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The purpose of this study was to determine the socio-economic characteristics of 

LP2B farmers in Pringsewu Regency in the southern part. The method used in this 

research is descriptive method. The population in this study were 493 LP2B farmers 

in Pringsewu Regency in the southern part. The sample in this study amounted to 

74 LP2B farmers in Pringsewu Regency in the southern part. Data collection 

techniques using observation, documentation, and interviews. The data analysis 

technique used a spatial approach which was used as the basis for interpreting the 

results of the research descriptively. 

 

The results showed the characteristics of the socio-economic conditions of LP2B 

farmers in Pringsewu Regency in the Southern Part (1). A total of 69 LP2B farmers 

with a percentage of 93.2% have a classification of basic education levels, namely 

(SD and SMP) and 43 elementary school farmers with a percentage of 58.1% and 

26 junior high school farmers with a percentage of 35.1% (2). as many as 34 LP2B 

farmers with a percentage of 46% have a low income classification. (3) as many as 

64 LP2B farmers with a percentage of 86.5% have their own house classification. 

(4) as many as 67 LP2B farmers with a percentage of 90.5% occupying houses 

classified as permanent houses. (5) as many as 60 LP2B farmers with a proportion 

of 87.83% have ownership of valuable goods with a low class classification. 
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ABSTRAK 

 

KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI PETANI LP2B KABUPATEN 

PRINGSEWU BAGIAN SELATAN TAHUN 2021 

 

Oleh  

 

Ahmad Willy Kurnia 

 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui karakteristik sosial ekonomi petani LP2B 

Kabupaten Pringsewu di bagian Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah 493 petani LP2B 

Kabupaten Pringsewu di bagian Selatan. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 74 

petani LP2B Kabupaten Pringsewu di bagian Selatan. Teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data 

dengan menggunakan pendekatan keruangan yang digunakan sebagai dasar dalam 

interpretasi hasil penelitian secara deskriptif.  

 

Hasil penelitian menunjukkan karakteristik kondisi sosial ekonomi petani LP2B di 

Kabupaten Pringsewu di Bagian Selatan (1) Sebanyak 69 petani LP2B dengan 

persentase 93,2% memiliki klasifikasi tingkat pendidikan dasar yaitu (SD dan SMP) 

petani SD sebanyak 43 dengan persentase 58,1 % dan SMP sebanyak 26 petani 

dengan persentase 35,1% (2) Sebanyak 34 petani LP2B dengan persentase 46% 

memiliki klasifikasi pendapatan rendah. (3) sebanyak 64 petani LP2B dengan 

persentase 86,5% memiliki klasifikasi rumah milik sendiri. (4) sebanyak 67 petani 

LP2B dengan persentase 90,5% menempati rumah dengan klasifikasi bangunan 

rumah permanen. (5) sebanyak 60 petani LP2B dengan persentase 87,83% 

mempunyai kepemilikan barang berharga dengan klasifikasi golongan rendah. 
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara agraris, dengan luas daratan kurang lebih 190,9 juta ha. 

Dari keseluruhan luasan tersebut, 37,1 % telah dimanfaatkan untuk kegiatan 

budidaya, seperti sawah, pertanian lahan kering, perkebunan, ladang dan 

penggunaan lainnya, sedangkan 62,9% lainnya berupa hutan. (Isa, 2006).  

Pemerintah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional menuju 

kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk adalah dengan 

menetapkan Undang–Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Berdasarkan undang–undang tersebut 

dijelaskan bahwa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan 

bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara 

konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan 

kedaulatan pangan nasional. Lahan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang untuk dialihfungsikan. 

Masyarakat di Kabupaten Pringsewu pada umumnya berprofesi sebagai petani, di 

karenakan potensi sumber daya alam yang dimiliki dan secara turun-temurun 

melakukan aktivitas pada sektor pertanian, sehingga masyarakat di Kabupaten 

Pringsewu memperoleh penghasilan dan mengandalkan usaha yang bergerak di bidang 

pertanian. Menurut data BPS Kabupaten Pringsewu, 2021 Kabupaten Pringsewu 

sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan jasa. Pekerjaan pertanian 

masih menjadi prioritas utama setelah di bidang jasa sebesar 74.849 orang disusul oleh 

sektor pertanian sebesar 67.121 orang. 

Petani di Kabupaten Pringsewu sebenarnya memilikii potensi dan kesempatan yang 

besar untuk mengembangkan dan meningkatkan penghasilan karena luasnya lahan 



2  

pertanian di Kabupaten Pringsewu, akan tetapi taraf hidup atau kehidupan sosial 

ekonomi petani masih rendah. Hal tersebut yang menimbulkan pergeseran atau alih 

fungsi lahan, di karenakan rendahnya tingkat pendapatan terhadap upaya 

pemenuhan kebutuhan hidup petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik 

kebutuhan primer, sekunder maupun kebutuhan akan pendidikan. 

Untuk Kabupaten Pringsewu mengalami persoalan yang sama,walaupun memiliki 

lahan pertanian potensial, kerap kali terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan 

dikarenakan upaya untuk terus memenuhi kebutuhan hidup dan mencari peluang 

untuk meningkatkan taraf kehidupan petani. Menindak lanjuti Undang-Undang No. 

41 Tahun 2009 Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Melalui 

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No.06 Tahun 2015 Pasal 8 Ayat 3 memiliki 

penetapan persebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sekaligus 

untuk menarik minat kembali petani lewat Program LP2B yang nantinya akan 

menjadikan lahan pertanian abadi dalam jangka panjang atau tidak dapat di alih 

fungsikan ke peruntukan lain. 

Karakteristik merupakan sesuatu yang melekat pada diri petani sifat yang dimiliki 

seorang petani yang ditampilkan melalui pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan 

terhadap lingkungannya. Karateristik petani meliputi umur, tingkat pendidikan, 

pendapatan, luas lahan, pengalaman masa lalu, jumlah anggota keluarga, dan 

frekuensi mengikuti kegiatan pelatihan dan penyuluhan (Mislini, 2016). Dalam 

bidang pertanian, penguasaan tanah bagi masyarakat merupakan unsur yang paling 

penting untuk meningkatkan kesejahteraannya. Luas penguasaan lahan bagi rumah 

tangga petani akan berpengaruh pada produksi usaha tani yang akhirnya akan 

menentukan tingkat ekspor (Mubyarto1986:79). 
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Gambar 1. Peta Persebaran Luas Lahan LP2B Kabupaten Pringsewu Bagian    

Selatan Tahun 2020 

 

Berdasarkan Gambar 1 Kabupaten Pringsewu memiliki Luas Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan (LP2B) cukup luas dengan 8295 ha, dan menjadi salah satu 

kabupaten yang memasok kebutuhan produksi beras di Provinsi Lampung.Dapat 

dilihat dari tabel di atas setiap kecamatan memiliki luas Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (LP2B) yang tidak merata dapat dibuktikan dengan tabel yang telah 

disajikan.Contohnya kecamatan Gading Rejo memiliki luas Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang terluas dengan 1882.76 ha, sedangkan 

kecamatan Pagelaran Utara memiliki luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

(LP2B) yang terkecil dengan 785.88 ha. 

Pada kegiatan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan peneliti adalah 

observasi dan mencari data instansi atau Dinas terkait dalam penelitian ini, peneliti 

dapat menyimpulkan beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakmerataan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah luas wilayah yang berbeda dan 

penggunaan lahan yang berbeda.  
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Berikut merupakan Tabel Luas Wilayah Kabupaten Pringsewu. 

Tabel 1. Luas Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 

No Kecamatan Luas Wilayah (ha) 
1 Pardasuka 96,64 

2 Ambarawa 30,99 

3 Pagelaran 72,47 
4 Pringsewu 100,28 

5 Gading Rejo 53,29 

6 Sukoharjo 85,71 

7 Banyumas 72,95 

8 Adiluwih 39,85 

9 Pagelaran Utara 74,82 
 Total 625,00 ha 

Sumber : BPS 2020 

 

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa luas wilayah Kabupaten Pringsewu 

berbeda-beda, hal ini juga mempengaruhi ketidakmerataan sektor pertanian setiap 

wilayahnya. Kecamatan yang memiliki luas wilayah yang terbesar adalah 

Pringsewu dengan luas wilayah 100,28 ha, sedangkan kecamatan yang memiliki 

luas lahan terkecil adalah Ambarawa dengan luas wilayah 30,99 ha. 

Fokus kajian dalam penelitian ini, peneliti mengambil wilayah Kabupaten 

Pringsewu Bagian Selatan yaitu meliputi kecamatan Pardasuka, Ambarawa, 

Pagelaran, Pringsewu, dan Gading Rejo. Peneliti mengambil Lahan Pertanian 

LP2B Bagian Selatan Kabupaten Pringsewu agar peneliti dapat memfokuskan 

terhadap petani LP2B sebagai variabel penelitian. Tujuan pembagian wilayah 

dikarenakan Kabupaten Pringsewu yang begitu luas, dan juga untuk mempermudah 

penelitian dan mengkaji keadaan sosial ekonomi petani LP2B secara khusus serta 

lebih spesifik dalam penelitiannya sehingga mempermudah dan mendapatkan hasil 

yang maksimal. Jika dikalkulasi total Luas Wilayah Kabupaten Pringsewu Bagian 

Selatan (Pardasuka, Ambarawa, Pagelaran, Pringsewu, Gading Rejo)  yaitu 353,67 

ha. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan, peneliti ingin membahas 

Karakteristik Sosial Ekonomi Petani Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

(LP2B) pada lima Kecamatan di Kabupaten Pringsewu (Bagian Selatan) yang telah 

ditetapkan sebagai lokasi penelitian peneliti. Terkait kondisi sosial ekonomi 
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masyarakat Petani LP2B di Kabupaten Pringsewu Bagian selatan menarik kiranya 

untuk dilakukan suatu kajian untuk mendapatkan informasi tentang tingkat 

pendapatan, tingkat pendidikan, status kepemilikan rumah petani, jenis rumah, dan 

status kepemilikan lahan. LP2B di Kabupaten Pringsewu Bagian selatan. Melalui 

penelitian ini, diharapkan diperoleh informasi yang dapat dijadikan bahan 

pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang 

terkait dengan upaya peningkatan pendapatan dan taraf hidup petani LP2B. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka dapat di 

identifikasikan beberapa masalah yang berkaitan dengan karakteristik sosial 

ekonomi lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B di Kabupaten Pringsewu 

bagian selatan sebagai berikut : 

1. Tingkat pendidikan petani LP2B yang masih rendah 

2. Tingkat pendapatan petani LP2B yang masih rendah 

3. Kepemilikan rumah petani LP2B yang belum jelas 

4. Kondisi fisik bangunan Petani LP2B yang belum jelas  

5. Kepemilikan barang berharga petani LP2B yang belum 

C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat pendidikan petani LP2B kabupaten Pringsewu bagian 

selatan? 

2. Berapakah tingkat pendapatan petani LP2B kabupaten Pringsewu bagian 

selatan? 

3. Bagaimana kepemilikan rumah petani LP2B kabupaten Pringsewu bagian 

selatan? 

4. Bagaimana kondisi fisik bangunan petani LP2B kabupaten Pringsewu bagian 

selatan? 

5. Bagaimana kepemilikan barang berharga petani LP2B kabupaten Pringsewu 

bagian selatan? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat pendidikan petani LP2B kabupaten 

Pringsewu bagian selatan. 

2. Untuk mengetahui berapakah tingkat pendapatan petani LP2B kabupaten 

Pringsewu bagian selatan.  

3. Untuk mengetahui bagaimana kepemilikan rumah petani LP2B kabupaten 

Pringsewu bagian selatan. 

4. Untuk mengetahui bagaimana kondisi fisik petani LP2B kabupaten Pringsewu 

bagian selatan. 

5. Untuk mengetahui bagaimana kepemilikan barang berharga petani LP2B 

kabupaten Pringsewu bagian selatan. 

E. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menambah pengetahuan serta lebih mendukung teori-teori yang ada sehubungan 

dengan masalah yang telah diteliti. 

2. 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. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak- pihak 

terkait dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan 

lingkungan. 

4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi 

penelitian sejenis dalam kajian tinjauan geografis dan karakteristik sosial 

ekonomi Petani LP2B. 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Ruang lingkup objek penelitian adalah karakteristik sosial ekonomi LP2B. 

2. Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah petani dan pihak-pihak terkait yang 

mempunyai lahan sawah LP2B. 
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3. Ruang lingkup tempat adalah Kabupaten Pringsewu bagian Selatan. 

4. Ruang lingkup waktu adalah tahun 2020/2021. 

5. Ruang Lingkup ilmu adalah Geografi Sosial. 

Geografi sosial mempelajari segala aktivitas kehidupan manusia di bumi dan 

interaksinya dengan lingkungan, baik dalam lingkungan sosial, ekonomi, maupun 

budaya. Dapat dikatakan bahwa geografi sosial (geografi manusia) mempelajari 

dampak aktivitas manusia terhadapan lingkungan dan dampak lingkungan terhadap 

manusia Geografi sosial mempelajari segala aktivitas kehidupan manusia di bumi 

dan interaksinya dengan lingkungan, baik dalam lingkungan sosial, ekonomi, 

maupun budaya. Dapat dikatakan bahwa geografi sosial (geografi manusia) 

mempelajari dampak aktivitas manusia terhadapan lingkungan dan dampak 

lingkungan terhadap manusia (Samadi,2007) 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

 

A. Tinjauan Pustaka  

1. Pengertian Petani 

Pengertian petani dapat di katakan sebagai pekerjan pemanfaatan sumber daya 

hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku 

industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya guna 

memenuhi kebutuhan hidup dengan mengunakan peralatan yang bersifat tradisional 

dan modern. Secara umum pengertian dari pertanian adalah suatu kegiatan manusia 

yang termasuk di dalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan dan juga 

kehutanan. Petani dalam pengertian yang luas mencakup semua usaha kegiatan 

yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan, dan 

mikroba) untuk kepentingan manusia. Dalam arti sempit, petani juga diartikan 

sebagai kegiatan pemanfaatan sebidang lahan untuk membudidayakan jenis 

tanaman tertentu, terutama yang bersifat semusim. 

Klasifikasi petani menurut status sosial ekonominya diperdesaan, yang dapat 

disebutkan sebagai berikut: 

a. Petani tanpa lahan dan modal. Petani ini paling miskin, paling rentan, dia hanya 

memiliki tenaga kerja. Contohnya buruh-buruh, petani yang baru kena PHK 

dari perkotaan, petani yang dirundung malang sepanjang tahun, petani yang 

kena penggusuran dan sebagainya.  

b. Petani punya lahan sempit tanpa modal. Petani ini hanya memiliki lahan tempat 

berdiri rumah/gubuknya. Dia tidak dapat mengusahakan tanaman secara 

memadai, mungkin dapat memelihara ayam/bebek sebanyak 10-15 ekor.  

c. Petani punya lahan sedang tanpa modal. Petani ini masih rendah produksinya 

karena tanpa modal dia susah berusaha tani karena tak ada modal. Petani 
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semacam ini dapat dikembangkan dengan memberikan bantuan modal dan 

penyuluhan.  

d. Petani punya lahan cukup/luas dan modal cukup/besar. Hanya jenis petani ini 

yang membutuhkan penyuluhan atau diberikan inovasi baru untuk 

mengembangkan usahataninya.  

2. Pengertian Sosial 

Sosial berasal dari istilah bahasa inggris yaitu society (berasal dari bahasa latin 

socuis, yang berarti “kawan”) kata ini lazim dipakai dalam tulisan-tulisan ilmiah 

maupun bahasa sehari-hari untuk menyebutkan kesatuan hidup manusia 

(Koentjaraningrat, 2005: 119). Sedangkan pada departemen sosial menunjuk pada 

suatu acuan yang digunakan dalam berinteraksi antar individu dalam konteks 

masyarakat maupun komunitas. Sebagai acuan berarti sosial bersifat abstrak yang 

berisi simbol-simbol berkaitan dengan pemahaman terhadap lingkungan dan 

berfungsi untuk mengatur tindakan-tindakan yang dimunculkan oleh individu-

individu sebagai anggota masyarakat. Sehingga demikian, sosial haruslah 

mencakup lebih dari seorang individu berarti terhadap hak dan kewajiban dari 

masing-masing individu yang saling berfungsi satu dengan lainnya. Konsep 

sosiologi manusia sering disebut dengan makhluk sosial yang artinya manusia tidak 

dapat hidup wajar tanpa adanya bantuan dari orang lain, sehingga arti sosial sering 

diartikan sebagai hal yang berkenaan dengan masyarakat (Waluya, 2007: 85-86). 

Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa diharapkan berbuat baik terhadap 

sesamanya. Hal ini berdasarkan pandangan bahwa manusia suci itu bagi manusia 

yang lain. Rasa kebersamaan manusia sebagai anggota persekutuan kehidupan 

membawa kepada suatu pandangan akan solidaritas sosial dimana ia semestinya 

merasa ikut menderita bila pihak lain yang ada dilingkungannya mengalami 

penderitaan. Dalam keberadaan dengan lingkungan sekitarnya, terdapat relasi 

timbal balik yang amat erat. Pada relasi timbal balik ini menentukan dan ditentukan 

hakekat kemanusiaannya. Jadi dapat dikatakan bahwa pribadi manusia hanya dapat 

berkembang apabila ia berada dalam kelompok sosial. Didalam kelompok sosial 

manusia mengalami proses yang disebut sosialisasi. 
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3. Pengertian Ekonomi 

Istilah Ekonomi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu “Oikos” yang 

artinya rumah tangga dan “Nomos” artinya mengatur. Jadi secara harafiah, ekonomi 

berarti cara mengatur rumah tangga. Ini adalah pengertian yang paling sederhana. 

Namun seiring dengan perkembangan dan perubahan masyarakat, maka pengertian 

ekonomi juga sudah lebih luas. Ekonomi juga sering diartikan sebagai cara manusia 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sedangkan menurut (KBBI 

2020), kata ekonomi berarti ilmu yang mengenai asas-asas produksi, distribusi dan 

pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian dan 

perdagangan).  

(Gilarso 2004:15) mengatakan bahwa ilmu ekonomi berhubungan dengan usaha 

manusia untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya 

dengan sumber daya yang terbatas. P.A. Samuelson dalam (Gilarso 2004) 

menyebutkan ilmu ekonomi adalah studi tentang perilaku orang dan masyarakat 

dalam memilih beberapa alternatif penggunaan dalam rangka memproduksi 

berbagai komoditi untuk kemudian menyalurkannya (baik saat ini maupun dimasa 

depan) kepada berbsagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. 

M. Manullang dalam Sari, E. (Kartika 2007) menyebutkan bahwa ekonomi 

merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai 

kemakmuran (kemakmuran suatu keadaan dimana manusia dapat memenuhi 

kebutuhannya, baik barang-barang maupun jasa).  

Berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ekonomi adalah usaha 

manusia dalam mengatur rumah tangganya untuk memenuhi kebutuhan hidup 

dengan menggunakan maupun memanfaatkan ketersediaan sumber daya yang ada. 

Usaha-usaha yang dilakukan manusa untuk mencapai kemakmuran atau mencukupi 

kebutuhannya bisa melalui pekerjaan-pekerjaan seperti menjadi petani atau 

membuka usaha lain yang bisa menafkahi keluarga rumah tangga. Tentu untuk 

mendapatkan itu semua tidak ada yang instan manusia harus memberikan usaha 

atau cara untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. 
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4. Pengertian Sosial Ekonomi 

Status sosial ekonomi sebagai pengelompokan orang-orang berdasarkan kesamaan 

karakteristik pekerjaan dan pendidikan ekonomi. Status sosial ekonomi 

menunjukan ketidaksetaraan tertentu. Secara umum anggota masyarakat memiliki: 

(1) pekerjaan yang bervariasi prestisenya, dan beberapa individu memiliki akses 

yang lebih besar terhadap pekerjaan berstatus lebih tinggi dibanding orang lain; (2) 

tingkat pendidikan yang berbeda, ada beberapa individu memiliki akses yang lebih 

besar terhadap pendidikan yang lebih baik dibanding orang lain; (3) sumber daya 

ekonomi yang berbeda; (4) tingkat kekuasaan untuk mempengaruhi institusi 

masyarakat. Perbedaan dalam kemampuan mengontrol sumber daya dan 

berpartisipasi dalam ganjaran masyarakat menghasilkan kesempatan yang tidak 

setara (Santrock 2007:282). 

Menurut Soerjono Soekanto (dalam Abdulsyani, 2007:92) status sosial merupakan 

tempat seseorang secara umum dalam masyarakat yang berhubungan dengan orang-

orang lain, hubungan dengan orang lain dalam lingkungan pergaulannya, dan hak-

hak serta kewajibannya.  

Status sosial ekonomi menurut Mayer (dalam Soekanto, 2007:207) berarti 

kedudukan suatu individu dan keluarga berdasarkan unsur-unsur ekonomi.  

Tiga tingkatan golongan masyarakat berdasarkan kondisi sosial ekonomi, yaitu:  

a. Golongan berpenghasilan rendah. Masyarakat yang menerima pendapatan 

lebih rendah dari keperluan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang minimal, 

mereka perlu mendapatkan pinjaman dari orang lain karena tuntutan hidup 

yang keras. Perkembangan anak dari keluarga itu pun menjadi agresif. 

Sementara itu orangtua yang sibuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan 

ekonomi tidak sempat memberikan bimbingan dan pengawan terhadap perilaku 

anaknya.  

b. Golongan berpenghasilan sedang. Masyarakat yang memiliki pendapatan yang 

hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tidak dapat menabung.  

c. Golongan berpenghasilan tinggi. Masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan 

pokok, sebagian dari pendapatan yang diterima dapat ditabung dan digunakan 

untuk kebutuhan lain ataupun kebutuhan dimasa mendatang. Melly G. Tan 
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dalam Fery Arif Telambaunua, (2015).  

Kondisi sosial ekonomi adalah suatu keadaan atau kedudukan yang diatur secara 

sosial dan menetapkan seseorang dalam posisi tertentu dalam struktur sosial 

masyarakat. Pemberian posisi ini disertai dengan seperangkat hak dan kewajiban 

yang harus dipenuhi oleh si pembawa status. Kondisi sosial ekonomi keluarga atau 

masyarakat itu dapat dilihat melalui tiga aspek yaitu pekerjaan, pendidikan dan 

penghasilan. 

5. Indikator Menentukan Sosial Ekonomi 

Kondisi sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam masyarakat 

menurut BPS tahun 2018 indikator sosial ekonomi terdiri dari 8 bidang 

Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola 

Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan. Sedangkan menurut 

penelitian yang dilakukan (Boni Nestorius Lase, S.Sos 2017) untuk melihat 

Indikator Sosial ekonomi suatu masyarakat itu tinggi, menengah, rendah 

diantaranya Pendidikan, Pendapatan, Rumah atau tempat tinggal, Kepemilikan 

Barang Berharga, Jenis Rumah. 

Berikut indikator untuk menentukan kondisi sosial ekonomi petani di penelitian ini 

yaitu Pendidikan, Pendapatan, Tempat Tinggal, Kepemilikan Barang Berharga, 

Jenis Rumah. 

A. Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu kekuatan dalam kehidupan, dengan pendidikan 

manusia dapat mempelajari segala hal dari berbagai aspek kehidupan, mulai 

manusia lahir ke dunia sampai akhir hayatnya. Pada masa sekarang ini pendidikan 

sudah menjadi kebutuhan primer bagi manusia terlebih untuk pendidikan formal. 

Menurut UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 (Elsam, 2003 : 3) pendidikan 

merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. Menurut Tadjuddin (1995: 15) pendidikan tidak 
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hanya dapat menambah pengetahuan tetapi dapat juga meningkatkan keterampilan 

(keahlian) tenaga kerja, pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas. 

Menurut UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 (Elsam, 2003:10) jenjang 

pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 

pendidikan tinggi, dengan keterangan sebagai berikut : 

a. Pendidikan dasar : Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang 

melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah 

Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lainyang sederajat serta 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau 

bentuk lain yang sederajat. 

b. Pendidikan menengah : Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan 

dasar, pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan 

pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah 

Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang 

sederajat. 

c. Pendidikan tinggi : Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah 

pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan, diploma, sarjana, 

magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. 

B. Pendapatan  

Pendapatan/penghasilan ini sangat berpengaruh dengan jenis pekerjaan dan tingkat 

pendidikan. Tingkat pendidikan yang tinggi akan memudahkan seseorang untuk 

mencari pekerjaan. Pekerjaan yang baik jelas akan memperoleh 

pendapatan/penghasilan yang lumayan. Bentuk pendapatan/penghasilan ini dapat 

diukur dengan nilai uang yang diterima. Pendapatan rumah tangga adalah jumlah 

penghasilan riil dari seluruh anggota rumah tangga yang disumbangkan untuk 

memenuhi kebutuhan bersama maupun perorangan dalam rumah tangga 

(Budihardjo, 2005 : 122 ). 
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Pendapatan sosial ekonomi orang tua dapat merumuskan indikator kemiskinan 

yang representatif. Keyakinan tersebut muncul karena pendapatan merupakan 

variabel yang secara langsung mempengaruhi apakah seseorang atau sekelompok 

orang akan mampu atau tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya agar dapak 

hidup secara layak sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat (Siagian, 

2012: 69). Berdasarkan pendapat di atas, maka pendapatan petani LP2B yaitu 

penerimaan berupa uang dari hasil panen lahan LP2B yang dihasilkan dari kegiatan 

bertani sesuai dengan harga yang berlaku di Kabupaten Pringsewu. Pendapatan 

yang diperoleh sesuai dengan hasil panen lahan LP2B perolehan yang dihasilkan 

setiap kali panen. 

C. Tempat Tinggal 

Secara umum, rumah dapat diartikan sebagai tempat untuk berlindung atau 

bernaung dari pengaruh keadaan alam sekitarnya ( hujan, matahari,dll ). Serta 

merupakan tempat beristirahat setelah bertugas untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari. Namun, pengertian rumah juga dapat ditinjau lebih jauh secara fisik dan 

psikologis. 

Untuk mengukur tingkat sosial ekonomi seseorang dari rumahnya, dapat dilihat 

dari:  

a. Status rumah yang ditempati, rumah dinas, menyewa, menumpang pada 

saudara atau ikut oranglain umumnya merupakan keluarga dengan sosial 

ekonomi rendah.  

b. Kondisi fisik bangunan, dapat berupa permanen, kayu dan bambu. Keluarga 

yang keadaan sosial ekonominya tinggi pada umumnya menempati rumah 

permanen, sedangkan keluarga yang keadaan sosial ekonominya menengah 

kebawah menggunakan semi permanen atau tidak permanen. keluarga yang 

menempati. Apabila rumah tersebut berbeda dalam hal ukuran kualitas rumah. 

Rumah yang dengan ukuran besar, permanen dan milik pribadi dapat 

menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonominya tinggi berbeda dengan rumah 

yang kecil, semi permanen dan menyewa menunjukkan bahwa kondisi sosial 

ekonominya rendah. 
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D. Kepemilikan Barang Berharga  

Pemilikan barang-barang yang berhargapun dapat digunakan untuk ukuran tersebut. 

Semakin banyak seseorang memiliki sesuatu yang berharga seperti rumah dan 

tanah, maka dapat dikatakan bahwa orang itu mempunyai kemampuan ekonomi 

yang tinggi dan mereka semakin dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. 

Apabila seseorang memiliki tanah sendiri, rumah sendiri, sepeda motor, mobil, 

komputer, televisi dan tape biasanya mereka termasuk golongan orang mampu atau 

kaya. Apabila seseorang belum mempunyai rumah dan menempati rumah dinas, 

punya kendaraan, televisi, tape, mereka termasuk golongan sedang. Sedang apabila 

seseorang memiliki rumah kontrakan, sepeda dan radio biasanya termasuk 

golongan biasa. 

6. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) 

Kebijakan lahan pertanian berkelanjutan (LP2B) mencakup dua jenis lahan yang 

akan dilindungi oleh Undang Undang yaitu Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

(LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B). Lahan 

pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) merupakan bidang lahan pertanian yang 

ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten yang bertujuan 

untuk menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan 

pangan nasional. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) 

merupakan lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan 

ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian 

pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang (Kementerian Pertanian 

Republik Indonesia, 2013). 

Menurut Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan (2013), menyatakan bahwa 

latar belakang LP2B diawali dengan munculnya masalah dimana target untuk 

mencapai 10 juta ton surplus beras menghadapi dua kendala utama yaitu adanya 

alih fungsi lahan sawah ke lahan non sawah terutama di pulau Jawa sangat tinggi 

(85.574 Ha). Menurut Undang-Undang nomor 41 tahun 2009 pasal 1 angka 3, lahan 

yang termasuk ke dalam LP2B meliputi lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa 
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pasang surut dan non pasang surut (lebak), dan lahan tidak beririgasi. Pemerintah 

menerapkan kebijakan LP2B dengan memiliki beberapa tujuan utama yaitu : 

• Mewujudkan dan menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan. 

• Mengendalikan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

• Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. 

• Meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan bagi petani. 

• Memberikan kepastian usaha bagi pelaku usahatani. 

• Mewujudkan keseimbangan ekologis. 

• Mencegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian. 

Menurut Undang-Undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan menyebutkan bahwa Kebijakan LP2B memiliki 

ruang lingkup atau batasan dalam pelaksanaannya. Ruang lingkup kebijakan  LP2B 

mencakup beberapa sebelas poin utama yang terdiri dari perencanaan dan 

penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, 

pengawasan, sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, 

pembiyaan, dan peran serta masyarakat. Penjabaran masing-masing ruang lingkup 

dapat dilihat pada penjabaran berikut ini: 

1. Perencanaan dan Penetapan 

Perencanaan dalam kebijakan LP2B dijadikan dasar untuk menyusun prediksi 

jumlah produksi, luas baku lahan, dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan serta kegiatan yang menunjang. Perencanaan Kebijakan LP2B 

diawali dengan penyusunan perencanaan dan disusun pada tingkat nasional, 

provinsi maupun kabupaten.Dasar perencanaan tersebut didasarkan terhadap 

inventarisasi, identifikasi dan penelitian di lapang.Jangka waktu perencanaan 

mencakup perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan. Perencanaan 

didasarkan pada: 

a. Pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk 

b. Pertumbuhan produktivitas 

c. Kebutuhan pangan nasional 

d. Kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan yang dilakukan terhadap 
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lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan kesesuaian lahan 

dengan kriteria ketersediaan, infrastruktur, penggunaan lahan, potensi teknis 

lahan dan luasan kesatuan hamparan lahan. 

e. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

f. Musyawarah petani 

Penetapan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Tahunan baik nasional melalui Rencana 

Kerja Pemerintah (RKP), provinsi, maupun kabupaten/kota. 

2. Pengembangan 

Pengembangan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, 

pemerintah daerah kabupaten/kota, masyarakat dan korporasi yang kegiatan 

pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan.Pengembangan terhadap Kebijakan 

LP2B meliputi pengembangan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan. 

Intensifikasi pada kebijakan LP2B terdiri dari : 

a. Peningkatan kesuburan tanah 

b. Peningkatan kualitas benih/bibit 

c. Pendiversifikasian tanaman pangan 

d. Pencegahan dan penanggulangan hama tanaman 

e. Pengembangan irigasi 

f. Pemanfaatan teknologi pertanian 

g. Pengembangan inovasi pertanian 

h. Penyuluhan pertanian 

i. Jaminan akses permodalan. 

 

Ekstensifikasi lahan pertanian dalam Kebijakan LP2B dilakukan dengan beberapa 

cara, yaitu : 

a. Pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

b. Penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan 

c. Pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian 
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Pangan Berkelanjutan. Pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi 

LP2B terutama dilakukan terhadap tanah telantar dan tanah bekas kawasan 

hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan  ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

3. Penelitian 

Penelitian dalam Kebijakan LP2B dilakukan dalam upaya mendukung 

perlindungan terhadap LP2B. Pihak yang berperan dalam penilitian terdiri dari 

pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten kota dan lembaga 

penelitian atau perguruan tinggi. Penelitian dalam LP2B mencakup : 

a. Pengembangan dan penganekaragaman pangan 

b. Identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan 

c. Pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

d. Inovasi pertanian 

e. Fungsi agroklimatologi dan hidrologi 

f. Fungsi ekosistem 

g. Sosial budaya dan kearifan lokal  

Hasil penelitian dari LP2B dapat berupa informasi yang dapat diakses oleh petani 

dan pengguna lainnya secara bebas melalui Pusat Informasi LP2B sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

4. Pemanfaatan 

Pemanfaatan LP2B dilakukan dengan memperhatikan terhadap kondisi tanah dan 

air, dalam hal ini kebijakan LP2B perlu menjamin adanya konservasi air dan tanah 

yang meliputi perlindungan sumber daya, pelestarian sumber daya, pengelolaan 

kualitas serta pengendalian pencemaran tanah dan air. Setiap orang yang memiliki 

lahan sawah atau hak atas tanah yang telah ditetapkan ke dalam kebijakan LP2B 

maka memiliki kewajiban untuk memanfaatkan tanah sesuai dengan LP2B, 

mencegah kerusakan irigasi, menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah, 

mencegah kerusakan lahan dan memelihara kelestarian lingkungan. Apabila pihak 

yang memiliki hak atas tanah tersebut tidak melaksanakan kewajibannya 

sebagaimana yang dimaksud dan menimbulkan rusaknya lahan maka pihak tersebut 

wajib untuk memperbaiki kerusakan tersebut. 
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5. Pembinaan 

Pemerintah dan pemerintah daerah dalam ruang lingkup pembinaan wajib 

melaksanakan perlindungan terhadap lahan LP2B dan pembinaan setiap orang yang 

terikat dalam pemanfaatan LP2B. Pembinaan tersebut meliputi : 

a. Koordinasi perlindungan 

b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 

c. Pemberian supervisi, bimbingan dan konsultasi 

d. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat 

e. Penyebarluasan informasi LP2B 

f. Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat 

6. Pengendalian 

Pengendalian Kebijakan LP2B dilakukan dengan cara melakukan koordinasi antara 

pemerintah dan menteri yang ditunjuk. Pengendalian Kebijakan LP2B dilakukan 

oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pemberian : 

a. Insentif 

1. Keringanan pajak bumi dan bangunan 

2. Pengembangan infrastruktur pertanian 

3. Pembiayaan penelitian dan pengembalian benih dan varietas unggul 

4. Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi 

5. Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian 

6. Jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui 

pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik 

7. Penghargaan bagi petani berprestasi tinggi. 

b. Disinsentif 

Disinsentif sebagaimana dimaksud berupa pencabutan insentif dikenakan 

kepada petani yang tidak memenuhi kewajibannya. Kewajiban yang harus 

dilakukan oleh petani tertera pada ruang lingkup pemanfaatan (memanfaatkan 

tanah sesuai dengan LP2B, mencegah kerusakan irigasi, menjaga dan 

meningkatkan kesuburan tanah, mencegah kerusakan lahan dan memelihara 

kelestarian lingkungan). 
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c. Mekanisme perizinan 

1. Segala bentuk perizinan yang dapat mengakibatkan alih fungsi Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan dianggap batal demi hukum, kecuali untuk 

kepentingan umum. 

2. Siapapun orang yang melakukan alih fungsi tanah Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan di luar ketentuan wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan kekeadaan semula. 

d. Proteksi 

Lahan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Pengalihfungsian Lahan 

yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk 

kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan syarat : 

1. Adanya kajian kelayakan strategis 

2. Adanya penyusunan rencana alih fungsi lahan; 

3. Dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik 

4. Disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

yang dialihfungsikan. 

7. Pengawasan 

Pengawasan dalam kebijakan LP2B meliputi pelaporan, pemantauan dan 

evaluasi.Pelaporan dilakukan secara berjenjang yaitu oleh pemerintah desa kepada 

pemerintah daerah kabupaten, kemudian pemerintah daerah kabupaten melaporkan 

kepada pemerintah provinsi dan pemerintah provinsi kepada pemerintah pusat. 

Laporan merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara 

terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pengawasan dan evaluasi Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mengamati 

dan memeriksa laporan pelaksanaan di lapangan. Apabila hasil pemantauan dan 

evaluasi terbukti terjadi penyimpangan, menteri, gubernur, dan bupati/walikota 

wajib mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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8. Sistem Informasi 

Pemerintah daerah provinsi (pemprov), dan pemerintah daerah kabupaten/kota 

(pemda) menyelenggarakan Sistem Informasi LP2B yang dapat diakses oleh 

publik. Sistem informasi LP2B ini bertujuan untuk melaksanakan kebijakan LP2B 

secara berkelanjutan dan terintegrasi, serta menghasilkan data yang akurat dan 

bertanggung jawab untuk referensi di masa mendatang dalam perencanaan, 

penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan serta lahan.Data lahan yang 

termuat di dalam Sistem Informasi LP2B setidaknya berisi tentang Kawasan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan 

Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tanah telantar dan subyek haknya. Data 

lahan seperti yang tersebut dalam Sistem Informasi LP2B diatas sekurang-

kurangnya memuat informasi mengenai fisik alamiah, fisik buatan, kondisi sumber 

daya manusiadan sosial ekonomi, status kepemilikan atau penguasaan, luas dan 

lokasi lahan serta jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok. 

9. Perlindungan dan pemberdayaan petani 

Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan 

petani, kelompok tani, koperasi tani, dan perkumpulan tani Perlindungan petani 

berupa pemberian jaminan yang meliputi : 

a. Harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan 

b. Memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian 

c. Pemasaran hasil pertanian pangan pokok 

d. Pengutamaan hasil dari pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi 

kebutuhan pangan nasional 

e. Ganti rugi akibat gagal panen. 

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud meliputi beberapa hal berikut ini : 

a. Penguatan kelembagaan petani 

b. Penyuluhan dan pelatihan dapat meningkatan kualitas sumber daya manusia 

c. Pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan 

d. Pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian 

e. Pembentukan bank bagi petani 

f. Pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani 
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g. Pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

informasi. 

10. Pembiayaan 

Kebijakan LP2B memiliki anggaran dana khusus yang digunakan sebagai sumber 

pembiayaan segala kegiatan yang berkaitan dengan LP2B. Dana perlindungan 

pangan dan lahan pertanian berkelanjutan ditanggung oleh anggaran pendapatan 

dan belanja nasional, anggaran pendapatan dan belanja provinsi, serta anggaran 

pendapatan dan belanja kabupaten / kota. Ruang lingkup pembiayaan kebijakan 

LP2B meliputi : 

a. Kegiatan yang dibiayai 

Kegiatan yang dibiayai dalam anggaran kebijakan LP2B meliputi perencanaan 

dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pembinaan,pengendal

ianpengawasan, sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani. 

b. Sumber dan Bentuk Pembiayaan 

Sumber dana dapat berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD 

Kabupaten/Kota, dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha, 

kelompok tani, gabungan kelompok tani, hibah atau masyarakat. 

c. Penyelenggaraan Pembiayaan 

Penyelenggaraan pembiayaan akan dilakukan pada setiap pelaksanaan kebijakan 

LP2B dan harus dilaporakan dalam bentuk laporan pertanggung jawaban yang 

diserahkan pada akhir penyelenggaraan suatu kegiatan. 

11. Peran serta masyarakat 

Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan.Peran serta dapat dilakukan secara perorangan atau 

berkelompok. Peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui : 

a. Memberikan usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas usulan 

perencanaan pemerintah dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota 

dalam perencanaan 

b. Melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam 

pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan 
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c. Penelitian 

d. Penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja 

e. Pemberdayaan petani 

f. Pembiayaan dapat dilakukan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan.
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B. Penelitian yang Relevan 

 

Penelitian yang relevan dalam penelitian ini adalah :  

Tabel 2. Penelitian yang Relevan 

No Nama Tahun Judul Metode dan Tujuan Hasil 

1. Razaq Arif 

Ma’una Ibrahim 

2019 “Persepsi Petani terhadap 

Kebijakan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan 

(LP2B) di Kecamatan 

Wuluhan Kabupaten 

Jember” 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui persepsi  petaniterhadap 

kebijakan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (LP2B) di Kecamatan 

Wuluhan Kabupaten Jember. 

Metode penelitian yang digunakan 

adalah Metode deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 

1. Petani tidak ada yang mengetahui 

kebijakan LP2B dikarenakan tidak 

adanya penyampaian informasi dari 

pihak yangberperan sebagai sumber 

informasi utama bagi petani yaitu PPL di 

UPTD Dinas Pertanian Ambulu ataupun 

Dinas Pertanian KabupatenJember. 

2. Petani berpendapat bahwa kebijakan 

LP2B memiliki tujuan dan peraturan 

yang baik bagi pertanian, khususnya 

dalam mengendalikan alih fungsi 

lahanpertanian sawah ke non pertanian 

serta mempertahankan ketahananpangan. 

3. Seluruh petani informanmenyatakan 

2
4
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     setuju terhadap kebijakan LP2B apabila 

benar – benar diterapkan. Petani informan 

sangat mendukung kebijakan LP2B 

dengan beberapa hal yang harus dipenuhi 

seperti pemenuhan hak insentif bagi 

petani dan konsistensidari 

peraturan LP2B. 

2. M. Rifki 

Ardiansyah 

2017 “Hubungan Karakteristik 

Sosial Ekonomi dengan 

Kinerja Penyuluh 

Pertanian Lapangan (Studi 

Kasus di Kecamatan 

Pringsewu, Kecamatan 

Gadingrejo dan Kecamatan 

Pardasuka Kabupaten 

Pringsewu” 

Penelitian ini bertujuan Mengetahui 

karakteristik sosial ekonomi 

penyuluh pertanian lapangan di 

lokasi penelitian. Mengetahui 

kinerja penyuluh  pertanianlapangan 

di daerah penelitian. Menganalisis 

hubungan antara karakteristik sosial 

ekonomi penyuluh dengan kinerja 

penyuluh pertanian lapangan di 

daerah penelitian. Metode penelitian 

yang digunakan adalah probability 

sampling, yaitu simplerandom 

sampling. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 

1. Karakteristik Sosial ekonomi penyuluh 

pertanian (umur, tingkat pendidikan, lama 

menjadi penyuluh, tingkat kosmopolitan, 

jarak tempat tinggal penyuluh dengan 

WKPP tempat bertugas, jumlah 

tanggungan keluarga, dan gaji penyuluh) 

yang ada di Kecamatan Pringsewu, 

Gadingrejo, dan Pardasuka masuk dalam 

kategori cukup baik. 

2. Tingkat kinerja penyuluh pertanian di 

Kecamatan  Pringsewu,  Gadingrejo,dan 

Pardasuka  tergolong  baik  dengan skor 

2
5
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     keseluruhan adalah 410 dan persentase 

sebesar 70%. 

3. Tidak terdapat hubungan yang nyata 

antara umur, tingkat pendidikan, lama 

menjadi penyuluh, tingkat kosmopolitan, 

jarak tempat tinggal penyuluh dengan 

WKPP tempat bertugas, dan jumlah 

tanggungan dengan kinerja penyuluh 

yang ada di Kecamatan Pringsewu, 

Gadingrejo, dan Pardasuka. Dan hanya 

gaji penyuluh yang berhubungan nyata 

dengan kinerja penyuluh yang ada di 

Kecamatan Pringsewu, Gadingrejo, dan 

Pardasuka. 

3. Agung Pratama 2018 “Analisis Spasial Lahan 

Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (LP2B) Di 

KabupatenPesawaran”. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisa lahan pertanian yang 

harus dilindungi sebagai 

LahanPertanian Pangan 

Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan 

Cadangan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan 

(LCP2B) di Kabupaten Pesawaran. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 

1. Luas lahan pertanian basah dan lahan 

kering :Lahan pertanian basah : 8.942,42 

ha;Lahan pertanian kering : 1.294,06ha. 

2. Luas lahan sawah berdasarkanstatus 

irigasi : Teknis : 2.985,32 ha; Setengah 

teknis : 3.081,15 ha; Non-teknis :308,86 

2
6
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     ha; Tadah hujan : 2.567,09 ha. 

3. Luas lahan sawah berdasarkan intensitas 

tanam :1 kali tanam : 5.927,83 ha; 2 kali 

tanam : 3014,60ha. 

4. Luas lahan sawah berdasarkan 

produktivitas :1-2 Ton/ha : 721 ha; 2-3 

Ton/ha : 2.603,97 ha; 3-4 Ton/ha : 

2.609,28 ha; 4-5 Ton/ha : 1.078,38 ha; 5- 

6 Ton/ha : 1.434,87 ha; 6-7 Ton/ha : 

1.208,72Ha. 

5. Total potensi luas Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan (LP2B) di 

Kabupaten Pesawaran sebesar 10.236,49 

ha, yang terdiri sebagai potensi Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) 

seluas 8.924,14 ha, dan potensi Lahan 

Cadangan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (LCP2B) seluas1.294,06 

ha. 

4. Dahlia Pakpahan 2015 “Analisis  Sosial Ekonomi 

Masyarakat Petani Padi 

Penelitian  ini  bertujuan  untuk (1) 

Untuk mengetahui bagaimana 

Hasil penelitian menunjukan bahwa : 

1. Rata-rata produksi seluruh padi yang 

2
7
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   Sawah dan Nelayan di 

Kawasan Pesisir Desa 

Kuala Lama Kecamatan 

Pantai Cermin Kabupaten 

Serdang Berdagai” 

kondisi ekonomi petani dan nelayan 

di Kecamatan Pantai Cermin. (2) 

Untuk mengetahui bagaimana 

kondisi sosial ekonomi petani dan 

nelayan di Kecamatan Pantai 

Cermin. (3) Untuk mengetahui 

perbedaan antara kondisi sosial 

ekonomi petani dan nelayan di 

Kecamatan Pantai Cermin. Metode 

penelitian yang digunakan adalah 

analisis deskriptif. 

dihasilkan petani per musim tanam yaitu 

sebesar 3,141 kg dan rata-rata penerimaan 

usahatani padi sawah (1 tahun/2 musim 

tanam) sebesar Rp. 28.266.000, rata- rata 

total biaya produksi  per   tahun   yaitu 

sebesarRp. 

5.571.053 sehingga pendapatan rata-rata 

petani per tahun sebesar Rp. 22.694.947 

dan untuk nelayan rata-rata produksi 

seluruh ikan yang dihasilkan nelayan per 

hari sebesar Rp. 3,67 kg dan rata-rata 

penerimaan   nelayan   per   hari sebesar 

202.333     per     tahun     sebesar     Rp. 

19.980.000 rata-rata biaya total yang di 

keluarkan nelayan per hari sebesar Rp. 

86.843 

(adanya tenaga kerja) dan per tahun 

sebesar Rp. 15.638.516. Pendapatan rata- 

rata per nelayan yang di peroleh per hari 

sebesar Rp. 115.490 per tahun 

sebesar Rp. 4.341.484 (adanyabiaya 

2
8
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     tenaga kerja). Total rata-rata penerimaan 

nelayan per hari sebesar 202.333 per 

tahun sebesar Rp. 19.980.000 rata-rata 

biaya total yang di keluarkan nelayan per 

hari sebesar Rp. 24.969 (tanpa adanya 

tenaga  kerja)  dan per  tahun sebesarRp. 

4.494.349.    Pendapatan    rata-rata  per 

nelayan yang di peroleh per hari sebesar 

5. Josan 2016 “Analisis Perubahan Penelitian ini bertujuan untuk Hasil penelitian menunjukan bahwa : 

Fathurrakhman Penggunaan Lahan Sawah mengetahui perubahan penggunaan 1. Pada tahun 2012-2014 di Kabupaten 

 Menjadi Lahan lahan sawah di Kabupaten Pringsewu terjadi perubahan lahan 

 Permukiman di Kabupaten Pringsewu dan pola arah perubahan sawah seluas 515,74 ha menjadi 

 Pringsewu Tahun 2012- lahan sawah di Kabupaten permukiman. 

 2014”. Pringsewu. Metode penelitian yang 2. Pola dan sebaran perubahan lahan 

  digunakanoverlay. sawah menjadi permukiman di 

   Kabupaten  Pringsewu paling banyak 

   terjadi dan berpusat di Kecamatan 

   Pringsewu sebagai pusat pemerintahan, 

   Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan 

   Pagelaran, Kecamatan Sukoharjo yang 

   mengarah ke utara, tengah dan timur. 

2
9
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     Terdapat tiga Kecamatan yang tidak 

mengalami alih fungsi lahan sawah, yaitu 

Kecamatan Adiluwih,Banyumas 

dan Pardasuka. 

3
0
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C. Kerangka Pikir 

Penelitian ini, peneliti menggunakan teori yang terdiri dari indikator diantaranya 

yakni alur kerangka berfikir penelitian mengenai Karakteristik Sosial Ekonomi 

Petani LP2B di Kabupaten Pringsewu Bagian Selatan. “Kerangka pikir adalah suatu 

hubungan antar konsep sehingga membentuk bangunan berpikir” (Darmalaksana, 

2020: 11). Pada konteks pertanian, lahan merupakan faktor produksi yang utama 

namun unik karena tidak dapat digantikan dalam usaha pertanian, oleh karena itu 

ketersediaan lahan untuk usaha pertanian merupakan syarat keharusan untuk 

mewujudkan peran sektor pertanian secara berkelanjutan, terutama dalam perannya 

mewujudkan ketahanan pangan secara nasional. Secara umum penduduk di 

pedesaan hidup dengan mengolah lahan pertanian, seperti sawah untuk memenuhi 

kebutuhan hidup keluarganya. Kenyataannya keberadaan lahan pertanian mulai 

terancam dengan banyaknya alih fungsi lahan pertanian, sehingga terjadi 

penyusutan lahan pertanian yang mempengaruhi rendahnya minat masyarakat 

untuk mempertahankan lahan pertanian yang dimilikinya untuk di ailh fungsikan 

menjadi perumahan,pertokoan,dan alih fungsi lahan lainnya guna menunjang 

kebutuhan hidupnya juga di sertai kepadatan penduduk atau jumlah manusia yang 

terus bertambah tiap tahunnya yang membuat lahan pertanian tiap tahun mengalami 

penyusutan. Atas dasar hal tersebut maka sangat menarik untuk dilakukan kajian 

dengan judul Karakteristik Sosial Ekonomi petani LP2B Kabupaten Pringsewu 

Bagian Selatan Tahun 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat kerangka berpikir 

seperti dibawah ini. 
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Gambar 2. Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Karakteristik Sosial Ekonomi Petani Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Pringsewu 

Bagian Selatan Tahun 2021 

Karakteristik Sosial Ekonomi Petani LP2B 

1. Pendidikan Petani LP2B 

2. Kepemilikan Rumah Petani LP2B 

 

1. Pendapatan Petani LP2B 

2. Kondisi Fisik Bangunan Petani LP2B 

3. Kepemilikan Barang Berharga Petani 

LP2B 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang lebih mengarah pada pengungkapan 

suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya dan mengungkapkan fakta-fakta 

yang ada, walaupun kadang-kadang diberikan interpretasi atau analisis (Pabundu 

Tika 2005:4). Penelitian deskriptif menganalisis dan menyajikan data secara 

sistematik, penelitian deskriptif perlu memanfaatkan ataupun menciptakan konsep-

konsep ilmiah, sekaligus berfungsi dalam mengadakan suatu spesifikasi mengenai 

gejala-gejala fisik maupun sosial yang dipersoalkan. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

(Sugiyono dalam Siyoto dan Ali Sodik 2015 : 64) mengartikan populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek atau subjek yang mempunyai kuantitas 

& karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dalam 

penelitian ini yang dijadikan anggota populasi adalah seluruh Kelompok Tani 

LP2B yang bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu bagian selatan. 

Tabel 3. Jumlah Populasi Kelompok Tani LP2B Kabupaten Pringsewu di Bagian 

Selatan Tahun 2020 

No Kecamatan Kelompok Tani LP2B 
1 Gading Rejo 129 
2 Ambarawa 72 
3 Pringsewu 80 
4 Pardasuka 99 
5 Pagelaran 113 

Jumlah  493 

Sumber : Dinas Pertanian Pringsewu Tahun 2020. 
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2. Sampel 

(Suharsimi Arikunto 2002:109), sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti. Jika subjeknya lebih dari 100 maka sampel diambil sebanyak (25%) dari 

populasi, hal ini sesuai dengan pendapat (Suharsimi Arikunto 2002:109), yang 

menyatakan bahwa untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjeknya kurang dari 

100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15%. 

Selanjutnya dilakukan teknik random sampling untuk mewakili populasi, dengan 

cara menentukan sampel yaitu menggunakan undian. 

Karena populasinya homogen, besarnya populasi, keterbatasan waktu dan 

kemampuan peneliti, maka sampelnya diambil 10-15% dari jumlah kelompok tani 

LP2B yang berada di Kabupaten Pringsewu di bagian Selatan dengan teknik 

proporsional random sampling. Berdasarkan jumlah populasi 493 kelompok tani 

yang diambil adalah 15%  dari jumlah populasi, maka 15% x 493 = 74 kelompok 

tani LP2B. Jadi untuk jumlah sampel yaitu 74 Kelompok Tani LP2B diambil 1 

wakil di setiap Kelompok tani sebagai percontohan LP2B dengan ketetapan yang 

memiliki areal luas lahan LP2B yang di tetapkan oleh Kabupaten Pringsewu yang 

tersebar di 5 Kecamatan Kabupaten Pringsewu di bagian Selatan meliputi 

Kecamatan Gading rejo, Ambarawa, Pringsewu, Pardasuka dan Pagelaran. Berikut 

tabel jumlah sampel kelompok tani LP2B yang tersebar di 5 Kecamatan Pringsewu 

meliputi Kecamatan Gading rejo, Ambarawa, Pringsewu, Pardasuka dan Pagelaran. 
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Tabel 4. Jumlah Sampel Kelompok Tani LP2B Kabupaten Pringsewu di Bagian 

Selatan Tahun 2020 

No Kecamatan 

Jumlah 

Kelompok Tani 

LP2B 

Sampel Penelitian 

( Proporsional Random 

Sampling 15 %) 

1. Gading rejo 129 19 

2. Ambarawa  72 11 

3. Pringsewu  80 12 

4. Pardasuka  99 15 

5. Pagelaran  113 17 

 Total  493 74 

Sumber : Data Primer Tahun 2021. 

 

Pengambilan jumlah sampel secara proporsional maksudnya adalah pengambilan 

sampel dengan memperhatikan penyebaran populasi tiap-tiap wilayah. Digunakan 

teknik ini karena jumlah sampel pada  setiap wilayah (Kecamatan) berbeda-beda, 

sehingga dapat diperoleh sampel representatif dengan banyaknya subjek dalam 

tiap-tiap wilayah. Sedangkan teknik random sampling maksudnya sampel diberi 

kesempatan sama untuk dipilih bagi setiap individu atau unit dalam keseluruhan 

populasi. 

C. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono dalam Siyoto dan Ali Sodik (2015:50) variabel adalah segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya. Dalam penelitian ini variabelnya adalah karakteristik sosial 

ekonomi petani lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten 

Pringsewu bagian selatan yang meliputi : 

• Pendidikan Petani LP2B 

• Pendapatan Petani LP2B 

• Tempat Tinggal Petani LP2B 

• Kondisi Fisik Bangunan Petani LP2B 

• Kepemilikan Barang Berharga Petani LP2B 
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D. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel merupakan pedoman bagi peneliti untuk mengukur 

dan memanipulasi variabel tersebut (Ismail Nurdin dan Sri Hartati, 2019: 123). 

Definisi operasional variabel harus spesifik (tidak berinterpretasi ganda) dan 

terukur (measurable dan observable). Kondisi sosial ekonomi petani lahan 

pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) diukur berdasarkan beberapa indikator, 

yaitu : 

• Pendidikan 

Tingkat pendidikan yang dimaksud dalam penelitian yaitu, pendidikan terakhir 

yang di tempuh oleh setiap Petani yang tinggal di Kabupaten Pringsewu bagian 

selatan dapat dilihat dengan katagori sebagai berikut: 

• Pendidikan dasar : Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang 

melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk 

Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lainyang 

sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah 

Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. 

• Pendidikan menengah : Pendidikan menengah merupakan lanjutan 

pendidikan dasar, pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah 

umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah 

berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan 

(MAK), atau bentuk lain yang sederajat. 

• Pendidikan tinggi : Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan 

setelah pendidikan menengah yang mencakupprogram pendidikan,diploma, 

sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh 

perguruan tinggi. 

• Pendapatan 

Tingkat pendapatan petani LP2B dalam penelitian ini yaitu jumlah seluruh 

pendapatan dari hasil pertanian LP2B untuk pemenuhan kebutuhan pokok dalam 

waktu pertiap kali panen yang ada di Kabupaten Pringsewu bagian Selatan, 

berdasarkan uang yang diproleh dari hasil penjualan yang nanrtinya menjadi 
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pendapatan petani LP2B, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok 

keluarga petani LP2B. 

Pendapatan Petani LP2B dalam penelitian ini dikelompokkan menggunakkan 

distribusi frekuensi yang outputnya ialah tabel frekuensi , yang terbagi menjadi tiga 

kelas diantaranya ialah sebagai berikut :  

a. Pendapatan Petani LP2B rendah  

b. Pendapatan Petani LP2B Sedang  

c. Pendapatan Petani LP2B Tinggi  

• Tempat Tinggal 

Secara umum, rumah dapat diartikan sebagai tempat untuk berlindung atau 

bernaung dari pengaruh keadaan alam sekitarnya ( hujan, matahari,dll ). Serta 

merupakan tempat beristirahat setelah bertugas untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari. Namun, pengertian rumah juga dapat ditinjau lebih jauh secara fisik dan 

psikologis. 

Untuk mengukur tingkat sosial ekonomi seseorang dari rumahnya, dapat dilihat 

dari:  

a. Status rumah yang ditempati, rumah dinas, menyewa, menumpang pada 

saudara atau ikut oranglain umumnya merupakan keluarga dengan sosial 

ekonomi rendah.  

b. Kondisi fisik bangunan, dapat berupa permanen, kayu dan bambu. Keluarga 

yang keadaan sosial ekonominya tinggi pada umumnya menempati rumah 

permanen, sedangkan keluarga yang keadaan sosial ekonominya menengah 

kebawah menggunakan semi permanen atau tidak permanen.  

• Kepemilikan Barang Berharga 

Pemilikan barang-barang yang berhargapun dapat digunakan untuk ukuran tersebut. 

Semakin banyak seseorang memiliki sesuatu yang berharga seperti rumah dan 

tanah, maka dapat dikatakan bahwa orang itu mempunyai kemampuan ekonomi 

yang tinggi dan mereka semakin dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. 

Apabila seseorang memiliki tanah sendiri, rumah sendiri, sepeda motor, mobil, 

komputer, televisi dan tape biasanya mereka termasuk golongan tinggi, orang 

mampu atau kaya. Apabila seseorang mempunyai rumah sendiri dan menempati 
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rumah orang tua, punya kendaraan, televisi, tape, mereka termasuk golongan 

sedang. Sedang apabila seseorang memiliki rumah kontrakan, sepeda dan radio 

biasanya termasuk golongan rendah. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut (Vigih Hery Kristanto 2018:60), teknik pengumpulan data merupakan cara 

yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian  dari 

sumber data (subjek maupun sampel penelitian) teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

A. Observasi 

Observasi adalah cara atau teknik pengumpulan data baik secara langsung 

maupun tidak langsung terhadap objek penelitian (Juliansyah Noor, 2011). 

observasi pada penelitian ini dilakukan pengamatan secara langsung di lapangan 

untuk mendapatkan informasi seperti tempat (ruang), peristiwa atau kejadian, 

narasumber atau responden dan waktu. Data yang dikumpulkan dalam 

pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung mengenai 

karakteristik sosial ekonomi petani lahan pertanian pangan berkelanjutan 

(LP2B) mulai dari kondisi sosial dan kondisi ekonomi. 

B. Wawancara 

Menurut Nasution wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal.Jadi, 

semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi (Pabundu Tika, 

2005). Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara Tanya 

jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan 

penelitian. Wawancara dibedakan menjadi tiga, yaitu : wawancara berstruktur, 

wawancara tidak berstruktur dan wawancara campuran. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan teknik wawancara berstruktur, yaitu wawancara yang 

dilakukan dengan menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu dengan maksud 

agar pengumpulan data dapat terarah ke tujuan penelitian. Teknik wawancara 

berstruktur ini digunakan untuk memperoleh data primer, data primer yang 

dimaksud disini yaitu data tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tempat 

tinggal, kondisi fisik bangunan, dan kepemilikan barang berharga yang 

diperoleh secara langsung oleh peneliti dari kegiatan wawancara di lapangan. 



39  

C. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu cara untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2013: 201). Menurut Vigih Hery 

Kristanto (2018: 64), dokumentasi adalah salah satu cara untuk mengumpulkan 

data penelitian. Teknis pelaksanaan pengumpulan data dengan metode ini adalah 

peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang telah ada, kemudian data di 

peroleh berdasarkan dokumen tersebut. Teknik dokumentasi digunakan untuk 

mendapatkan data sekunder yaitu profil kabupaten dan kecamatan, luas lahan 

sawah, luas alih fungsi lahan sawah, dan data data yang berhubungan dengan 

sosial ekonomi petani LP2B. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami (Sugiyono 

2010:334). Analisis data merupakan adalah rangkaian kegiatan penelaahan, 

pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena 

memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan 

pendekatan keruangan atau spasial approach, di mana bentuk analisisnya yaitu 

berupa peta tematik yang mengambarkan sebaran yang menjadi analisisnya. 

Pendekatan Keruangan (Spasial Approach) merupakan suatu analisis yang 

memperhatikan faktor-faktor pengaruh terhadap lokasi suatu aktivitas. Menurut 

(Nursid 1981:117), analisa keruangan adalah analisa dengan mengaitkan lokasi, 

distribusi (penyebaran), difusi, dan interaksi keruangan. 

Mengacu pada pengertian di atas dapat disimpulkan pendekatan keruangan 

merupakan suatu pendekatan yang menekankan pada faktor-faktor yang 

berpengaruh pada suatu wilayah atau kegiatan. Untuk mengolah data pada 
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penelitian ini adalah dengan mengkategorikan setiap variabel yang terdapat pada 

penelitian ini dan masing-masing variabel diklasifikasikan menjadi kelas-kelas 

tertentu, seperti tinggi, sedang, rendah.Misalnya untuk menentukan tingkat 

pendapatan, pendapatan yang berada di atas rata-rata termasuk kelas tinggi dan 

yang di bawah rata-rata termasuk kelas rendah.Jika dengan menggunakan peta, 

warna dapat dijadikan pembeda atau warna pada peta dianggap mewakili kelas- 

kelas tertentu yaitu, sangat tinggi, tinggi, sedang dan rendah.Misalnya, warna 

merah untuk masyarakat dengan pendidikan tinggi dan hijau untuk masyarakat 

dengan pendidikan dasar.Selain menggunakan warna penyajian data pada peta juga 

bisa menggunakan simbol-simbol, seperti area, titik dan garis.Setelah data hasil 

dari kegiatan penelitian diperoleh selanjutnya dideskripsikan dan diinterpretasi 

secara deskriptif dan ditulis sebagai hasil akhir laporan kegiatan penelitian. 

G.  Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Hal 

ini sejalan dengan pendapat (Ibnu dkk 2003:71) yang mengemukakan bahwa 

instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk memperoleh atau 

mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau mencapai 

tujuan penelitian. 

Penyusunan instrumen penelitian selalu dilakukan dalam sebuah penelitian karena 

instrumen dibutuhkan untuk mengumpulkan data penelitian yang diperlukan. 

Instrumen dapat disusun sendiri atau menggunakan instrumen yang telah ada atau 

dengan kata lain mengadopsi instrumen yang tersedia dari penelitian sebelumnya 

yang instrumennya memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan saat ini. 

Namun jika penelitian yang dilakukan belum ada dan belum pernah dibuat 

instrumennya maka peneliti harus membangun sendiri instrumennya. Kegiatan 

membangun dan menyusun sendiri instrumen penelitian ini disebut pengembangan 

instrumen. 

Instrumen non tes pada umumnya berupa angket, panduan observasi dan panduan 

wawancara. Panduan wawancara dan panduan observasi sama dengan angket, 

perbedaannya terletak pada orang yang mengisi isntrumen. Angket diisi langsung 

oleh responden, sedangkan panduan wawancara diisi oleh pewawancara 
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berdasarkan jawaban yang diberikan oleh responden, panduan observasi diisi juga 

oleh observer berdasarkan apa yang diamatinya dari objek penelitian. Instrumen 

non tes pada penelitian dapat disusun seperti daftar cek atau check list. Responden, 

pewawancara dan pengamat tinggal memberi tanda cek pada tempat atau kolom 

yang telah disediakan. 

Tabel 5. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian. 

Variabel Indikator 
Teknik 

Pengumpulan 

data 

Informan Pedoman 

Kondisi 

Sosial   

• Pendidikan  

 

Wawancara Petani 

LP2B 

Pedoman 

wawancara 

Kondisi 

Ekonomi  

• Pendapatan 

• Tempat Tinggal 

• Kepemilikan 

Barang Berharga 

 

Wawancara Petani 

LP2B 

Pedoman 

wawancara 
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V. PENUTUP 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian Karakteristik Sosial 

Ekeonomi Petani LP2B Kabupaten Pringsewu di Bagian Selatan dan uraian 

pembahasan, kemudian disusun ke dalam distribusi persentase sederhana lalu 

dianalisis secara deskriptif maka penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Sebanyak 69 petani LP2B dengan persentase (93,2%) tergolong memiliki 

klasifikasi tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) petani SD sebanyak 43 

dengan persentase (58,1%) dan petani SMP sebanyak 26 dengan persentase 

(35,1%). 

2. Sebanyak 34 Petani LP2B dengan Persentase (46%) memiliki klasifikasi 

tingkat pendapatan rendah.  

3. Memiliki sebanyak 64 petani dengan Persentase (86,5%) memiliki klasifikasi  

rumah milik sendiri.  

4. Memiliki sebanyak 67 Petani dengan Persentase (90,5%) menempati rumah 

dengan kondisi fisik bangunan permanen,  

5. Memiliki sebanyak 60 Petani dengan Persentase (81,1%) memiliki klasifikasi 

kepemilikan barang berharga dengan golongan sedang. 

B. Saran 

1. Pelaksanaan program LP2B di Kabuptaen Pringsewu hendaknya dapat di 

tingkatkan, baik oleh petani LP2B, kelompok tani yang berada di Kabupaten 

Pringsewu, Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu, dan Pemerintah Kabupaten 

Pringsewu. 

2. Koordinasi antara Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu dengan kelompok 

tani yang berada di Kabupaten Pringsewu beserta petani LP2B di Kabupaten 
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Pringsewu perlu ditingkatkan lagi dalam pelaksanaannya, agar program LP2B 

berjalan lebih baik. 
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