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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I. Latar Belakang Masalah 

Pertanian Indonesia adalah pertanian tropika, karena sebagian besar 

daerahnya berada di daerah tropik yang langsung dipengaruhi oleh garis 

katulistiwa yang memotong Indonesia hampir menjadi dua.  Di samping 

pengaruh katulistiwa, ada dua faktor alam lain yang ikut memberi corak 

pertanian Indonesia. Pertama, bentuknya sebagai kepuluan dan kedua, 

topografinya yang bergunung-gunung. Dalam hubungan  ini letaknya yang 

berada di antara  dua lautan besar yaitu Lautan Indonesia dan Lautan Pasifik , 

serta dua benua besar (daratan) yaitu Australia, dan Asia, juga ikut 

mempengaruhi iklim Indonesia terutama dalam perubahan arah angin dari 

tekanan tinggi ke daerah tekanan rendah. 

Dalam kehidupan masyarakat manusia ada pandangan segolongan atau 

sekelompok yang mempunyai rasa membangun dimana selalu menginginkan 

adanya kemajuan-kemajuan dan perombakan-perombakan sesuai dengan 

tuntutan zaman di samaping. Itu pula, didukung oleh pandangan segolongan 

masyarakat yang bersifat optimis yang diartikan sebagai sekelompok 

masyrakat yang berfaham mempunyai keyakinan bahwa besok di kemudian 

hari ada kehidupan yang lebih cerah, sehinga didorong oleh rasa kejiwaan 

faham optimis tersebut mereka selalu berhati-hati dalam membawa arus 

masyarakat cenderung untuk maju dan berubah. 
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Lain halnya dengan pandangan segolongan masyarakat yang hanya 

menurut apa adanya  dan apa yang terjadi seolah-olah masa bodoh terhadap 

keadaan lingkungan secara langsung maupun tidak langsung merubah cara 

kehidupan dan penghidupan di mana mereka hidup dalam masyrakat itu 

sendiri. Beberapa pandangan seperti itu memerlukan pemahaman tentang 

perubahan sosial yang harus dimulai dengan mendefinisikan konsepnya. 

Pada umunya, masyarakat Indonesia khususnya di pedesaan 

merupakan masyarakat petani. Artinya  sektor pertanian dijadikan sebagai 

mata  pencaharian hidup utama. Ada berbagai jenis tanaman pertanian yang 

di kembangkan, misalnya padi, jagung, kopi. Jenis-jenis tanaman ini ditanam 

menurut kebiasan yang berlaku di masyarakat pada masa sebelumya. Selain 

disesuaikan dengan kondisi tanah dan iklim yang terdapat di daerah tertentu. 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemilihan 

jenis tanaman ini mulai berkaitan dengan aspek ekonomi. Hal ini 

menimbulkan terjadinya perubahan jenis tanaman yang ditanam oleh 

masyrakat pada suatu daerah tertentu. 

Masyarakat Desa di wilayah kecamatan pagentan secara umum 

menjadikan pertanian padi sebagai tanaman pokok yang dibudi dayakan. 

Selain tanaman padi ada juga palawija, kelapa, jagungdan sayur-mayur selain 

di sektor pertanian ada juga warga yang berternak kambing, sapi. Warga   

sangat tergantung dari hasil pertanian tersebut  untuk mencukupi kehidupan 

mereka, tetapi dalam kenyatanya para petani hidup dalam serba kekurangan, 

adapun petani yang lebih dari cukup karena mempunyai lahan yang luas. 
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Para petani padi pada umunya sebelum mereka menggarap sawah 

mereka hutang dulu kepada, koperasi atau juragan besar, pelunasanya setelah 

panen tiba,  hasil panen dan biaya pengarapan sawah tidah sesuai dengan 

harapan para petani mereka hanya mendapatkan untung yang sedikit, karena 

di daerah kecamatan Pagentan  satu kali tanam padi hanya1 tahun selebihnya 

hanya bisa ditanami jagung, ubi – ubian. 

Pada awal mulanya salak di desa Aribaya hanya di coba-coba di tanam  

dan ternyata hidup dan selang beberapa tahun mulai berbuah, salak yang 

dimaksud adalah salak pondoh, karena biasa hidup dan berbuah  sehingga 

terjadi pergantian tanaman, sawah yang dulunya di Tanami padi diganti 

menjadi tanaman Salak Pondoh, tapi tidak semua warga menanami salak ada 

yang masih tetap menggarap sawah, biasanya salak yang baru tanam itu harus 

dirawat dengan baik sampai salak tumbuh tunas baru, hal ini membuktikan 

bahwa salak tersebut biasa hidup. Buah salak mulai berbuah sekitar umur 

empat tahun dari tahun pertama menanam. 

Empat tahun dalam menunggu salak bisa diambil buahnya, tapi selain 

buahnya yang bisa diambil. Dalam periode antara umur dua hingga tiga tahun 

salak mulai mengeluarkan tunas baru, tunas baru tersebut yang nantinya 

dicangkok oleh petani, tunas baru atau para petani biasa meneyebut anakan 

memerlukan waktu sekitar delapan bulan untuk mengambil cangkokan 

tersebut, tunas baru yang bisa diambil dengan ciri–ciri akar sudah banyak, hal 

ini supaya nanti dalam proses penanamanya salak tersebut tidak mati dan 

kuat menyerap air karena akarnya sudah banya. Selain ditanam sendiri hasil 

cangkokan juga dijual. 
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 Demikian pula keberadaan petani di Desa Aribaya di masa lalu, sejak 

tahun 1998 terjadi perubahan tanaman yang di tanam, dari petani padi, dan 

salak lokal berganti menjadi tanaman salak pondoh. Karena menanam padi 

tidak menguntungkan lagi karena waktu itu terjadi krisis sehingga harga 

pupuk naik dan para petani padi banyak yang merugi. Kejadian   ini tentu 

menarik untuk diteliti, apalagi secara faktual dilihat dari kondisi sosial 

ekonomi masyrakat yang terjadi  perubahan yang cukup baik dari sebelum 

dan sesudah menjadi petani salak pondoh. 

 

J. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dibuat rumusan masalah  

Sebagai berikut : 

1. Bagaimana profil desa Aribaya, Kecamatan Pagentan Kabupaten 

Banjarnegara ? 

2. Bagaimana perkembangan budi daya Salak Pondoh di desa Aribaya ? 

3. Bagaimana budi daya salak pondoh bisa memberi dampak sosial ekonomi 

terhadap masyarakat desa Aribaya ? 

 

K. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran kondisi dilokasi pada 

perumusan masalah  diatas, oleh karena itu penelitian ini lebih 

memperioritasikan untuk: 

1. Profil desa Aribaya, Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara. 

2. Perkembangan Perkebunan Salak Pondoh . 
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3. Perubahan Sosial Ekonomi Petani Salak Pondoh Desa Aribaya. 

 

L. Manfaat Penelitian 

Penelitian tentang salak pondoh yang memberi dampak luas dilihat dari 

segi sosial ekonomi,dengan salak  pondoh masyrakat bisa dikatakan hidup 

dalam kecukupan dalam bidang ekonomi. Dan seharusnya pemerintah daerah 

juga berpartisipasi karena nantinya bila dikelola yang baik dapat menjadi 

sentra salak 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat menjadi refrensi bagi peneliti – peneliti yang akan datang dalam 

penulisan agar lebih baik. 

b. Menambah wacana tentang perkebunan salak pondoh. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Bagi Petani 

Memberi masukan kepada petani tentang perlunya  kualitas perwatan 

sehingga bisa bersaing dengan perkebunan yang lain. 

b. Bagi Pemrintah Desa 

  Memberi masukan kepada pemrintah setempat, pihak terkait dan petani 

salak pondoh untuk terus mengembangkan pertanian salak pondoh 

dengan cara penyuluhan dan juga perluasan pasar. 

c. Bagi Peneliti 

Dijadikan  sebagai bahan untuk lebih mempelajari kehidupan sosial 

ekonomi petani salak pondoh. 
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M. Tinjuan Pustaka 

3. Kajian Tentang Salak Pondoh  

Pelaku usaha merupakan suatu peningkatan sumber daya manusia 

dalam meningkatkan usaha yang sedang digelutinya. Memperluas pasar 

dengan berbagai pihak pelaku agribisnis ini adalah kerja samaakan 

pemberdaya petani. Petani sebagai sumber daya manusia tentunya akan 

melihat apa yang menjadi suatu yang bermakna bagi dirinya dan orang 

lain. 

Bangsa Indonesia telak melaksanakan serangkain pembangunan di 

segala bidang. Kegiatan pembangunan itu di laksanakan secara berencana , 

menyeluruh, terarah dan bertahap serta berlanjut untuk meningkatkan 

kemampuan nasional guna mewujudkankehidupan yang sejajar dan 

sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia yang lebih maju. 

Pembangunan merupakan upaya bangsa Indonesia dalammengisi 

kemerdekaan yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Pembangunan 

tersebut pada hakikatnya adalah pembangunan seluruh masyrakat 

Indonesia. Hal itu menunjukan bahwa pembangunan tersebut harus 

diarahkankepada pembangunan manusia Indonesia dalam ikatan bangsa 

Indonesia yang bersatu dan mencerminkan situasi keselarasan hubungan 

antara manusia dengan lingkungan. 

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu unsure yang sangat 

penting karena langsung dengan kesejahteran masyarakat. apalagi sejak 

terjadinya krisis ekonomi, pertumbuhan pembangunan ekonomi menjadi 
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satu keharusan bagi Negara Indonesia untuk biasa terlepas dari himpitan 

krisis tersebut. 

Salak pondoh (Salacca zalaca ‘pondoh’) yang dibudidayakan di 

beberapa tempat di jawa, memiliki bentuk,ukuran,dan warna buah yang 

berbeda – beda, sehinga diberinama yang berbeda pula. Menurut beberapa 

informasi bibit – bibit salak yang dibuduyakan di beberapa tempat di jawa 

tersebut, berasal dari Sleman, Yogyakarta diperoleh secara vegetatif 

(cangkok), dan boleh jadi berasal dari satu klon (Purnomo, 2000 : 3). 

Semua tanaman yang berasal dari satu klon mempunyai genotip 

sama. Faktor lingkungan yang berbeda, terutama faktor edafik dan 

klimatik (termasuk ketinggian) dapat menyebabkan bentuk luar (fenotip) 

yang berbeda pula. Perbedaan bentuk luaar yang demikian, disebut 

modifikasi, dan tidak dapat diturunkan. Besarnya perubahan fenotip akibat 

pengaruh faktor luar tersebut dapat memberikan kesan, seakan-akan 

beberapa tanaman yang mempunyai genotip sama itu berasal dari spesies 

yang berbeda. (Purnomo, 2001 : 2). 

 

4. Penelitian Yang Relevan 

 Penelitian Nuryanto (2003) dengan mengambil judul Pengaruh 

Sosial Petani Cengkeh di desa Sangkarayu, Kecamatan Mrebet , 

Kabupaten Purbalingga menyatakan bahwa perubahan sosial – ekonomi 

menunjukan bahwa stratifikasi sosial dapat dipengaruhi oleh keadaan 

ekonomi masyarakatnya. Perubahan  yang terjadi sangat cepat   saat 

masyarakat mendapat pengahasilan dari sektor perkebunan cengkeh. 
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Begitu juga dengan penelitian Yatmiati (2002) yang judulnya 

Perubahan Sosial Ekonomi Petani Melati di desa Karangcengis, 

Kecamatan Bukateja, Kabupaten, Purbalingga Tahun 1997-2001, bahwa 

dalam penelitianya mengukapkan perubahan yang menyebabkan 

perubahan sosial yang semakin baik dan tingkat keperdulian sosial yang 

meningkatkan, sedangkan perubahan ekonomi meliputi peningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan berkurangan tingkat pengaguran. 

Sokhidin (2008) yang berjudul Kehidupan Sosil Ekonomi Petani 

Salak Pondoh di desa Guram Kecamatan Punggelan Kabupaten 

Banjarnegara Tahun 2000-2007, perkembangan salak pondoh melalui ide 

dan gagasan yang tersusun oleh masyarakat dibuktikan dengan tindakan  

mulai menanam salak. Kehidupan social-ekonomi masyarakat tercukupi 

penghasilan yang dimiliki petani salak pondoh. 

Ketiga penelitianya tersebut di atas menyimpulakan bahwa keadaan 

ekonomi sangat berpengaruh terjadinya perubahan sosial ekonomi. Sebab 

pendapatan ekonomi warga meningkat sehinga dapat merubah status orang 

menjadi lebih mapan, biasanya apabila orang yang ekonominya tinggi. 

Dapat berpengaruh pada perubahan yang lain seperti perubahan sosial di 

mana yang dimana dulu rumahnya semi permanen dapat membuat rumah 

bertingkat mempunyai harta berlebih tidak disadari masyarakat akan 

berdampak terhadap perubahan sosial. 

Perubahan sosial pada saat ini sudah berubah secara cepat tidak 

hanya terjadi di perkotaan tetapi juga di pedesaan. Perubahan ekonomi 
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juga berubah di desa Aribaya sejak para petani padi dan jagung 

mengantinya dengan salak pondoh , karena salak pondoh di pasaran harga 

jualnya tinggi dan banyak orang yang suka. Apabila sedang panen raya 

yang terjadi pada bulan November-Desember. Petani akan mendapatkan 

buah banyak akan tetapi harga akan turun karena kebanyak salak, dan 

yang membeli sedikit, harga salak yang mahal sekitar bulan Juli Agustus. 

Dengan salak pondoh hidup masyarakat desa Aribaya semakin maju dan 

mapan hal ini bias dilihat dari kepemilikan harta benda,seperti mobil, 

motor, handphone,selain itu para orang tua bias menyekolahkan anaknya 

sampai jenjang pendidikan tinggi, dari segi bangunan dari rumah yang 

biasa sekarang kebanyakan sudah ada yang rumahnya bertingkat. 

Perubahan yang lain terjadi pada hal sosial, yaitu mengenai tentang 

kesombongan, hal ini bias dilihat dari orang yang memiliki uang lebih 

sukar untuk bertanya kepada orang apabila saling berpapasan di 

jalan,dengan uang mereka lupa akan kultur budaya. Selain itu gaya hidup 

mereka yang memilik uang  lebih berubah menjadi  konsumtif, contohnya 

apabila berbelanja baju tidak cukup satu. Dan mengenai gotong royong 

masyarakat jarang yang datang merek memilih membayar denda dari pada 

ikut gotong royong. Akan tetapi masyarakat desa Aribaya masih banyak 

yang ikut gotong royong hal ini bias dilihat dari setiap hari mnggu ibu – 

ibu membersihkan lingkungan sekitar. Perubahan–perubahan yang terjadi  

itusangat menarik untuk diteliti sebagai bahan kajian. 
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N. Landasan Teori Dan Pendekatan 

3. Teori Perubahan Sosial 

Robert H. Lauer (dalam Ranjabar, 2008:15), memberikan arti 

perubahan sosial, maka terlebih dahulu menjelaskan definisi perubahan 

sosial dengan alasan bahwa teori-teori perubahan sosial di masa lalu telah 

dibangun di atas mitos-mitos tentang perubahansosial, sehinga merintangi 

pemahaman dan menghalangi penyusunan persepektif baru. Mitos 

membentuk pola pikir yang menyimpang, trauma, dan ilusi yang 

merupakan kendala untuk memahami perubahan sosial sebagai hakekat 

kehidupan manusia. Alasan lain oleh Robert H. Lauer bahwa definisi 

perubahan sosial itu pada umumnya terlalu luas dan terus berubah tetapi 

terdapat perbedaan dalam tingkatperubahanya. Artinya ketidaksesuain di 

setiap masa tertent mencerminkan masalah berubah atau tidak berubah. 

Dalam hal ini, Robert H. Lauer mendefinisikan perubahan sosial sebagai 

suatu konsep inklusif yang menunjuk kepada perubahan gejala sosial 

berbagai tingkat kehidupan manusia, dan mulai dari individual sampai 

global. 

Gillin John dan John Philip Gillin  (dalam, Ranjabar, 2008 : 16) 

mengatakan arti perubahan-perubahan social sebagai variasi dari cara-cara 

hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi 

geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun 

karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyrakat. 

juga secara singkat Samuel Koenig (dalam Soerjono, 1990 : 337) 

mengatakan bahwa perubahan sosial menunjukan pada modifikasi-
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modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia, modifikasi-

modifikasi mana terjadi karena sebab-sebab internmaupun sebab- sebab 

ektern. 

Soejono Soekanto dalam memberikan arti perubahan sosial masih 

terikat pada uraian sejarah pemikiran sosiologi tentang perubahan sosial 

tampaknya memang sulit untuk merumuskan pengertian 

evolusi,pembangunan dan perkembangan tanpa silang arti sebagai 

perubahan sosial untuk semua gejala. Arti perubahan social menurut 

Astrid Susanto (dalam Ranjabar, 2008 : 16) tampaknya memberikan 

tekanan akan pentingnya pembangunan untuk diterapkan padagejala 

social. Ada dua proses sosial yang dapat dikaitkan dengan pembangunan, 

yaitu (1) pertumbuhan atau perkembangan pengetahuan, dan (2) 

pertumbuhan atau perkembangan kemampuan manusia untuk 

mengedalikan lingkungan alam. Sedangkan perkembangan (progres) tidak 

tergantung pada penafsiran  arti dari sejarah, tetapi lebih didasarkan pada 

pengetahuan tentang kondisi dan cara – cara terjadinya perubahan social 

serta hal- hal yang menyangkut masyrakat tertentu. 

Rustam Sani  (dalam Ranjabar, 2008 : 16) dalam mengemukakan 

pendapat tentang arti perubahan social mulai denga urain, bahwa andaikan 

epistemology utama sosiologi ialah wujudnya bentuk- bentuk hubungan 

yang agak mapan antara unsur-unsur dalam suatu masyrakat (struktur 

sosial). Dapat dikatakan aliran-aliran teori dalam sosiologi merupakan 

berbagai laternatif uraian tentang aturan atau tatanan social (sosial order) 

yaitu proses yang menguraikan bagaimana  interaksi antar anggota suatu 

Dampak Perkembangan Perkebunan..., Dedi Hidayat, FKIP, UMP, 2014



12 
 

kelompok sosial itumenjadi berpola dan bentuknya agak tepat  dalam suatu 

masa tertentu. Pembahasan perubahan sosial dapat dapat diuraikan dalam 

dua peringkat, yaitu (1) menguraiakan prosesnya yang memperlihatjan 

seolah – olah perubahan sosialhanya proses khusus dalam kehidupan 

sosial,dan (2) uraian pada peringkat teoritik, perubahan sosial  bukanlah 

sekedar persoalan satu proses khusus dalam kehidupan sosial.  

Definsis perubahan sosial dalam arti lain adalah dari (Selo 

Soemardjan, dalam Ranjabar, 2008 : 17) rumusnya adalah segala 

perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan didalam 

suatu masyrakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di 

dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok- 

kelompok dalam masyarakat. Tekanan pada definisi tersebut terletak pada 

lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan pokok manusia, 

perubahan- perubahan mana kemudian mempengaruhi segi-  segi struktur 

masyarakat lainya. 

Yang lain berpendapat bahwa perubahan sosial terjadi karena adanya 

dalam unsur–unsur yang mempertahankan   keseimbangan masyarakat 

seperti misalnya perubahan dalam unsur-unsur geografis, biologis, 

ekonomis, atau kebudayaan. Kemudian ada pula berpendapat bahwa 

perubahan-perubahan sosial bersifat periodik dan non-periodik, pendapat-

pendapat tersebut pada umunya menyatakan bahwa perubahan merupakan 

lingkaran kejadian kejadian (Soerjono, 1990 : 338) . 

Pitirin A. Sorikin (dalam, Soerjono, 1990 : 338) berpendapat bahwa  

segenap usaha untuk mengemukakan bahwa ada suatu kecendrungan yang 
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tertentu dan tetap dalam perubahan – perubahan sosial, tidak akan berhasil 

baik. Dia meragukan kebenaran akan adanya lingkaran–lingkaran 

perubahan sosial tersebut. Akan tetapi perubahan–perubahan tetap ada, 

dan yang paling penting adalah bahwa lingkungan terjadinya gejala–gejala 

sosial harus dipelajari, karena dengan jalan tersebut barulah akan diperoleh 

suatu generalisasi. 

Dari pendapat tersebut di atas, dapatlah diambil suatu pengertian 

bahwa manusia sebagai mahluk individu tidak akan bisa hidup tanpa ada 

individu lainya. Adanya sifat saling ketergantungan ini menyebabkan 

manusia untuk hidup bersama dan berkelompok guna membentuk suatu 

kelompok manusia yang bertempat tinggal di suatu wilayah atau daerah 

tertentu dalam waktu yang relatif lama dengan dilengkapi norma-norma 

yang mengatur kehidupan untuk menuju kepada tujuan yang dicita-citakan 

bersama atau yang sering disebut dengan istilah masyarakat.Secara 

etimologis , masyrakat berasal dari bahasa Arab Syrik yang berarti bergaul, 

berkumpul, bersekutu. Sedangkan dalam bahasa ingris adalah society asal 

kata socius yang berarti kawan (Soelaeman,1987 : 122). 

Adapun secara epistemologis, Koenjaraningrat mendefinisikan 

masyrakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu 

sistem adat isti adat  tertentu yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu rasa 

identitas bersama (Sunarta dan Dasim Budimansyah, 1989). Dari definisi 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan bentuk 

kolektivitas manusia yang telah mengaitkan diri menjadi kesatuan yang utuh 

dalam. Atau dengan  kata lain, masyarakat merupakan suatu sistem sosial. 
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Membahas masalah sistem sosial ekonomi berarti berkait langsung 

dengan mata pencaharian hidup yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok 

orang yang berbeda di suatu tempat. Aspek sosial dengan status sosial yang 

di milikinya. Dalam lteratur sosiologi, status sosial seorang dalam masyarakat 

dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: 

1. Ascraibed status, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa 

memperhatikan perbedaan rohaniah dan kemampuanya. Pada umumnya 

escraibed status dijumpai pada masyarakat-masyarkat dengan system 

berlapis-lapis yang tertutup, misalnya masyarakat feudal. Namun ascraibed 

status tak hanya dijumpai pada masyarakat-masyarakat dengan system 

berlapis-lapis yang tertutup, pada sistem berlapis-lapis yang terbuka hal itu 

mungkin juga ada. Misalnya kedudukan laki-laki dalam keluaraga, 

kedudukan berbeda dengan kedudukan isteri dan anak-anaknya. Dengan 

demikian, kedudukan ini bisa diperoleh  seseorang karena kelahiranya. 

2. Achieved Status, yaitu kedudukan yang dicapai seseorang dengan usaha-

usaha yang di sengaja. Kedudukan ini bukan diperoleh atas dasar 

kelahiranya, akan tetapi bersifat terbuka bagi siapa saja tergantung pada 

kemapuanya masing-masing dalam mencapai tujuan-tujuanya. Misalnya 

setiap orang dapat menjdai hakim, asalkan memenuhi persyaratan-

persyratan tertentu, syarat-syarat kepegawaian dan seterusnya. Terseralah 

kepada yang bersangkutan apakah dia mau menjalani syarat-syarat tersebut 

apa bila tidak, tak mungkin kedudukan sebagai hakim tersebut akan 

tercapai olehnya. 

Dampak Perkembangan Perkebunan..., Dedi Hidayat, FKIP, UMP, 2014



15 
 

3. Assined Status, yaitu kedudukan seseorang yang diperoeh karena pemberian 

dari pihak lain. Esained status sering mempunyai hubungan yang erat 

dengan ecaifed status, dalam arti bahwa  suatu kelompok atau golongan 

memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa, 

yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan 

kepentingan masyarakat.akan tetapi kadang-kadang kedudukan tersebut 

diberikan, karena seseorang telah lama menduduki suatu kepangkatan 

tertentu. Misalnya seorang pegawai negeri seharusnya naik secara regular, 

setelah menduduki kepangkatanya yang lama, selama waktu tertentu 

(Soekanto, 1990 : 266). Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa 

status sosial ini dapat diperoleh berdasarkan kelahiran, mutu pribadi 

(personal qualities) prestasi, pemikiran, pemilikan dan otoritas (kekuasaan 

yang sah). 

 Adanya status sosial ini berdampak pada perubahan – perubahan 

sosial yang ada dalam masyarakat. Para ahli filsafat, sejarah, ekonomi, dan 

para sosiolog telah mencoba untuk merumuskan prinsip – prinsip atau 

hokum- hukum mengenai perubahan sosial. Banyak yang berpendapat 

bahwa kecendrungan terjadinya perubahan-perubahan sosial merupakan 

gejala yang wajar yang timbul dari pergaulan manusia. Selain itu, ada juga 

yang berpendapat bahwa perubahan–perubahan sosial terjadi karena adanya 

perubahan dalam unsur-unsur geografis, biologis, dan ekonomis maupun 

kebudayaan. Kemudian  ada pula yang berpendapat bahwa perubahan- 

perubahan sosial yang bersifat periodik dan non periodik. Pokoknya, 
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pendapat-pendapat tersebut pada umumnya menyatakan bahwa perubahan- 

perubahan tersebut merupakan lingkaran dari pada kejadian-kejadian 

(Soekanto,1990 : 338). 

Kehidupan sosial ekonomi merupakan suatu kondisi masyarakat yang 

berkaitan dengan kemampuan masyrakat untuk memenuhi kebutuhannya 

dalam mengkonsumsi barang–barang dan kemampuan masyarakatnya untuk 

menempatkan dirinya dalam kelompok–kelompok sosial yang didasarkan 

pada sarana-sarana ekonomi yang dimiliki oleh individu tersebut. 

 

4. Pendekataan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi dan ekonomi 

pendekatan sosiologi digunakan untuk menganalisa segi–segi sosial yang 

terjadi diwilayah penelitian interaksi antar individu. Pendekatan ekonomi, 

pada kehidupan ekonomi petani salak pondoh di desa Aribaya Kecamatan 

Pagentan, Kabupaten Banjarnegara. 

 

O. Metode Penelitian 

Dalam penelitian  Dampak Perkembangan Perkebunan Salak Pondoh 

Bagi Kehidupan Sosial ekonomi Desa Aribaya Kecamatan Pagentan 

Kabupaten Banjarnegara mengunakan  metode penelitian  Sejarah  :  

1. Heuristik, yaitu mengunaakan jejak masa lampau dengan melakukan 

observasi,wawancara dan dokumentasi secara langsung dengan petani 

salak pondoh . 
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a. Wawancara,penulis, mengadakan wawancara langsung dengan  

petani,pedagang, buruh dan   pemerintah desa tokoh masyrakat 

setempat, untuk mendapatkan data tentang petani salak pondoh dan 

kehidupan sosial ekonominya. 

b.  Dokumentasi, penulis menggunakan untuk memperoleh data tentang 

profil desa dan beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian ini.  

c. Observasi yang di artikan sebagai sebuah kegiatan pengamatan, dalam 

kegiatan penelitan yang akan di lakukan ini akan digunakan untuk 

mengamati kehidupan sosial ekonomi. Dengan observasi ini diharapkan 

peneliti akan mendapatkan sejumlah data yang di analisis. Penulis 

mengunakanya untuk memperoleh data dengan cara menelusuri obyek 

kejadian dan para tokoh masyarakat. Sampai saat ini belum ada yang 

meneliti masalah kehidupan sosial ekonomi masyarakat petani salak 

pondok desa Aribaya dan peneliti mengadakan observasi 1,5 bulan. 

2. Kritik, berupa pengakajian sumber sejarah,di tempuh dengan jalan mencari 

keontentikan dan kredibilitas sumber yang sesuai dengan materi 

penelitian.kritik sendiri dibagi dua yaitu, kritik ekstern dan kritik intrn. 

Kritik ekstern yaitu untuk menentukan apakah sumber asli atau palsu 

dengan cara mengamati keadaan fisik sumber petani salak pondoh. Kritik 

intern yaitu menentukan isi sumber dapat dipercaya atau tidak, dengan cara 

mencari beberapa sumber yang sesuai dengan pembahasan materi untuk 

dibandingkan kemudian ditentukan dapat dipakai atau tidak. Sumber lisan 
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dengan cara mewancarai petani Salak Pondoh ataupun kamitua dan 

masyarakat setempat. 

3. Interpretasi, yaitu menafsirkan data–data yang diperoleh untuk menjadi 

fakta. Kemudian mencari makna dengan menghubungakan dengan fakta- 

fakta lain. 

4. Historiografi, menyusun cerita sejarah yang mengunakan prinsip 

serialisasi, kronologis, kausanlitas, dan imajinasi (Notosusanto, 1978:36) 

  

P. Sistematiaka Penyajian 

Sistematika penyajian dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab. Antara 

bab satu dengaan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling 

berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk 

mempermudah pemahaman, maka susunanya dapat dijelaskan di bawah ini. 

Bab satu memuat tentang pendahuluan, yang meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjuan 

pustaka, landasan teori, metode penelitian, sistematika penyajian. 

Bab dua memuat tentang profil desa Aribaya, yang meliputi munculnya, 

keadaan umum desa Aribaya, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara. 

Bab tiga memuat tentang perkembangan salak pondoh, ide dan 

gagasasn, pertumbuhan, reproduksi, cara budi daya, panen. 

Bab empat memuat tentang perubahan sosial ekonomi petani salak 

pondoh di desa Aribaya yang meliputi munculnya petani salak pondoh,  prose 

perkembangan petani salak pondoh, dan perubahan sosial ekonomi petani 
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salak pondoh sebelum dan sesudahnya di desa Aribaya, Kecamatan Pagentan, 

Kabupaten Banjarnegara.  

Bab lima memuat kesimpulan penelitian dan saran bagi petani salak 

pondoh di desa Aribaya. 

 

 

 

 

  

Dampak Perkembangan Perkebunan..., Dedi Hidayat, FKIP, UMP, 2014




