

 

Tanah yang saya garap ini adalah tanahku, sebagian tanahku saya jadikan 

tempat bagi hasil dengan petani penggarap. Selama melakukan bagi hasil 

saya sangat terbantu karena saya juga punya lahan sendiri yang saya kelola 

sendiri. Hasil dari panennya nanti dibagi. Hubungan saya dengan petani 

lain ataupun dengan penggarap sangat baik kita bisa saling kerjasama dan 

saling menguntungkan juga. 11 

 

                                                             
10 Mahir (30 tahun), Buruh tani, wawancara, 3 maret 2022. 

11 Musakkir (39 tahun), pemilik lahan, wawancara, 28 februari 2022. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Musakkir diatas menunjukkan 

bahwa dari bentuk hubungan sosial yang dilakukan antara mereka menjadi 

hubungan yang khusus yaitu pola hubungan kerja. Dalam masyarakat Desa Tongko 

terdapat dua pihak yang terlibat dalam kerjasama yaitu pemilik lahan dan petani 

penggarap, antara keduanya terjalin hubungan kerja yang saling 

membutuhkan.pemilik lahan membutuhkan tenaga untuk menggarap lahannya 

sedangkan petani penggarap membutuhkan lahan untuk diolah dan digarapnya 

dalam menunjang pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarganya. dalam bertani 

hubungan sosial sebagai bentuk modal sosial yaitu pemanfaatan sebuah jaringan 

yang dibentuk dari hubungan antara petani pemilik lahan dan buruh tani, petani dan 

tengkulak dan serta hubungan petani dengan petani lainnya. Seperti yang dikatakan 

Pak Mahir selaku buruh tani :  

 

Saya biasa kerja dilahan orang lain dan tidak tentu kadang maupi memanen 

dan menanam bibit baruka na panggil untuk bantuki sama pemilik lahan.12 

 

Begitu juga dengan pernyataan Ibu Sarika: 

 

Saya nak kerja dilahannya orang lain saya biasa menawarkan diri untuk 

bekerja di lahannya saat mau tanam bibit atau saat memanen.13 

 Jelas terlihat bahwa ada interaksi vertikal ini tidak hanya menguntungkan 

kepada pemilik lahan tetapi pendapatan petani lainnya juga bisa meningkat dengan 

adanya lahan yang dapat diberikan oleh tuan tanah tersebut. Di sini sama-sama 

mendapatkan keuntungan di mana pemilik lahan mendapatkan hasil dari tanah dari 

bagi hasil dengan petani penggarap dan penggarap juga mendapat keuntungan dari 

tanah yang di garap.  

Sedangkan interaksi secara horizontal yaitu hubungan antara petani dengan 

petani lainnya. Hubungan ini tidak berdasar atas hubungan atas bawah tatapi 

hubungan antara setara atau sama kedudukannya antar masyarakat. Misalnya dalam 

                                                             
12 Mahir (30 tahun), Buruh Tani, wawancara, 3 maret 2022 
13 Sarika (38 tahun), buruh tani, wawancara, 3 maret 2022. 
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hubungan terdapat sikap tolong menolong, hidup gotong-royong ini tanpa 

mengenal untung dan rugi. misalnya dalam membuat rumah, upacara selamatan, 

pernikahan dan sebagainya. 

 Penjelasan diatas tidak lepas dari teori yang diangkat oleh peneliti dalam 

penelitian ini yakni teori struktural fungsional oleh Emile Durkheim mengatakan 

bahwa secara keseluruhan masyarakat pada struktur sosial adalah sebuah realitas 

objektif dari masing-masing anggota dan merupakan komponen dari tatanan sosial 

yang hidup harmonis. Salah satu contoh dari struktur sosial yang dimaksud yaitu 

lembaga-lembaga sosial seperti keluarga, pemerintahan maupun agama. Masing-

masing lembaga tersebut saling membantu pada norma sebagai pengatur status dan 

peranan menurut pola-pola tertentu. Cara teori ini bekerja dalam sebuah system 

dapat disaksikan dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan Desa Tongko 

Kecamatan Baroko dalam penguatan sikap moderat. Misalnya, pemerintah 

mengeluarkan pupuk sebagai bantuan untuk masyarakat di Desa Tongko dalam 

melakukan hasil pertaniannya atau wadah demi terwujudnya bagaimana 

meningkatkan kualitas sayur di desa tersebut. Dalam mendukung prinsip moderasi 

melalui kegiatan penguatan dan nilai-nilai moderasi di masyarakat, sedangkan 

masyarakat berkedudukan sebagai pihak yang diwadahi oleh pemerintah melalui 

pola kerja petani dalam meningkatkan kualitas sayur.  

 Teori ini dalam perkembangannya dianggap mampu mendorong individu 

dalam memberikan kontribusi dari perannya masing-masing untuk merubah 

keadaan di kondisi sosial yang sedang mengalami ketimpangan yang ekstrim. 

C. Perspektif  Petani dalam meningkatkan kualitas Produk Sayur-Mayur di 

desa Tongko Kec.Baroko Kab.Enrekang 

 Berdasarkan uraian mengenai hasil temuan dilapangan yang berkaitan 

dengan pengembangan kapasitas petani berdasarkan hasil wawancara dan observasi 
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dilapangan. Dalam beberapa uraian dan interprestasi data dari pengembangan 

kapasitas petani dalam meningkatkan kualitas produksi sayur di Desa Tongko 

Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang ada beberapa yang dilakukan petani yaitu 

dengan membentuk kelompok tani, pemakaian pupuk yang tepat, dan modal. 

1). Membentuk kelompok tani 

 Pembangunan pertanian di berbagai tingkatan wilayah sangat ditentukan 

oleh partisipasi aktif dari seluruh subjek pelaku usaha tani. Dalam membentuk 

kelompok tani yang harus diperhatikan yaitu kesamaan kepentingan, sumber daya 

alam, sosial ekonomi, keakraban, saling percaya dan keserasian hubungan antar 

anggota untuk kelestarian kehidupan berkelompok. Dengan terbentuknya 

kelompok tani maka pembinaan terhadap petani diharapkan akan lebih terarah dan 

tepat sasaran. Partisipasi aktif dari seluruh pihak terkait, termasuk penyuluh, 

pengurus dan anggota kelompok tani sangat diperlukan dalam pembinaan 

kelembagaan petani dalam rangka mensukseskan program pembangunan pertanian 

dan meningkatkan kesejahteraan petani. 

 Secara umum prosedur untuk membentuk kelompok tani adalah sebagai 

berikut: 

1) Beberapa petani yang aktif mulai mengorganisir dan mengumpulkan 

seluruh petani yang ada di lingkungan sekitar. Untuk membentuk kelompok 

tani minimal beranggotakan 20 orang petani dalam 1 kawasan. 

2) Penyuluh pertanian akan mengadakan pertemuan dengan seluruh calon 

anggota kelompok tani.  Dalam pertemuan tersebut kemudian akan dibuat 

pembentukan kelompok tani dan data kelompok tani juga akan dimasukkan 

kedalam database pada balai penyuluh dan dinas pertanian setempat. Seperti 

yang dikatakan oleh Pak Maji’ selaku anggota kelompok tani yakni: 

Saya masuk di kelompok tani ini karena dengan adanya kelompok tani bisa 

membantu kami mencapai pengembangan pertanian dengan adanya 
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kelompok tani kami bisa bertukar pikiran dan kerja sama serta memudahkan 

para petani mengolah usaha taninya.14 

 

Penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa peningkatan kemampuan 

menjadi hal yang harus dilakukan untuk mencapai pengembangan kapasitas petani, 

yang menjadi dasar bagi para petani dicapai melalui penyuluhan dan pendampingan 

serta pendidikan dan pelatihan atau diklat. Dengan melakukan  penyuluhan dan 

pendampingan. Maka para  petani dapat mengolah usaha taninya dengan baik. 

Dengan adanya penyuluhan dan pendampingan serta pendidikan dan pelatihan 

menjadi solusi bagi petani atas permasalahan dalam mengolah usaha taninya. 

2). Pengunaan pupuk organik dan non organik 

 Pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari makhluk hidup, seperti 

pelapukan sisa-sisa tanaman, dan hewan. Pupuk organik dapat berbentuk padat dan 

cair yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. pupuk 

organik mengandung banyak bahan organik daripada kadar haranya. sumber bahan  

organik dapat berupa kompos, pupuk hijau, pupuk kandang, dan sisa panen. 

Sedangkan pupuk anorganik adalah pupuk yang diproduksi oleh pabrik-pabrik 

pupuk dengan mencampur bahan-bahan kimia (anorganik) dengan tingkat kadar 

hara yang tinggi. Pupuk anorganik pada awalnya tidak memiliki jenis yang terlalu 

banyak. Penggunaaanya pun cukup ditaburkan atau dibenamkan secara merata di 

dekat tanaman. adapun jenis pupuk anorganik mulai dari bentuk, warna, dan cara 

penggunaanya yang beragam.  

 Pemupukan dapat dilakukan dengan cara menaburkan pupuk sebanyak ½-1 

sendok disekitar permukaan tanaman. setelah pupuk ditaburkan, maka harus segera 

dilakukan penyiraman tanaman untuk menghindari efek negatif kegaraman pupuk 

kimia terhadap tanaman. pemupukan susunan dapat dilakukan dengan cara 

melarutkan satu sendok pupuk NPK atau campuran pupuk urea, TSP, dan KCL ke 

dalam 10 liter air kemudian siramkan secara merata pada tanaman sayur.  Dalam 

                                                             
14 Maji’ (40 tahun), kelompok tani, wawancara, 5 maret 2022. 
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meningkatkan kualitas sayur tentunya tidak hanya berupa saran dan prasarana saja, 

tetapi upaya perubahan sikap dan perilaku kepada para pedagang lainnya dan 

sesama petani. 15 

Berbeda dengan yang dikatakan Pak Rajab berikut wawancara peneliti 

yakni: 

Dalam mengembangkan usaha tani saya biasanya dibantu oleh keluarga 

mereka membantu saya dengan meminjamkan modal untuk bertani, tapi ada 

juga bantuan dari pemerintah seperti pupuk, dan racun. 16 

 

Adapun hasil wawancara dengan Kepala Desa dalam pengembangan 

kapasitas petani untuk meningkatkan kualitas produksi sayur. 

Dalam hal mengembangkan kapasitas petani tentunya Kepala Desa 
memberikan arahan-arahan kepada bawahannya bagaimana menyusun 
program-program yang terkait dengan pengembangan para petani, 
diantaranya melalui pendidikan, dan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan 
dilapangan. serta program sarana dan prasarana kebutuhan petani di 
lapangan dan juga bagaimana cara pemakaian pupuk pada hasil tani yang 
tepat.17 

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa untuk mencapai pengembangan 

kapasitas petani, maka peran Kepala Desa sangat diperlukan agar meningkatnya 

kesejahteraan petani yang mana mengatur bawahannya agar menjalankan tugas 

sesuai fungsinya masing-masing. Peran penyuluh seperti yang diutarakan di atas 

adalah melakukan penyuluhan dan pendampingan untuk memberdayakan para 

petani, baik itu dari program yang telah disusun oleh para kelompok tani maupun 

jadwal yang telah disusun oleh penyuluh petani sesuai kondisi yang ada dilapangan. 

kemudian setelah melakukan penyuluhan dan pendampingan mereka mengevaluasi 

sampai dimana kemampuan para kelompok tani dengan membentuk kelas 

kemampuan kelompok, dengan begitu para penyuluh dapat melihat sampai dimana 

tingkat kemampuan para petani dalam mengolah usaha taninya. 

                                                             
15 Heronimushero, Pemberdayaan petani melalui gabungan kelompok tani 

(Gapoktan),Jakarta: h.15. 
16 Rajab (30 tahun), pemilik lahan, wawancara , 28 februari 2022. 

17 Tahir S.Pd, Kepala Desa, wawancara, 3 maret 2022. 
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c). Modal Petani 

Modal petani berupa barang di luar tanah adalah ternak beserta kandangnya, 

cangkul, bajak dan alat-alat pertanian lain, pupuk, bibit, hasil panen yang belum di 

jual, tanaman yang masih di sawah dan lain-lain. Sebagaimana hasil wawancara 

dengan pemilik lahan yaitu Pak Musakkir yakni: 

Modal awalku itu saya yang tanggung dari hasil tabungan dulu kalau udah 

panen,hasilnya nanti di hitung terus dibagi sama dengan petani penggarap. 

Modalnya yang saya keluarkan itu berupa uang. Tergantung banyaknya 

jenis sayuran yang ditanam dan luas lahan. Kalau kol 8 jt, dan tomat sekitar 

15 jt termasuk pupuk dan racun.18 

 

Modal yang diproleh petani pada umumnya digunakan untuk membiayai 

persiapan atau penggarapan tanah, termasuk upah ternak, biaya untuk membeli 

pupuk dan pestisida dan lain-lain. Berbeda dengan penuturan Pak Mahmud, selaku 

petani penggarap, begini pemaparannya: 

 

modalnya itu bukan saya yang sediakan tapi pemilik lahan, jadi kalau masa 

panen tiba hasilnya akan di bagi.19 

 

Berbeda dengan penuturan Pak Mahir dan Ibu Sarika  selaku Buruh tani, 

berikut pengakuannya: 

 

Pak Tahir: saya hanya bekerja di lahan orang jadi tidak pakai modalja. 

Ibu Sarika: tidak pakai modalka nak karena kerja di lahannyaka orang. 

Mengatur sistem pemasaran produksi adalah suatu kegiatan atau proses 

yang dilakukan untuk mempromosikan dan menjual produk dengan menawarkan 

ke pedagang atau menjualnya ke pasar agro tempat penjualan berbagai komoditas 

hortikultura. Seperti yang diungkapakan oleh Pak Aris, berikut wawancara peneliti 

dengan pedagang terkait sistem pemasaran produksi : 

Sistem pemasaran produksi petani sayur mayur memasarkan sendiri hasil 

usaha taninya, kebanyakan ada yang ke tengkula yang datang langsung di 

                                                             

18 Musakkir (39 tahun), pemilik lahan, wawancara, 28 februari 2022. 
19 Mahmud (45 tahun), penggarap, wawancara, 1 maret 2022. 
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lokasi untuk membeli hasil usahataninya. petani langsung ke pengecer, dan 

ada juga yang langsung ke distributornya langsung.20 

Penjelasan tersebut bahwa sistem pemasaran produksi tidak ada aturan yang 

mengikat terkait pemasarannya diatur. Jadi, para petani itu sendiri yang 

memasarkan hasil usaha taninya baik itu ke tengkula, pedagang besar atau 

pengecer, mereka bebas dalam memasarkan hasil usaha taninya dan biasanya juga 

para petani langsung ke pasar Agro tempat para petani menjual hasil usaha taninya 

atau berbagai macam tanaman hortikultura. Dari pihak dinas pertanian Kabupaten 

Enrekang dan balai penyuluhan pertanian tidak mengeluarkan aturan  

terkait sistem pemasaran produksi, jadi para petani memasarkan hasil usaha taninya 

bebas baik itu petani ke pedagang, petani ke tengkula, petani ke pengecer, dan biasa 

juga mereka langsung ke pasar Agro Desa Sumillan Kabupaten Enrekang untuk 

menjual hasil usaha taninya. 

Sesuai hasil pengamatan pemasaran produksi sayur itu tidak ada aturan yang 

mengikat untuk pemasaran jadi, mereka yang menentukan sendiri dimana akan 

dipasarkan sesuai harga yang sayur yang ada. Jadi, mereka biasanya memasarkan 

hasil produksinya ke pedagang besar. Mereka memasarkan hasil produksinya 

dengan melihat harga yang paling tinggi yang ditawarkan oleh para pedagang. Jadi, 

para petani biasanya juga bekerja sama dengan pedagang langsung.  

Para petani tidak bekerjasama dengan perusahaan karena tanaman jangka 

pendek seperti kol, tomat, daun bawang dan wortel termasuk tanaman yang mudah 

busuk, jadi tidak bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, 

para petani hanya memasarkan hasil usahanya dalam tiga model pemasaran, yaitu 

petani ke pedagang besar, petani ke tengkula, petani ke pengecer namun biasa juga 

dipasarkan ke pasar Agro di Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.  

                                                             

20 Aris, (35 tahun),pedagang sayuran, wawancara, 4 maret 2022. 
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Penguatan organisasi dilakukan untuk memberdayakan para petani melalui 

membentuk kelompok tani dan sistem pemasaran produksi, membentuk kelompok 

tani memudahkan para petani dalam mengolah usaha taninya karena dengan 

berkelompok para petani dapat saling kerja sama dan saling tukar pikiran. Di 

samping itu, penyuluh petani mudah mengorganisir petani dengan lebih efektif dan 

efisien. Mengatur sistem pemasaran produksi karena belum ada aturan yang 

mengikat maka petani memasarkan hasil usaha taninya ke pedagang besar, 

tengkula, dan pengecer, karena koperasi hanya menyediakan kebutuhan seperti 

pupuk subsidi dan pestisida. Tetapi, biasa juga dibawa ke koperasi ketika ada yang 

memesan hasil produksi kelompok tani. 

Faktor-faktor produksi menurut pandangan Islam terdiri dari aspek-aspek 

yang mirip dengan pandangan dunia sekuler dengan perbedaan yang signifikan 

pada setiap aspek. Faktor produksi tersebut adalah tanah, tenaga kerja, modal, dan 

pengatur/pengusaha. Mengenai tanah sebagai faktor produksi, Pramanik 

mengemukakan karena sebagai bagian dari bumi ini, tanah adalah milik Tuhan dan 

tuan tanah tidak dapat memungut biaya sewa apapun, kecuali pemilik tanah sebagai 

faktor meletakkan modal dan tenaga kerjanya di atas tanah tersebut. Selain itu, tuan 

tanah bisa mencari Mudharabah (jual) kontrak atau kontrak bagi hasil jika dia hanya 

dapat menempatkan modal tetapi tidak memiliki tenaga kerja sendiri. Produksi 

dalam ekonomi islam merupakan setiap bentuk aktivitas yang dilakukan untuk 

mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengekplorasi sumber-

sumber ekonomi yang disediakan Allah swt sehingga menjadi maslahat, untuk 

memenuhi kebutuhan manusia, oleh karenya aktivitas produksi hendaknya 

beriorientasi pada kebutuhan masyarakat luas. Sistem produksi berarti rangkaian 

yang tidak terpisahkan dari prinsip produksi serta faktor.  
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Telah dijelaskan oleh Monzer Kahf bahwa kegiatan produksi dalam Islam 

merupakan usaha manusia untuk memperbaiki sesuatu, tidak hanya kondisi fisik 

materialnya, namun termasuk juga moralitas, dengan maksud sebagai sarana untuk 

memperoleh cita-cita hidup yang telah ditetapkan dalam agama Islam, yakni 

kebahagiaan dunia dan di akhirat. Memaksimalkan keuntungan atau efisiensi 

produksi tidak lepas dari dua hal; meliputi struktur biaya produksi dan pendapatan 

yang diperoleh. Begitu juga dengan modal yang didapat dari pinjaman tanpa 

kompensasi, dengan sistem bunga atau dengan kerjasama.  Dalam Al-Qur'an telah 

jelas menggunakan konsep produksi barang dalam arti yang lebih luas. Yakni Al-

Qur'an telah menekankan pada manfaat barang yang diproduksi.  

Menurut Chapra bahwa memenuhi kebutuhan pokok setiap individu dan 

menjamin setiap orang mempunyai standar hidup manusiawi, terhormat dan sesuai 

dengan martabat manusia sebagai khalifah. Tidak terpenuhinya kebutuhan maka 

dapat menimbulkan masalah mendasar bagi manusia. Oleh sebab itu, setiap muslim 

juga harus berusaha meningkatkan pendapatan agar menjadi mustahiq yang dapat 

membantu kaum lemah dan melalui pembayaran zakat, infaq, sedeqah dan wakaf. 

Konsep produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam tidak hanya memikirkan 

keuntungan duniawi saja, tapi lebih memikirkan pencapaian keuntungan akhirat 

sebagaimana firman Allah swt dalam Qs. Al-Qashash/:77 

 

ُ الدَّاَر اْْلِخَرةَ ِۖ َوَْل تَْنَس نَِصيبََك ِمَن الدُّنْيَا ِۖ َوأَْحِسْن َكَما  َوابْتَغِ فِيَما آتَاَك َّللاَّ

َ َْل يُِحبُّ الُْمْفِسِدينَ  ُ إِلَْيَك ِۖ َوَْل تَْبغِ اْلفََسادَ فِي اْْلَْرِض ِۖ إِنَّ َّللاَّ  أَْحَسَن َّللاَّ

Terjemahnya:  

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 
bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada 
orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan 
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janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.21 

 
         Ayat tersebut diatas menunjukkan bahwa Allah menganugrahkan kepada 

hambanya kebahagian di dunia dan akhirat. Dan janganlah kalian melupakan hal 

tersebut.selain itu ayat 7 ini juga menasihatkan agar kita berbuat baik pada orang 

lain, sekaligus dengan kriterianya (berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat 

baik kepadamu,) janganlah berbuat jelek pada orang lain,berbuat baik yang biasa-

biasa saja tampaknya tidak/belum cukup. 

Sejalan dengan hal di atas, Al-Quran memberi kita rambu-rambu agar tidak 

melupakan bagian kita di dunia sebagai seorang hamba. Ibn Katsir dalam Tafsir al-

Qur’an al-‘Adzim menafsirkan ayat di atas agar kita selalu menggunakan harta dan 

nikmat sebagai bekal bentuk ketaatan dan untuk mendekatkan diri kepada Allah 

dengan mengerjakan berbagai macam kebaikan agar mendapat pahala di dunia dan 

kebaikan diakhirat. Diperbolehkan kepadamu oleh Allah untuk makan, minum, 

pakaian, rumah dan nikah. Sebab engkau punya kewajiban terhadap Tuhanmu, 

dirimu, dan keluargamu. Maka penuhilah kewajiban tersebut. Serta berbuat baiklah 

kepada sesama makhluk sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Janganlah 

engkau berkeinginan untuk berbuat kerusakan dimuka bumi dan jangan pula 

berbuat jahat kepada ciptaan-Nya. 

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah frasa wala tansa 

nashibaka min ad-dunya merupakan larangan melupakan atau mengabaikan bagian 

seseorang dari kenikmatan duniawi. Larangan itu dipahami oleh sementara ulama 

bukan dalam arti haram mengabaikannya, tetapi dalam arti mubah (boleh untuk 

mengambilnya). Sedangkan menurut Ibn ‘Asyur, lanjut Shihab, memahami frasa di 

atas dalam arti bahwa Allah tidak mengecammu jika engkau mengambil bagianmu 

dari kenikmatan duniawi selama bagian itu tidak atas resiko kehilangan bagian 

                                                             

21 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya (Bandung: Syamil Qur’an, 2021), 

h. 517. 
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kenikmatan ukhrawi. Adapun Thabathaba’i memahami penggalan ayat di atas 

dalam arti jangan sampai kita mengabaikan apa yang dibagi dan dianugrahkan 

Allah kepadamu dari kenikmatan duniawi dan gunakanlah hal itu untuk 

kepentingan akhiratmu sebagai bekal untuk kehidupan akhirat yang kekal. 

Ayat di atas dalam tafsir Kementerian Agama dibagi ke dalam beberapa 

point, pertama, orang yang dianugerahi oleh Allah kekayaan yang berlimpah ruah, 

perbendaharaan harta yang bertumpuk-tumpuk, serta nikmat yang banyak, 

hendaklah ia memanfaatkan di jalan Allah, patuh dan taat pada perintah-Nya, 

mendekatkan diri kepada-Nya untuk memperoleh pahala sebanyak-banyaknya di 

dunia dan akhirat. Kedua, setiap orang dipersilakan untuk tidak meninggalkan sama 

sekali kesenangan dunia baik berupa makanan, minuman, pakaian, serta 

kesenangan-kesenangan yang lain sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran yang 

telah digariskan oleh Allah. Baik Allah, diri sendiri, maupun keluarga, mempunyai 

hak atas seseorang yang harus dilaksanakannya. Ketiga, setiap orang harus berbuat 

baik sebagaimana Allah berbuat baik kepadanya, misalnya membantu orang-orang 

yang memerlukan, menyambung tali silaturrahim, dan lain sebagainya. Dan, 

keempat, setiap orang dilarang berbuat kerusakan di atas bumi, dan berbuat jahat 

kepada sesama makhluk, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat 

kerusakan.Islam memerintahkan manusia agar berbuat baik terhadap sesamanya, 

sebagaimana Allah berbuat baik kepada manusia. Bukankah banyak manusia yang 

ingkar kepada-Nya, tetapi Allah masih tetap menurunkan kebaikan 

(nikmatnikmatnya) kepada manusia. Artinya jika ada orang lain melakukan 

kesalahankepada diri kita, semestinya kita pun dengan mudah memaafkan dan tetap 

berbuat baik kepadanya. Sikap semacam ini akan berdampak pada tatanan 

kehidupan bersama yang konstruktif dan dinamis. 
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Penjelasan diatas tidak lepas dari teori yang diangkat oleh peneliti dalam 

penelitian ini yakni teori struktural fungsional oleh Emile Durkheim mengatakan 

bahwa secara keseluruhan masyarakat pada struktur sosial adalah sebuah realitas 

objektif dari masing-masing anggota dan merupakan komponen dari tatanan sosial 

yang hidup harmonis. Salah satu contoh dari struktur sosial yang dimaksud yaitu 

lembaga-lembaga sosial seperti keluarga, pemerintahan maupun agama. Masing-

masing lembaga tersebut saling membantu pada norma sebagai pengatur status dan 

peranan. Menurut teori ini dalam perkembangannya dianggap mampu mendorong 

individu dalam memberikan kontribusi dari perannya masing-masing untuk 

merubah keadaan di kondisi sosial yang sedang mengalami ketimpangan yang 

ekstrim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Setelah peneliti menyajikan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pola Kerja Petani sayur-mayur di desa Baroko Kabupaten Enrekang: jenis 

pekerjaan terdiri dari: pemilik lahan dan penggarap berada di kebun dari pagi 

sampai sore kalau masa panen. Tapi kalau hari biasa mereka berada di kebun 

pagi dan sore hari untuk menyiram sayuran dan menyemprot tanaman. 

Sedangkan buruh tani hanya bekerja saat pemilik lahan dan penggarap 

membutuhkan tenaganya untuk membantu. Biasa juga jadi kuli bangunan. 

Pola hubungannya terbagi dua yaitu hubungan secara vertical dan horizontal. 

Sistem upah dan penghasilan, para petani mendapat upah setiap 3 bulan sekali 

pada saat masa penen dan penghasilan mereka tergantung harga pasar dan 

hasil panen. Kalau tinggi harga pasar maka yang di dapat juga banyak. Begitu 

juga kalau harga turun maka yang di dapatpun sedikit. 

2.Perspektif Petani Dalam Meningkatkan Kualitas Produk Sayur-Mayur: 

Dalam meningkatkan kualitas produksi sayur di Desa Tongko Kecamatan 

Baroko Kabupaten Enrekang Program penyelenggaraan administrasi 

pelayanan perkantoran, program penyusunan dan perencanaan, program 

pemberdayaan penyuluh pertanian, program teknologi produksi pertanian, 

program pembinaan peningkatan kemandirian petani, program 

pengembangan sistem pertanian ramah lingkungan, dan program peningkatan 

produktifitas pertanian. Memaksimalkan keuntungan atau efisiensi produksi 

tidak lepas dari dua hal; meliputi struktur biaya produksi 
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dan pendapatan yang diperoleh. Begitu juga dengan modal yang didapat dari 

pinjaman tanpa kompensasi, dengan sistem bunga atau dengan kerjasama.  Dalam 

Al-Qur'an telah jelas menggunakan konsep produksi barang dalam arti yang lebih 

luas. Yakni Al-Qur'an telah menekankan pada manfaat barang yang diproduksi. 

Konsep  produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam tidak hanya memikirkan 

keuntungan duniawi saja, tapi lebih memikirkan pencapaian keuntungan akhirat 

sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an pada surah al-qashash ayat 

ayat 77. 

B. Implikasi penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian ini, berikut beberapa saran yang terkait dengan 

realitas Pola Kerja Petani : 

1. Sebagai pemilik lahan hendaknya memantau kegiatan di lahan yang digarap 

oleh penggarap agar tidak terjadi kesalahan dan mengetahui apa-apa yang 

menjadi tugas antara pemilik dan penggarap lahan. kemudian sebagai 

penggarap hendaknya melakukan kewajibannya dengan amanah (jujur), 

tanggung jawab. Dan kepada buruh tani hendaknya pekerjaan yang tetap 

misalnya buat usaha kecil-kecilan supaya penghasilan yang di dapat dapat 

menanggung keluarga. 

2. Bagi para pembaca semoga apa yang telah dipaparkan dari hasil penelitian ini 

dapat menambah pengetahuan dan dapat memberikan kita informasi mengenai 

Perspektf Pola Kerja Petani Sayur-mayur dalam Meningkatkan Kualitas 

Produk Sayur di Desa Tongko Kec Baroko Kab Enrekang. 

3. Penulis menyadari penelitian ini masih kurang sempurna, semoga penelitian 

berikut yang membahas tentang Pola Kerja Petani bisa lebih sempurna dengan 

kajian yang berbeda. 
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Wawancara dengan Pak Musakkir (pemilik lahan) tanggal 28 februari 2022 

 

 

Wawancara dengan Pak Rajab (pemilik lahan) tanggal 28 februari 2022 

 

 



 

 
 

 

Wawancara dengan Pak sudarmono (pemilik lahan) tanggal 23 mei 2022 

 

Wawancara dengan ibu Sarika (buruh tani) tanggal 3 maret 2022 



 

 
 

 

Aktivitas gotong royong untuk menanam daun bawang tanggal 5 maret 2022 

 

Kegiatan pengangkutan panen sayur kol tanggal 5 maret 2022 

 



 

 
 

 

Aktivitas sedang memetik Tomat tanggal 5 maret 2022 

 

Foto Buruh Tani sedang menanam cabai tanggal 7 maret 2022 



 

 
 

 

Foto Buruh Tani sedang makan setelah selesai membersihkan kebun tanggal 

7 maret 2022 

 

Foto Buruh Tani  Membersihkan tanaman cabai tanggal 8 maret 2022 



 

 
 

 

Persiapan mengangkut hasil panen tomat tanggal 9 maret 2022 

 

Wawancara Dengan Kepala Desa Tongko tanggal 3 maret 2022



 

 

 

DAFTAR INFORMAN 

 

No  Nama  Umur  Pekerjaan  

1 Musakkir  39 tahun Pemilik lahan  

2 Rajab  41 tahun Pemilik lahan 

3 Sudarmono 45 tahun Pemilik lahan 

4 Rahmat  37 tahun  Penggarap 

5 Badi  50 tahun Penggarap 

6 Mahmud  45 tahun Penggarap  

7 Mahir  30 tahun  Buruh tani 

8 Sarika  38 tahun Buruh tani 

9 Tahir S.pd 45 tahun Kepala Desa 

10 Jabir  35 tahun Pedagang  

11  Maji’ 40 tahun Kelompok tani  
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