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Masyarakat petani sebagai bagian dari masyarakat Indonesia sangat berperan dalam
upaya memenuhi kebutuhan pangan nasional di Indonesia, namun masyarakat petani
mayoritas kehidupanya masih berada di garis kemiskinan. Hal ini di karenakan
keterbatasan modal usaha, bibit ungul, pupuk, pestisida dan ilmu pengetahuan yang
sangat mereka butuhkan untuk mengolah dan merawat jenis pertanian yang mereka
budidayakan, selain itu rusaknya  sarana dan prasarana yang menunjang usaha
mereka juga turut menambah kesulitan yang mereka hadapi.
Dalam penelitian ini permasalahan yang diteliti adalah usaha-usaha yang di lakukan
para petani dalam mengatasi kesulitan yang mereka hadapai seperti modal usaha,
keterbatasan ilmu pengetahuan dalam mengolah lahan dan merawat tanaman
pertanian yang mereka budidayakan, serta upaya-upaya apa yang telah mereka
lakukan untuk menjaga sarana dan prasarana yang sangat menunjang usaha pertanian
yang mereka miliki agar kualitas pertanian mereka menjadi lebih baik sehingga
perekonomian mereka bisa meningkat.
Dalam penelitian ini ada 5 orang informan yang dijadikan sumber informasi yang di
butuhkan. Sedangkan metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif kualitatif obyeknya adalah manusia atau gejala sesuatu yang dipengaruhi
manusia, obyek itu diteliti dalam kondisi sebagaimana adanya dalam keadaan
sewajarnya atau secara naturalistik (natural setting). Dalam proses penelitian
deskriptif kualitatif, data yang didapatkan berisi perilaku dan keadaan individu secara
keseluruhan. Penelitian kualitatif menunjukkan pada prosedur penelitian yang
menghasilkan data kualitatif, ungkapan atau catatan orang itu sendiri juga tingkah
lakunya. Penelitian ini diadakan dengan cara observasi dan juga wawancara terhadap
para petani yang telah lama tinggal dan menetap di Desa Karta Kecamatan Tulang
Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai lokasi penelitian. Adapun
teknis analisa data dalam penelitian ini melaluli reduksi data, display data (penyajian
data) dan verifikasi data (menarik kesimpulan).
Berdasarkan hasil penelitian dapat di ketahui bahwa usaha-usaha petani miskin dalam
meningkatkan pendapatanya terlihat dari upaya mereka untuk mendapatkan modal



usaha dengan cara menjalin kerja sama dengan pihak ke 3, serta pengolahan lahan
dan perawatan tanaman pertanian sudah cukup baik hal ini terlihat dari tata cara yang
mereka lakukan dalam pengoahan lahan dan perawatan tanaman pertanian milik
mereka. Disini terlihat juga para petani selalu berusaha mencari informasi agar
wawasan mereka bertambah, hal ini terlihat dari seringnya para petani mengikuti
kegiatan penyuluhan-penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh instansi terkait serta
terjadinya pertukaran ilmu pengetahuan di antara petani itu sendiri. Sedangkan upaya
mereka dalam melakukan perawatan sarana dan prasarana yang menunjang usaha
pertanian mereka diwujudkan dengan cara selalu aktif mengikuti kegiatan gotong
royong memperbaiki jalan, jembatan, bahkan saluran-saluran iri gasi serta membayar
sumbangan yang jumlahya telah sama-sama mereka sepakati.


