
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

Potensi sumber daya alam yang dimiliki setiap wilayah berbeda-beda, tiap daerah mempunyai 

ciri-ciri khas dan kemampuan dalam mengolah potensi sumber daya alam yang ada. Sumber 

daya alam pada suatu daerah menunjukkan mata pencaharian sebagai sumber ekonomi bagi 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan aktivitas dan mata pencaharian 

masyarakat salah satunya dipengaruhi oleh bentuk permukaan bumi atau wilayah. 

Contohnya: perbedaan hasil produksi padi sawah antara satu daerah dengan daerah yang lain. 

 

Menurut konsep dasar geografi yakni, konsep diferensiasi areal memandang bahwa suatu 

tempat atau wilayah terwujud sebagai hasil integrasi berbagai unsur atau fenomena 

lingkungan baik yang bersifat alam dan kehidupan. Integrasi fenomena menjadi suatu tempat 

atau wilayah mempunyai corak individualitas tersendiri sebagai suatu region yang berbeda 

dari tempat atau wilayah yang lain (Ikatan Geografi Indonesia (IGI)  dalam Sumadi, 

2003:49). 

 

Potensi sumber daya, letak geografis dan adat istiadat pada suatu daerah dapat mempengaruhi 

kepribadian, karakter penduduk setempat dan menunjukkan mata pencaharian yang 

diusahakan manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Kehidupan masyarakat petani 

pada umumnya dipengaruhi oleh sumber daya alam.  



Kondisi geografis Indonesia yang menyebabkan musim yang bergantian setiap enam bulan 

sekali, yaitu musim penghujan dan musim kemarau, musim tersebut sangat berpengaruh 

terhadap sektor pertanian, khususnya lahan pertanian yang mengandalkan air hujan sebagai 

sumber pengairan sawah untuk memproduksi padi. 

 

Besarnya rata-rata produksi padi sawah irigasi dan sawah tadah hujan dapat dilihat dari hasil 

produksi dan besarnya lahan untuk menanam padi sawah. Secara nasional produktivitas 

tanaman padi sawah irigasi mampu mengahasilkan 5,23 ton/ha, namun hasil produksi yang 

diperoleh hanya mampu menghasilkan 5,17 ton/ha yakni dari produksi 64.808.137 ton 

dengan luas lahan 12.514.116 ha. Provinsi Lampung mampu menghasilkan produktivitas padi 

sawah irigasi 5,14 ton/ha, tetapi hasil produksi yang diperoleh hanya 5,06 ton/ha yakni dari 

jumlah produksi 2.752.869 ton. Kabupaten Lampung Selatan mampu menghasilkan 

produktivitas padi sawah irigasi 5,10 ton/ha, namun produksi yang dihasilkan hanya sebesar 

5,05 ton/ha yakni dengan jumlah produksi 378.785 ton (Dinas Pertanian Tanaman Pangan 

dan Holtikultura Provinsi Lampung 2012). 

 

Secara nasional produktivitas tanaman padi sawah tadah hujan mampu mengahasilkan 4,68 

ton/ha, namun hasil produksi yang diperoleh hanya mampu menghasilkan 3,09 ton/ha yakni 

dari produksi 3.252.578 ton dengan luas lahan 1.052.482 ha. Provinsi Lampung mampu 

menghasilkan produktivitas padi sawah tadah hujan 3,23 ton/ha, tetapi hasil produksi yang 

diperoleh hanya 2,98 ton/ha yakni dari jumlah produksi 187.925 ton. Kabupaten Lampung 

Selatan mampu menghasilkan produktivitas padi sawah tadah hujan 3,17 ton/ha, namun 

produksi yang dihasilkan hanya sebesar 2,98 ton/ha yakni dengan jumlah produksi 26.895 ton 

(Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung 2012). 

 



Secara Nasional potensi produktivitas padi yang dapat dihasilkan semua daerah di Indonesia 

adalah 5 ton/ha, namun belum tentu pada saat dibudidayakan petani hasilnya sesuai. Hal ini 

dikarenakan potensi sumber daya alam yang dimiliki setiap wilayah berbeda-beda, tiap 

daerah mempunyai ciri-ciri khas dan kemampuan dalam mengolah potensi sumber daya alam 

yang ada. Perbedaan ini dapat dilihat dari produktivitas, produksi, dan luas lahan sawah 

irigasi dengan sawah tadah hujan.  

 

Perbedaan produksi padi sawah irigasi dan padi sawah tadah hujan baik nasional, provinsi, 

dan kabupaten di karena adanya deferensiasi areal yang berkaitan dengan corak wilayah. 

Integrasi fenomena menjadikan suatu tempat atau wilayah mempunyai corak individualitas 

tersendiri sebagai suatu region yang berbeda dari tempat atau wilayah yang lain (Suharyono 

dan Moch. Amien, 1994:33).  

 

Perbedaan ketinggian wilayah, luas lahan, penggunaan pupuk, varietas padi, jenis tanah, dan 

iklim juga akan berhubungan terhadap tinggi rendahnya hasil produksi padi sawah. Hal ini 

juga didukung pendapat Hettner dalam Suharyono dan Moch. Amien (1994:136) yaitu dalam 

pengembangan geografi perlu membandingkan daerah-daerah landscape muka bumi dengan 

menelaah persamaan (kemiripan) dan perbedaannya satu dengan yang lain 

 

Kabupaten Lampung Selatan mendapat julukan sebagai lumbung padi kedua di Provinsi 

Lampung. Hasil produksi padi di Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat dari 17 

Kecamatan yang ada di Lampung Selatan. Untuk lebih jelasnya mengenai luas lahan, 

produksi, dan rata-rata produksi padi sawah per Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan 

Tahun 2010  dapat dilihat pada Tabel. 1 



Tabel. 1  Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Padi Per Kecamatan di   Kabupaten 

Lampung Selatan Tahun 2010. 

No Kecamatan 
Luas Panen 

(Ha) 

Produksi 

(Ton) 

Rata-rata produksi 

(Ton/Ha) 

  1 Natar 5.998 30.367 5,06 

  2 Jati Agung  4.920 22.897 4,65 

  3 Tanjung Bintang  4.708 20.897 4,44 

  4  Tanjung Sari - - - 

  5 Katibung  5.411 24.930 4,61 

  6 Merbau Mataram  1.999 8.952 4,48 

  7 Way sulan - - - 

  8 Sidomulyo  6.763 32.399 4,79 

  9 Candi Puro  7.964 39.613 4,97 

10 Way Panji - - - 

11 Kalianda  6.204 29.481 4,75 

12 Raja Basa  1.892 9.442 4,99 

13 Palas 9.666 49.116 5,08 

14 Sragi  2.960 14.917 5,04 

15 Penengahan  3.506 18.053 5,15 

16 Ketapang  5.309 26.918 5,07 

17 Bakauheni  - - - 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010 

Dapat diketahui berdasarkan Tabel. 1 bahwa rata-rata produksi padi sawah di Kecamatan Jati 

Agung pada tahun 2010 sebesar 4,65 ton/ha dari 4.920 ha luas panen. Menurut data yang 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Lampung, Kecamatan Tanjung Sari, Way 

Sulan, Way Panji dan Bakauheni belum mempunyai data statistik untuk luas lahan, produksi 

dan rata-rata produksi. Dalam upaya meningkatkan produksi, kendala yang dihadapi antara 

lain masih rendahnya rata-rata produksi tanaman karena sebagian petani belum menggunakan 

benih varietas unggul bermutu dalam budidayanya, curah hujan , dan tanah yang kurang 

subur di tiap desa. 

 

Desa Fajar Baru merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jati Agung 

Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah penduduk sebanyak 5466 jiwa yang tersebar 

tujuh dusun dan terdiri dari 2830 jiwa laki-laki dan 2636 jiwa perempuan dengan jumlah 



kepala keluarga sebanyak 1321 KK atau dapat diketahui setiap kepala keluarga rata-rata 

memiliki 3 sampai 4 anggota keluarga. Desa Fajar Baru memiliki luas wilayah 756,65 ha. 

Penggunaan lahan di Desa Fajar Baru merupakan daerah pertanian tadah hujan. Untuk lebih 

jelasnya mengenai luas penggunaan lahan wilayah Desa Fajar Baru dapat dilihat pada Tabel. 

2 berikut ini: 

Tabel. 2  

No Penggunaan Lahan Luas (ha) % 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Pemukiman dan Perkarangan 

Sawah Tadah Hujan 

Ladang 

Rawa 

Pemakaman 

Kantor 

Sekolah 

Lapangan 

Lain-lain 

316,00 

338,00 

 100,34 

         0 

     0,60 

     0,06 

     0,16 

     0,15 

     0,34 

41,82 

44,73 

13,28 

  0,00 

   0,08 

   0,01 

   0,02 

   0,02 

   0,04 

Jumlah   755,65           100,00 

Sumber: Monografi Desa Fajar Baru, 2011 

Berdasarkan Tabel. 2 dapat dijelaskan bahwa luas lahan pertanian yang berupa persawahan di 

Desa Fajar Baru pada tahun 2011 seluas 338 ha dan jumlah kepala keluarga sebanyak 1321 

KK, dan bila dihitung rata-rata setiap kepala keluarga memiliki lahan seluas 0,25 ha/KK, 

memanfaatkan lahan digunakan untuk kegiatan di bidang pertanian sawah tadah hujan seluas 

338 ha dan permukiman seluas 316 ha. Sedangkan sisa lahan digunakan untuk ladang, rawa, 

pemakaman, kantor, sekolah, lapangan, dan lain-lain.  

 

Bila dilihat dari jenis mata pencarian penduduk Desa Fajar Baru bervariasi. Ada yang bertani, 

karyawan, tukang, pedagang, buruh, swasta, dan lain-lain. Namun sebagian besar kepala 

keluarga di Desa Fajar Baru bermatapencarian pokok sebagai petani dan buruh bangunan 

sebagai mata pencarian sampingan untuk memenuhi kehidupan.  Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Tabel. 3 



Tabel. 3 Jumlah Kepala Keluarga Desa Fajar Baru Menurut Mata Pencarian Tahun 2011 

No Mata Pencarian Pokok Jumlah KK % 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Petani 

Pedagang 

PNS 

Tukang 

Guru 

Bidan 

Perawat 

TNI/POLRI 

Angkutan (Supir) 

Buruh 

Pensiunan 

Jasa Persewaan 

Swasta 

355 

158 

111 

111 

11 

2 

4 

10 

27 

255 

20 

5 

252 

26,87 

11,96 

  8,40 

  8,40 

  0,83 

  0,15 

  0,30 

  0,76 

  2,04 

19,30 

  1,51 

  0,37 

22,07 

Jumlah 1321 100,00 

Sumber: Monografi Desa Fajar Baru, 2011 

Berdasarkan Tabel. 3 tersebut, bahwa sebagian besar jumlah kepala keluarga di Desa Fajar 

Baru yaitu sebanyak 355 KK atau (26,874 %) berkerja sebagai petani yang terdiri dari petani 

sawah tadah hujan sebanyak 283 dan petani sayuran atau palawija sebanyak 72 KK, tukang 

sebanyak 111 KK atau (8,403%) , dan sebanyak  255 KK atau (19,303 %)  berkerja sebagai 

buruh.  

 

Banyaknya penduduk yang berkerja sebagai petani disebabkan luasnya lahan sawah tadah 

hujan sehingga sebagian besar penduduk berkerja sebagai petani. Aktivitas petani sawah 

tadah hujan sangat ditentukan oleh datangnya musim penghujan. Hanya pada musim 

penghujan petani dapat menanam padi di sawah, sementara ketika musim kemarau daerah 

tersebut tidak dapat ditanami padi sawah, karena sarana irigasi tidak ada dan debit air sungai 

menjadi menurun. Oleh itu padi sawah di Desa Fajar Baru adalah persawahan tadah hujan. 

 

Setelah musim panen padi sawah  penghasilan petani tidak menentu, karena petani hanya 

dapat mengandalkan air yang bersumber dari musim hujan yang turun sekali dalam setahun. 



Ketika musim kemarau, petani tidak menanam padi sawah dan tidak menanam tamanan 

palawija, hal ini dikarenakan padi sawah dan tanaman palawija tidak dapat tumbuh karena 

tidak ada sumber air untuk mengairi sawah dan akhirnya tanaman padi sawah dan palawija 

tersebut akan mati, dan dapat membuat petani merugi, sehingga ketika musim kemarau lahan 

pertanian akan dibiarkan saja petani mencari pekerjaan selain bertani, hanya ada beberapa 

petani yang menanam tanaman sayur-sayuran yang tidak terlalu membutuhkan banyak air 

dalam proses penanaman tanaman dan waktu tanam yang singkat. Keadaaan tersebut akan 

berdampak kepada keadaan sosial ekonomi petani sawah tadah hujan. 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada tanggal 25 September 2011, untuk menggambarkan data 

awal mengenai keadaan sosial ekonomi  keluarga petani sawah tadah hujan. Berikut Tabel. 

mengenai keadaan sosial ekonomi beberapa kepala keluarga yang bertempat tinggal di Desa 

Fajar Baru. 

Tabel. 4   

 

 

No Nama KK Pendidikan 
Umur 

(Th) 

Jumlah 

Jiwa 

Dalam 

Keluarga 

Luas 

Lahan 

Garapan 

(Ha) 

Pendapatan 

Per Panen 

(Rp) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Ariata 

Saripudin 

Idrus 

Sarman 

Pahroji 

Sainem 

Nursai 

Sanudin 

Paryoto 

Ending 

Tidak 

TamatSD 

Tamat STM 

Tidak Sekolah 

TamatSMA 

TamatSMA 

Tidak Sekolah 

TamatSD 

TamatSD 

Tidak 

TamatSD 

TamatSMP 

56 

48 

60 

50 

37 

53 

50 

32 

39 

30 

6 

4 

7 

4 

3 

1 

3 

3 

4 

2 

0,25 

0,16 

0,24 

0,06 

     0,5 

0,12 

     0,4 

0,25 

0,24 

     0,4 

6.000.000,- 

3.840.000,- 

5.760.000,- 

1.440.000,- 

12.000.000- 

2.880.000,- 

9.600.000,- 

6.000.000,- 

5.760.000,- 

9.600.000,- 

 Jumlah 37 2,92 62.880.000- 

Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan, Umur, Jumlah Jiwa dalam 

Keluarga, Luas Kepemilikan Lahan dan Pendapatan Per Panen di Desa 

Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Tahun 

2012. 



 Rata-rata 4 0,29 6.288.000,- 

Sumber: Hasil wawancara, 25 September 2011.  

 

Berdasarkan hasil pra survey pada Tabel. 4, menunjukkan bahwa petani sawah tadah hujan 

memiliki penghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, hal ini dapat 

terlihat dari penghasilan rata-rata yang diperoleh petani sebesar Rp 6.288.000,- : 12 bulan = 

524.000,- dalam waktu satu bulan, dengan demikian sulit bagi petani untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari. 

Umur kepala keluarga dapat menentukan kemampuan kerja petani. Semakin lanjut usia umur 

kepala keluarga maka kemampuan kerja akan semakin berkurang sehingga hasil kerja yang 

dicapai tidak maksimal, sehingga pendapatan yang hasil kerja yang dicapai tidak maksimal. 

 

Tingkat pendidikan berperanan penting bagi setiap manusia oleh sebab itu tingkat pendidikan 

mempunyai hubungan dengan tinggi rendahnya pendapatan. Tinggi rendah pendidikan tentu 

akan mengakibatkan juga rendahnya keterampilan dan daya fikir yang dimiliki, yang 

kemudian dapat menjadi kendala terbukanya kesempatan untuk bekerja di suatu usaha atau 

perusahaan dengan gaji atau upah yang layak.  

 

Jumlah anak yang banyak juga mempengaruhi sulitnya seorang kepala keluarga dalam 

memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Semakin besar jumlah anak maka semakin besar 

pula beban yang ditanggung oleh kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan pokok 

keluarganya.  

 

Bagi petani luas atau sempitnya lahan yang diusahakan merupakan faktor penentu bagi 

pendapatan petani, apabila lahan pertanian yang diusahakan sempit maka akan semakin 

rendah pula pendapatan yang akan didapatkan oleh petani. 



 

Pekerjaan sampingan juga berperan penting guna meningkatkan pendapatan. Pekerjaan 

sampingan yang ditekuni oleh petani sawah tadah hujan ialah sebagai buruh, tukang 

bangunan, pembantu rumah tangga dan lain sebagainya. Sumbangan dari pekerjaan 

sampingan ini cukup membantu petani memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. 

 

Besar kecil pendapatan dapat membawa pengaruh terhadap pemenuhan pokok keluarga. 

Rendahnya tingkat pendapatan akan menyebabkan sulitnya terpenuhi kebutuhan pokok 

seperti pangan, sandang, kesehatan dan pendidikan. 

Bertolak dari penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang 

keadaan sosial ekonomi keluarga petani sawah tadah hujan di Desa Fajar Baru Kecamatan 

Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dapat 

diidentifikasikan beberapa masalah yang berkaitan keadaan sosial ekonomi keluarga petani 

sawah tadah hujan di Desa Fajar Baru sebagai berikut: 

1)  Umur kepala keluarga petani sawah tadah hujan 

2)  Tingkat pendidikan  kepala keluarga petani sawah tadah hujan 

3)  Jumlah anak dan tanggungan yang dimiliki kepala keluarga petani sawah tadah hujan 

4)  Luas kepemilikan lahan kepala keluarga petani sawah tadah hujan 

5)  Jenis pekerjaan sampingan kepala keluarga petani sawah tadah hujan 

6)  Tingkat pendapatan kepala keluarga petani sawah tadah hujan 

7)  Pemenuhan kebutuhan pokok minimum keluarga petani sawah tadah hujan 

 



 

 

C. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

permasalahannya adalah: 

Bagaimanakah keadaan sosial ekonomi keluarga petani sawah tadah hujan di Desa Fajar Baru 

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012? 

Untuk menjawab masalah tersebut, maka rincian pertanyaan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Berapakah umur kepala keluarga petani sawah tadah hujan di Desa Fajar Baru Kecamatan 

Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012? 

2. Bagaimanakah tingkat pendidikan formal yang telah ditempuh oleh kepala keluarga petani 

sawah tadah hujan di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan 

Tahun 2012? 

3. Berapakah anak yang dimiliki dan jumlah tanggungan kepala keluarga petani sawah tadah 

hujan di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Tahun 

2012? 

4. Berapakah luas kepemilikan lahan yang dimiliki kepala keluarga petani sawah tadah hujan 

di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012? 

5. Apakah jenis pekerjaan sampingan kepala keluarga dalam uapaya membantu pendapatan 

keluarga petani sawah tadah hujan di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten 

Lampung Selatan Tahun 2012? 

6. Berapakah tingkat pendapatan kepala keluarga dari hasil sebagai petani sawah tadah hujan 

dan dari pekerjaan sampingan di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten 

Lampung Selatan Tahun 2012? 



7. Bagaimanakah tingkat pemenuhan kebutuhan pokok minimum keluarga petani sawah 

tadah hujan di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan 

Tahun 2012? 

 

D. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian yaitu untuk mendapatkan informasi mengenai  keadaan sosial ekonomi 

keluarga petani sawah tadah hujan yang mencakup umur, tingkat pendidikan, jumlah anak 

dan tanggungan, luas kepemilikan lahan, jenis pekerjaan sampingan, tingkat pendapatan, dan 

tingkat pemenuhan kebutuhan pokok  minimum keluarga petani sawah tadah hujan yang 

berada di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012. 

 

E.  Kegunaan Penelitian 

 

Hasil Penenlitian ini diharapkan dapat digunakan: 

1.  Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pendidikan pada Program Studi 

Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. 

2.  Untuk mengetahui tentang keadaan sosial ekonomi keluarga petani sawah tadah hujan di 

Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. 

3.  Sebagai bahan masukan dan saran bagi pemerintah dan masyarakat luas khususnya petani 

sawah tadah hujan yang bermukim di Desa Fajar Baru. 

4.   Sebagai sumber bahan ajar (suplemen mata pelajaran) IPS Geografi: 

a. SMP  kelas VII semester I pokok bahasan “Sumber Daya Manusia Indonesia Serta Tata 

Kehidupan Sosial dan Budaya di Indonesia. 



b.  SMP  kelas VIII semester II tentang peran pranata ekonomi yang mengatur perilaku 

manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam.  

 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

 

1. Ruang lingkup subyek penelitian adalah keluarga petani sawah tadah hujan di Desa Fajar 

Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. 

2. Ruang lingkup obyek penelitian adalah keadaan sosial ekonomi keluarga petani sawah 

tadah hujan di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. 

3. Ruang lingkup tempat dan waktu penelitian adalah Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung 

Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012. 

4. Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Geografi Sosial dan Geografi Ekonomi. 

 

Geografi Sosial adalah cabang Geografi Manusia yang bidang studinya aspek keruangan 

yang karakteristik dari penduduk, organisasi sosial, dan unsur kebudayaan dan 

kemasyarakatan (Nursid Sumaatmadja, 1988:56).  

 

Menurut Nursid Sumaatmadja (1988:54) bahwa: Geografi ekonomi adalah cabang geografi 

manusia yang bidang studinya struktur keruangan aktivitas ekonomi. Dengan demikian, titik 

berat studinya adalah aspek keruangan struktur ekonomi manusia yang termasuk ke dalamnya 

bidang pertanian, industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan sebagainya. 

Digunakan Geografi  Sosial dan Ekonomi karena mengkaji aspek keruangan yang dalam hal 

ini bumi sebagai tempat tinggal manusia dan melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya dengan mengolah lahan pertanian sebagai mata pencarian utama memenuhi 

kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. 

 

 


