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IV.  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

A. Letak Geografis dan Luas Wilayah 

 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pringsewu, secara geografis Kabupaten 

Pringsewu terletak pada 140
0
42’0”-105

0
8’0” BT dan antara 5

0
8’0”-6

0
8’0” LS.  

Luas wilayah yang dimiliki Kabupaten Pringsewu adalah ± 625 Km
2
 dengan 

toprografi wilayah bervariasi antara dataran rendah dan dataran tinggi, yang 

sebagian besar merupakan daerah bentangan datar.  Luas bentangan datar ini 

sekitar 40% dari seluruh wilayah dengan ketinggian 800-1115 m dari 

permukaan laut.  Kabupaten ini merupakan kabupaten yang memiliki 8 

kecamatan, 5 kelurahan dan 96 Desa.  

 

Penelitian di Desa Sukoharjo 1, Kecamatan Sukoharjo,  Kabupaten Pringsewu. 

Desa Sukoharjo 1 merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan 

Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu.  Desa Sukoharjo 1 merupakan desa yang 

memiliki produksi kakao pertama di Kecamatan Sukoharjo.  Luas wilayah 

Desa Sukoharjo 1 adalah 729,75 Ha, dengan jarak desa dari pusat dari ibukota 

kabupaten sejauh 5 Km.  Secara administratif letak Desa Sukoharjo 1 sebelah 

Timur berbatasan dengan Pekon Sukoharjo 2, sebelah Barat berbatasan dengan 

Pekon Sinar Baru Timur, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Way 

Sekampung, dan sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Sukoharjo 3. 



48 

 

Apabila dilihat kondisi iklim di Desa Sukoharjo 1 mempunyai iklim kemarau 

dan penghujan.  Hal tersebut berpengaruh terhadap pola tanam yang ada di 

Desa Sukoharjo 1 Kecamatan Sukoharjo.  Jumlah bulan hujan rata-rata tujuh 

bulan per tahun dan suhu rata-rata 30
0
C -32 

0
C.  Penggunaan tanah di Desa 

Sukoharjo 1 sebagian besar diperuntukkan untuk tanah pertanian/perkebunan 

kakao, kelapa, karet, lahan persawahan dan palawija.  Secara rinci luas wilayah 

Desa Sukoharjo 1 berdasarkan jenis penggunaannya dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Luas wilayah berdasarkan potensi penggunaan lahan di Desa 

Sukaharjo 1 Kecamatan Sukoharjo  

 

Potensi Lahan Luas  

(Ha) 

Presentase  

(%) 

Pemukiman 288,25 39,50 

Sawah 89,50 12,26 

Tegalan/ladang 327,75 44,91 

Perkebunan Rakyat 15,50 2,12 

Fasilitas Umum 8,75 1,20 

Total 729,75 100,00 

 

 

Berdasarkan Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa penggunaan lahan terbesar di 

Desa Sukoharjo 1 adalah untuk ladang/tegalan sebesar 327,75 hektar.  Hal ini 

berarti sebagian besar mata pencaharian penduduk di Desa Sukoharjo 1 adalah 

pada pertanian.  Perkebunan di Desa Sukoharjo 1 digunakan untuk komoditas 

tanam kakao dan kelapa.   

 

B. Keadaan Penduduk 

 

1. Keadaan penduduk menurut umur 

 

 

Berdasarkan data Desa Sukoharjo 1 tahun 2012 jumlah penduduk Desa 

Sukoharjo 1 sebanyak 4.553 jiwa dengan 1.257 KK.  Penduduk laki-laki 

lebih banyak daripada penduduk perempuan yaitu berjumlah 2.512 jiwa 
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sedangkan penduduk perempuan berjumlah 2.041 jiwa.  Jumlah penduduk 

di Desa Sukoharjo 1 berdasarkan golongan umur dapat dilihat pada Tabel 4.  

 

Tabel 4. Sebaran penduduk Desa Sukoharjo 1 berdasarkan umur 

 

Umur 

(tahun) 

Jumlah 

(jiwa) 

Persentase  

(%) 

   < 15 911 20,01 

15 – 25 856 18,80 

26 – 36 609 13,38 

37 – 47 714 15,68 

48 – 58 1203 26,24 

    > 58 260 5,71 

Jumlah 4553 100,00 

 

 

Sebaran penduduk Desa Sukoharjo 1 sebagian besar 1.203 jiwa yang berada 

pada golongan umur 48-58 tahun dan jumlah penduduk terendah yaitu 

sebesar 260 jiwa yang berada pada golongan umur >58 tahun.  Jumlah umur 

produktif  penduduk 3.473 jiwa (76,28%).  Menurut Rusli (1983), umur 

produktif berkisar antara 15-64 tahun.  Tingginya angka umur produktif di 

desa ini menunjukan banyaknya ketersediaan tenaga kerja di desa ini.  Pada 

umur produktif, manusia mampu menjalankan usaha atau aktivitas secara 

optimal sehingga menghasilkan produk yang sesuai dengan potensi sumber 

daya khususnya dibidang pertanian.  

 

2. Keadaan penduduk menurut mata pencaharian 

 

Berdasarkan mata pencaharian penduduk Desa Sukoharjo 1 sebagai besar 

petani dan buruh tani sedangkan yang bekerja di luar berusahatani masih 

sedikit.   Masyarakat Desa Sukoharjo 1 belum banyak beralih ke mata 

pencaharian di luar usahatani seperti wiraswasta, pegawai negeri, pengrajin, 

pedagang, peternak, montir, dokter, perawat, bidan dan TNI/POLRI.  Lebih 
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jelas jumlah penduduk Desa Sukoharjo 1 berdasarkan pada mata 

pencaharian dapat dilihat pada Tabel 5 . 

 

Tabel 5. Jumlah penduduk Desa Sukoharjo 1 menurut mata pencaharian  

 

Jenis Pekerjaan Jumlah 

(jiwa) 

Persentase 

(%) 

Petani  992 33,76 

Buruh tani 1547 52,65 

Buruh/swasta 71 2,42 

Pegawai Negeri 94 3,20 

Pengrajin  11 0,37 

Pedagang 179 6,09 

Peternak 10 0,34 

Montir 5 0,17 

Dokter 1 0,03 

Perawat 7 0,24 

Bidan 2 0,07 

TNI/POLRI 19 0,65 

Jumlah 2938 100,00 

 

 

Mata pencaharian penduduk Desa Sukoharjo 1 sebagai buruh tani 1547 jiwa 

(52,65%) dan petani, yaitu sebesar 992 jiwa (33,76%).  Oleh karena itu 

penduduk Desa Sukoharjo 1 masih bergantung kepada hasil pertanian untuk 

pemenuhan kebutuhan hidupnya.  Sangat potensialnya pertanian di Desa 

Sukoharjo 1 harus dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pengembangan 

pertanian desa.   

 

3. Keadaan penduduk menurut tingkat pendidikan 

 

 

Berdasarkan tingkat pendidikan penduduk di Desa Sukoharjo 1, pendidikan  

umum mulai dari tamat Sekolah Dasar hingga tamatan Perguruan Tinggi.  

Lebih jelasnya keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa 

Sukoharjo 1 Kecamatan Sukoharjo dilihat pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Jumlah penduduk Desa Sukoharjo 1 berdasarkan tinggkat 

pendidikan  

 

Tingkat pendidikan Jumlah 

(jiwa) 

Persentase 

(%) 

Belum sekolah 579 12,72 

Usia 7-45 tahun tidak sekolah  42 0,92 

SD tidak tamat 772 16,96 

SD/sederajat 1548 34,00 

SLTP/sederajat 879 19,31 

SLTA/sederajat 585 12,85 

D-1 14 0,31 

D-2 19 0,42 

D-3 86 1,89 

S-1 29 0,64 

Jumlah 4553 100,00 

 

 

Penduduk Desa Sukoharjo 1 berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat 

pada Tabel 6, tingkat pendidikan SD sederajat yaitu sebanyak 1.548 jiwa 

(34%).  Keadaan ini memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan penduduk 

Desa Sukoharjo 1 sudah cukup baik, namun masih terdapat penduduk yang 

tidak tamat sekolah, tetapi pada umumnya mereka dapat membaca dan 

menulis.  Pendidikan di Desa Sukoharjo 1 harus didukung oleh tersedianya 

sarana dan prasarana pendidikan serta kemauan dan kemampuan ekonomi 

masyarakat untuk membiayai pendidikan mereka.  Pentingnya kepedulian 

pemerintah daerah untuk memfokuskan aliran dana dari pusat untuk 

perkembangan serta kemajuan pendidikan di daerahnya sangat diperlukan 

untuk membangun sendi-sendi perekonomian daerah.  Oleh karena itu 

pendidikan yang merupakan sebuah fondasi dalam pembangunan di daerah 

dapat menjadi salah satu motivasi masyarakat yang akhirnya masyarakat 

mampu untuk menyesuaikan diri pada kemajuan zaman. 
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4. Keadaan penduduk menurut agama 

 

 

Keadaan penduduk Desa Sukoharjo 1 berdasarkan agama dapat dikatakan 

masih homogen.  Penduduk yang memeluk agama Islam mempunyai 

persentase yang cukup besar yaitu berjumlah 4.314 jiwa (94,75%).  

Penduduk yang memeluk agama Kristen 55 jiwa (1,21%), agama Khatolik 

107 jiwa (2,35%) dan agama Hindu 77 jiwa (1,69%)..  Secara rinci sebaran 

jumlah penduduk di Desa Sukoharjo 1 berdasarkan agama dapat dilihat pada 

Tabel 7. 

 

Tabel 7. Jumlah penduduk Desa Sukoharjo 1 berdasarkan agama 

 

Agama Jumlah 

(jiwa) 

Persentase 

(%) 

Islam 4314 94,75 

Kristen 55 1,21 

Katholik 107 2,35 

Hindu 77 1,69 

Budha 0 0,00 

Jumlah 4553 100,00 

 

 

C. Sarana dan Prasarana 

 

 

Desa Sukoharjo 1 dalam meningkatkan kegiatan membutuhkan sarana dan 

prasarana pendukung dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan keagamaan yang 

berlangsung setiap harinya.  Sarana dan prasarana penunjang yang ada di 

Desa Sukoharjo 1 sudah cukup memadai yaitu meliputi sarana dan 

prasarana pemerintahan, pendidikan, kesehatan, trasportasi, informasi dan 

komunikasi, sarana olah raga, sarana air bersih serta tempat ibadah.  

 

Kelengkapan sarana dan prasarana pemerintahan akan sangat mendukung 

kelancaran pelayanan umum khususnya pelayanan terhadap warga di suatu 
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wilayah tertentu.  Selain itu kelengkapan sarana dan prasarana pemerintahan 

terutama di pedesaan, termasuk Desa Sukoharjo 1, akan sangat menunjang 

proses identifikasi dan infentarisasi data keadaan sosial ekonomi penduduk 

yang tentunya akan sangat berguna baik bagi kepentingan pengembangan 

desa itu sendiri maupun bagi pihak luar yang membutuhkannya.  Oleh 

karena itu untuk memperlancar kegiatan pemerintahan maka di Desa 

Sukoharjo 1 telah tersedia satu unit Balai Desa.  

 

Tersedia juga sarana dan prasarana kesehatan seperti puskesmas pembantu 

yang sangat penting keberadaannya.  Hal ini karena kesehatan merupakan 

modal utama seseorang untuk beraktivitas.  Adanya sarana dan prasaranan 

kesehatan dapat memudahkan warga untuk memeriksa kesehatan anggota 

keluarganya setiap waktu. 

 

Ketersediaan sarana dan prasarana trasportasi tergolong lancar, karena Desa 

Sukoharjo 1 terletak di jalan lintas utama menuju kabupaten maupun 

provinsi.  Desa Sukoharjo 1 memiliki jalan desa yang beraspal halus yang 

dapat menghubungkan Desa Sukoharjo 1 dengan desa lainnya. Sarana dan 

prasarana ibadah sangat penting keberadaannya dalam suatu wilayah 

termasuk Desa Sukoharjo 1.  Desa Sukoharjo 1 sendiri yang penduduknya 

mayoritas beragama Islam memiliki sarana peribadatan berupa Masjid 

sebanyak 7 unit dan musholla sebanyak 12 unit, sedangkan untuk warga 

non-muslim melaksanakan ibadah di tempat peribadatan yang letaknya tidak 

jauh dari domisili mereka.  Adapun sarana dan prasarana penunjang yang 

ada di Desa Sukoharjo 1 dapat dilihat di Tabel 8. 
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Tabel 8. Sarana dan prasarana penunjang di Desa Sukoharjo 1 Kecamatan 

Sukoharjo Kabupaten Pringsewu tahun 2012  

 

Sarana dan 

Prasarana 

Keterangan 

Pemerintahan a) 1 buah balai Desa, dengan 

kelengkapan 6 unit meja kerja, 140 

unit kursi plastik, 1 unit kursi tamu, 3 

unit lemari arsip, 1 unit lemari 

penyimpanan, 2 unit mesin ketik, 1 

unit komputer lengkap, 6 unit papan 

profil 

b) 1 buah kantor Desa dan 1 buah 

sekertariat TP PKK Desa 

Pendidikan  a) 3 unit TK/Play Group 

b) 3 unit SD/MI/Sederajat 

c) 1 unit SMP/MTs/Sederajat 

d) 3 unit TPA 

Kesehatan  a) 1 unit Puskesmas Pembantu 

b) 3 unit Posyandu 

c) 3 unit Praktek mantri 

d) 3 unit Pengobatan Alternatif 

e) 1 unit Praktek bidan 

Trasportasi  a) Jalan aspal 8,5 Km, jalan tanah 7 Km, 

jalan aspal rusak 3 Km, jalan tanak 

kondisi rusak 4,5 Km. 

b) 2 unit jembatan beton 

Informasi dan 

komunikasi 

a) Jalur gelombang TV baik, gelombang 

radio baik, gelombang handpone 

b) Jalur telephone kabel ada 

Sarana ibadah a) 7 unit Masjid 

b) 12 unit langgar/surau/mushola 

c) 1 unit pura 

Sarana 

olahraga 

a) 1 buah lapangan sepak bola 

b) 1 buah lapangan bola voli 

c) 2 buah meja pimpong 

d) 4 buah lapangan bulu tangkis 

Air bersih a) 15 unit sumur pompa 

b) 821 unit sumur gali 

c) 12 unit mata air 

d) 2 unit hidran umum 

e) 1476 MCK 

 

 

Berdasarkan Tabel 8 seperti halnya sarana dan prasarana lainnya secara 

informasi dan komunikasi sangat penting guna membantu meningkatkan 

wawasan masyarakat.  Penduduk pedesaan termasuk Desa Sukoharjo 1 
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sangat membutuhkan sarana informasi seperti televisi,radio dan sarana 

komunikasi seperti telepon.   

 

Tersedia juga sarana dan prasarana air bersih yang sangat penting bagi 

kehipan masyarakat Desa Sukoharjo 1.  Air bersih merupan hal utama 

dalam kebutuhan hidup petani.  Adanya sarana dan prasaranan air bersih 

dapat memudahkan warga untuk beraktifitas dalam usahatani, terutama 

usahatani yang memerlukan air dalam pemeliharaannya.  Selain sarana dan 

prasarana diatas masih banyak sarana dan prasarana pendukung lainnya. 

 


