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ABSTRAK 

 

 

Reswari, Mutiara Meliana. 2015. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pertanian 

Tangguh Masukan Lokal pada Kelompok Tani Mekar Sari Desa Curugsewu 

Kecamatan Patean Kabupaten Kendal. Skripsi. Jurusan Pendidikan Luar Sekolah. 

Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr. 

Sungkowo Edy Mulyono, S.Pd., M.Si. 

 

Kata kunci  :  pemberdayaan masyarakat, pemerdayaan pertanian, pertanian, 

pertanian tangguh masukan lokal, kelompok tani. 

 

Pemberdayaan bertujuan untuk membantu pengembangan dari masyarakat 

lemah, renta, miskin, marjinal, dan kaum kecil seperti petani, buruh tani, 

masyarakat miskin, kaum cacat, dan kelompok wanita yang deskriminasi atau 

disampingkan. Memberdayakan kelompok masyarakat tersebut secara sosial 

ekonomi sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan 

dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan 

masyarakat. Pemberdayaan masyarakat pada kelompok tani Mekar sari bertujuan 

untuk meambah pengetahuan dan meningkatkan hasil produksi. 

Rumusan masalah yang dikaji adalah mendreskripsikan proses, factor yang 

mendukung dan menghambat, dan hasil pemberdayaan dalam program 

pemberdayaan petani melalui pertanian tangguh masukan lokal pada tanaman padi 

Kelompok Tani Mekar Sari  Desa Curugsewu, Kecamatan Patean, Kabupaten 

Kendal. 

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data 

figunakan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik 

keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat 

berjalan secara bertahap, dengan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi. Adapun factor yang mendukung dan menghambat dalam 

pemberdayaannya adalah pengetahuan, motivasi dan sumberdaya, baik 

sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia. Hasil dari pemberdayaan, petani 

dapat berfikir efektif dan menjadikan petani mandiri. 

Simpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan program pemberdayaan 

masyarakat melalui pertanian tangguh masukan local berjalan sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan, dengan kegiatan pemberdayaan yang dapat membantu 

mengatasi maslaah petani. Saran yang diberikan adalah perlunya kegiatan 

tambahan supaya petani dapat menambah ilmu pengetahuan yang dimilikinya. 

Selain itu, pihak pemberdaya juga perlu melakukan kerjasama dengan dinas 

pertanian supaya pemberdayaan dapat dijalankan pada desa lainnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Masyarakat desa dalam kehidupan sehari-hari biasanya lebih 

menggantungkan hidupnya pada alam. Alam merupakan segalanya bagi 

penduduk desa, karena alam memberikan apa yang dibutuhkan manusia bagi 

kehidupannya. Mayoritas masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada 

hasil alam dan hidup dipedesaan mempunyai mata pencaharian sebagai 

petani. Besarnya peranan pertanian di Indonesia memberikan motivasi 

pedesaan untuk memiliki lahan pertanian yang dapat dijadikan sebagai 

sumber produksi, oleh karena itu mereka berupaya dengan berbagai cara 

untuk memenuhi lahan pertanian baik yang ada diwilayah tempat tinggalnya 

maupun diluar desanya. Mereka akan memenuhi kebutuhan hidup 

keluarganya dengan memiliki lahan pertanian tersebut. Sebagian dari 

mereka biasanya hanya bekerja disektor pertanian karena disesuaikan 

dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki. 

Kebutuhan konsumen yang semakin tinggi akan pangan menyebabkan 

para petani merasa terdesak ingin memenuhi kebutuhan. Padahal selama ini 

hasil panen yang didapatkan oleh petani sangatlah minim, dan tidak banyak 

hasil panen yang di jual, karena hasil panen tersebut digunakan untuk makan 

sehari-hari sampai tiba panen selanjutnya.  
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Hal ini menyebabkan petani mengaplikasikan input luar yang tinggi 

seperti pupuk, pestisida, dan bahan kimia lainnya, tanpa memperhatikan 

dampak yang akan terjadi pada lingkungan sekitar serta konsumen yang 

mengkonsumsinya. Pola pikir petani telah berhasil dirombak semenjak 

terjadi revolusi hijau, dimana akan menggunakan input luar secara besar-

besaran yang mungkin tidak disadari oleh petani bahwa dengan sistem 

tanam yang demikian mampu menurunkan kualitas lahan yang nantinya 

akan merugikan petani itu sendiri. Menggunakan pestisida dan bahan 

anorganik lainnya secara berlebihan akan menyebabkan keseimbangan alam 

menjadi terganggu. Selain itu juga menyebabkan adanya residu dari bahan 

kimia tersebut pada hasil panen yang bila dikonsumsi manusia akan 

menimbulkan penyakit. Makin banyaknya serangga pengganggu tanaman 

yang resisten dan makin menurunnya musuh alami serangga pengganggu, 

memaksa petani untuk menggunakan pestisida dengan dosis yang lebih 

tinggi dan jenis yang lebih banyak. Semua itu akan membengkakkan biaya 

produksi pertanian yang dikeluarkan petani. Kalau cara bertani seperti itu 

dibiarkan berlarut larut, maka bukan tidak mungkin persoalan yang akan 

dihadapi petani di masa mendatang akan lebih besar, ketergantungan sistem 

pertanian pada energy yang tidak terbarukan (pupuk kimia, pestisida) akan 

menempatkan pertanian kita pada posisi yang sangat rentan. 

Untuk menghindari posisi pertanian yang sangat rentan, negara-negara 

maju mengambil keputusan untuk meninjau kembali strategi pengembangan 

teknologi budidaya tanaman. Beberapa Negara di Asia, pilihan baru tersebut 
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juga telah dilakukan. Pilihan baru tersebut ada yang memberi istilah dengan 

Law Input Technology, atau Low input sustainable agriculture, atau 

Intregated plant nutrion system, atau Biologically based agriculture, atau 

kalau di Indonesia dengan sebutan pertanian tangguh masukan local 

(PTML), atau pertanian hemat energy, atau pertanian masukan rendah 

(Sanchez, P.A. 1989: 279). 

PTML adalah sebagai suatu sistem pertanian, oleh karenanya segala 

upaya peningkatan hasil pertanian harus mempertimbangkan keserasian 

hubungan antar anasir (komponen) penyusun system dan tetap harus 

mengacu pada kaidah-kaidah alam. Kaidah alam yang mengatur hubungan 

antar sistem pertanian tersebut meliputi gatra yang mengatur hukum 

keseimbangan materi (unsur hara) tanah (prinsip hokum) kekekalan materi 

ternyata juga berlaku dalam sistem pengaturan homoestatis ekosistem 

pertanian ini dapat diperiksa dari daur biogeochemical yang dijelaskan oleh 

Eugene p. (1983: 175-215). Gatra yang mengatur keseimbangan populasi 

organisme pengganggu dengan populasi organisme musuh alami, dan gatra 

yang mengatur hubungan antara iklim dengan jenis atau varietas tanaman. 

Luasnya lahan persawahan di Indonesia ternyata tidak juga mampu 

membuat taraf hidup petani meningkat. Masih banyak petani sawah yang 

mengalami kesulitan dalam menjalani hidup. Tak jarang kita dapatkan petani 

sawah di desa-desa berada dalam garis kemiskinan. Hal ini disebabkan 

karena meningkatnya berbagai kebutuhan hidup, baik kebutuhan sekunder 

maupun kebutuhan primer dan juga karena terjadinya krisis ekonomi yang 
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tak kunjung terselesaikan, inilah yang membuat para petani miskin semakin 

kewalahan dalam memperbaiki perekonomian keluarganya. 

Sektor ekonomi pedesaan akan lebih meningkat atau mengalami 

perubahan, apabila pertumbuhannya bersandarkan kepada sumber alam dan 

program-program yang diwujudkan dalam upaya mengatasi kemiskinan. 

Menurut Sritua Arief (dalam Abustam & Irwansyah, 2010: 3) 

mengemukakan bahwa “kemiskinan dan keterbelakangan disebabkan oleh 

proses penghancuran kesempatan yang terjadi sebagai akibat proses 

“eksploitasi”. Proses eksploitasi itu dapat berbentuk: 1) pertukaran yang 

tidak adil dalam proses tukar-menukar komoditas, 2) pembayaran yang tidak 

adil atas jasa-jasa pekerja, 3) pengenaan pengutang yang relatif 

memberatkan dari penguasa terhadap lapisan bawah”. Untuk mengurangi 

kemiskinan, maka petani padi di Desa Curugsewu Kecamatan Patean 

Kabupaten Kendal pada prinsipnya adalah penggarap sekaligus pemilik 

lahan sawah, dimana padi yang dihasilkan saat masa panen dijual kepada 

masyarakat lainnya untuk menambah pemasukan. Namun kenyataannya, 

walaupun para petani padi sawah menggarap dan memiliki hak atas 

tanahnya, kemiskinan masih tetap menyelimuti mereka. Oleh karena itu, 

salah satu program dalam meningkatkan produktifitas pertanian perlu 

dilakukan  pemberdayaan masyarakat. 

Pemberdayaan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh kelompok 

atau masyarakat yang berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial 

untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan sebagai 
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proses serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan dan keberdayaan 

kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami 

kemiskinan. Pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin 

dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, 

memiliki kekuasaan atau mempunyai kemampuan untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun seperti 

memiliki kepercayaan diri, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi 

dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas 

kehidupan social (Lestari, 2011: 10). Pemberdayaan juga dapat membantu 

petani yang selama ini mengalami kesulitan dapat terbantu dan dapat 

meningkatkan kesejahteraan petani. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka peneliti ingin mengetahui sejauh mana proses 

pemberdayan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup petani 

dan meningkatkan produktifitas hasil pertanian untuk membantu petani 

dalam memenuhi kebutuhan konsumen melalui tehnologi budidaya 

pertanian dengan sebutan pertanian tangguh masukan lokal. Disamping itu 

peneliti ingin mengetahui faktor pendukung dan penghamat dalam 

pelaksanaan pemberdayaan kepada masyarakat, maka peneliti mengambil 

judul“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pertanian Tangguh Masukan 

Lokal Pada Kelompok Tani Mekar Sari Desa Curugsewu Kecamatan Patean 

Kabupaten Kendal”. 
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1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pemberdayaan petani melalui pertanian tangguh 

masukan lokal pada tanaman padi Kelompok Tani Mekar Sari  Desa 

Curugsewu, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal? 

2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan 

program pemberdayaan petani melalui pertanian tangguh masukan lokal 

pada tanaman padi Kelompok Tani Mekar Sari Desa Curugsewu, 

Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal? 

3. Bagaimana hasil pemberdayaan masyarakat melalui pertanian tangguh 

masukan lokal pada Kelompok Tani Mekar Sari  Desa Curugsewu, 

Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal? 

2. Tujuan Penelitian 

Berdasar rumusan masalah di atas, tujuan pembahasan dari penelitian 

ini adalah: 

1. Mendeskripsikan proses pemberdayaan masyarakat petani melalui 

pertanian tangguh masukan lokal pada tanaman padi Kelompok  Tani 

Mekar Sari Desa Curugsewu, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal. 

2. Mendeskripsikan faktor yang mendukung dan menghambat dalam 

pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat petani melalui 

pertanian tangguh masukan lokal pada tanaman padi Kelompok Tani 

Mekar Sari Desa Curugsewu, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal. 
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3. Mendeskripsikan hasil pemberdayaan dalam program pemberdayaan 

masyarakat petani melalui pertanian tangguh masukan lokal pada 

tanaman padi Kelompok Tani Mekar Sari Desa Curugsewu, Kecamatan 

Patean, Kabupaten Kendal. 

3. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat melalui 

pertanian tangguh masukan lokal pada kelompok tani mekar sari Desa 

Curugsewu Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, diharapkan dapat 

diperoleh manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis  

1.1. Menambah pengetahuan atau wawasan masyarakat tentang 

pemberdayaan masyarakat melalui pertanian tangguh masukan lokal 

pada tanaman padi Kelompok Tani Mekar Sari. 

1.2 Sebagai sarana informasi bagi peneliti lain yang mempunyai minat 

untuk meneliti masalah-masalah yang berkaitan dengan pertanian padi 

pada Kelompok Tani Mekar Sari. 

2. Manfaat Praktis: 

2.1 Bagi masyarakat, agar masyarakat mengetahui tentang proses 

pemberdayaan, faktor pendukung dan penghambat dalam pertanian 

tangguh masukan lokal. 

2.2 Bagi Pemerintah, pemerintah dapat terus mengembangkan kegiatan 

pertanian untuk masyarakat desa yang mempunyai mata pencaharian 

sebagai petani, serta dapat memfasilitasi kebutuhan petani. 
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2.3 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dalam penelitian ini untuk menghindari kemungkinan 

salah tafsir, maka perlu ditegaskan istilah-istilah dalam pembahasan. 

Adapun masing-masing kata memilki arti, diantaranya sebagai berikut: 

2.3.1 Pemberdayaan Masyarakat 

Menurut Usman dalam Mulyono (2012: 30) pemberdayaan adalah suatu 

proses pembelajaran masyarakat untuk mengembangkan seluruh potensi 

agar dapat berperan serta dalam pembangunan. Sebagai suatu proses 

pembelajaran, maka ia adalah suatu proses peningkatan kemampuan pada 

seseorang atau kelompok orang agar dapat memahami dan mengontrol 

kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi, dan atau politik sehingga dapat 

memperbaiki kedudukannya di tengah-tengah masyarakat. 

2.3.2 Pertanian Tangguh Masukan Lokal 

PTML adalah sebagai suatu sistem pertanian, oleh karenanya segala 

upaya peningkatan hasil pertanian harus mempertimbangkan keserasian 

hubungan antar anasir (komponen) penyusun system dan tetap harus 

mengacu pada kaidah-kaidah alam. Kaidah alam yang mengatur hubungan 

antar sistem pertanian tersebut meliputi gatra yang mengatur hukum 

keseimbangan materi (unsur hara) tanah (prinsip hokum) kekekalan materi 

ternyata juga berlaku dalam sistem pengaturan homoestatis ekosistem 

pertanian ini dapat diperiksa dari daur biogeochemical yang dijelaskan oleh 

Eugene p. (1983: 175-215).Pertanian tangguh masukan lokal merupakan 

kegiatan bercocok tanam yang akrab dengan lingkungan. Pertanian tangguh 
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masukan lokal  berusaha meminimalkan dampak negatif bagi alam sekitar. 

System pertanian ini juga merupakan tuntutan jaman, bahkan sebagai 

pertanian masa depan karena manusia sebagai konsumen akhir produk 

pertanian akan merasa aman dan terjaga kesehatannya. 

 

2.3.3 Kelompok Tani 

Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan 

petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, 

kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan 

komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangakan usaha 

anggota (Peraturan Mentri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 

tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok 

Tani). 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

1. Pemberdayaan Masyarakat 

2.1.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 

Konsep pemberdayaan masyarakat mengacu pada kata “empowerment” 

yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki 

oleh masyarakat dengan harapan memberikan peranan kepada individu 

bukan sebagai subjek, tetapi sebagai pelaku (aktor) yang menentukan hidup 

mereka (Moebyanto dalam Muarifuddin, 2011: 15). Sedangkan menurut 

Sulistiani (2004: 77), pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses 

menuju berdaya, atas proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, 

dan atau proses pemberian daya/kekuatan/ kemampuan dari pihak yang 

memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. 

Menurut John and Peggy Hucthison (1993: 4) bahwa pemberdayaan 

adalah 

Empowerment is a social-action process that promotes participation 

of people, organization, and communities toward the goals of increased 

individual and community control, political efficacy,improved quality of 

community life, and social justice. 

Yang menyatakan bahwa pemberdayaan adalah proses sosial-tindakan 

yang mempromosikan partisipasi orang, organisasi, dan masyarakat menuju 

tujuan peningkatan individu dan kontrol masyarakat, efikasi politik, 

peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan keadilan sosial. 
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Pengertian pemberdayaan juga diungkapkan oleh Suharto (2010: 59). 

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses 

pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan 

atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-

individu yang mengalami masalah kemiskinan, sebagai tujuan, maka 

pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh 

sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki 

kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, 

seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, 

mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan 

mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. 

Menurut Pranarka dalam Sedamaryanti (1996: 27) konsep 

pemberdayaan mempunyai makna yaitu:  

“menekankan pada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi 

individu agar mempunyai kemampuan atau daya untuk menentukan 

apa yang menjadi pilihan hidupnya. Pemberdayaan kepada 

kelompok atau perorangan harus mengetahui kekuatan, kelemahan 

dan kondisi lingkungan mereka, sehingga apa yang harus 

ditingkatkan dan didorong menjadi jelas.” 

  

Secara garis besar menurut Suparjan (2003: 43), pengertian 

pemberdayaan masyarakat mengandung arti, yaitu: to give ability or enable 

to, yaitu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui 

pelaksaan berbagai kebijakan dan program-program pembangunan, agar 

kondisi kehidupan masyarakat mencapai tingkat kemampuan yang 

diharapkan dan to give power or authority to, yang berarti memberi 
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kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada 

masyarakat, agar masyarakat memiliki kemandirian dalam mengambil 

keputusan, dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara 

mandiri. Ini berarti bahwa, pemberdayaan masyarakat merpakan upaya 

memampukan dan memandirikan masyarakat (talking control over their 

lives, setting their own agendas skill, building self confidence, solving 

problems and developing self reliance). Kemandirian merupakan proses 

kebangkitan kembali dan pengembangan kekuatan pada diri manusia yang 

mungkin sudah hilang karena ketergantungan, eksploitasi, dan subordinasi. 

Menurut Sumaryadi (2005: 114), pemberdayaan masyarakat merupakan 

upaya meningkatkan harkat lapisan masyarakat dan pribadi manusia. Upaya 

ini meliputi: pertama, mendorong, memotivasi, meningkatkan kesadaran 

akan potensinya dan menciptakan iklim atau suasana untuk berkembang. 

Kedua, memperkuat daya potensi yang dimiliki dengan langkah-langkah 

positif memperkembangkannya. Ketiga, penyedian berbagai masukan dan 

pembukaan akses ke peluang-peluang. Upaya yang dilakukan adalah 

peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, akses kepada moral, 

teknologi tepat guna, informasi, lapangan kerja dan pasar, dengan fasilitas-

fasilitasnya. Menurut  Paul (dalam Suparjan & Hempri, 2003:43), bahwa 

pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga 

meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta 

memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil 

pembangunan. Menurut Borrini dalam Suparjan & Hempri (2003: 43), 
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pemberdayaan merupakan konsep yang mengacu pada pengaman akses 

terhadap sumber daya alami dan pengelolaannya secara berkelanjutan. 

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat di 

maknai sebagai suatu upaya untuk membentuk manusia lebih berhasil guna 

peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan adanya pemberian energi 

atau proses tindakan agar yang bersangkutan mampu bertindak mandiri dan 

didukung adanya peningkatan usaha yang mengarah ke peningkatan 

penghasilan. 

1. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat 

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk 

membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian 

tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa 

yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang 

sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. 

Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami 

oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, 

memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi 

mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan 

mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, 

konatif, psikomotorik, afektif dengan pengerahan sumber daya yang 

dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Dengan demikian 

untuk menjadi mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumberdaya 

manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan 
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afektif, dan sumberdaya lainnya yang bersifat fisik-material. (Sulistiyani, 

2000: 80). 

Pemberdayaan masyarakat hendaklah mengarah pada pembentukan 

kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya 

merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan 

wawasan seseorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas 

permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap 

perilaku masyarakat yang terbentuk yang diarahkan  pada perilaku yang 

sensitive terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi 

afektif adalah merupakan sense yang dimiliki oleh masyarakat yang 

diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap 

dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan 

keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung 

masyarakat dalam rangka melakukan aktifitas pembangunan (Mahardika, 

2015: 31). 

Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (kognitif, 

konatif, afektif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada 

terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan. Karena dengan 

demikian dalam masyarakat akan terjadi kecukupan  wawasan, yang 

dilengkapi dengan kecakapan-ketrampilan yang, memadai, diperkuat oleh 

rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kabutuhannya 

tersebut (Sulistyani, 2004: 80) 
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Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah 

proses. Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan 

memperoleh kemampuan tersebut. Dengan proses belajar tersebut akan 

diperoleh kemampuan/daya dari waktu ke waktu. Dengan demikian akan 

terakumulasi kemampuan yang memadai, untuk menghantarkan 

kemandirian mereka. Apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang 

merupakan suatu visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat 

mewujudkan komunitas yang baik, masyarakat yang ideal (Suprijatna, 

Tjahja, 2000: 13). 

Menurut Suryana dalam Mahardika (2015: 15-16) upaya 

memberdayakan masyarakat pasti dihadapkan pada suatu kondisi 

masyarakat atau bagian dari masyarakat yang masih dalam posisi dan 

kondisi yang lemah. Mungkin terjadi masyarakat secara keseluruhan yang 

berada pada wilayah tertentu sama sekali belum berdaya. Dengan 

demikian orientasi pemberdayaan memang secara tegas menunjuk suatu 

target group masyarakat itu sendiri. Di sisi lain sangat mungkin terjadi 

bahwa sasaran yang perlu diberdayakan hanyalah merupakan bagian dan 

suatu masyarakat saja, yaitu khususnya pihak yang belum memiliki daya. 

Dapat dicontohkan disini misalnya masyarakat miskin kota yang berada 

pada suatu kawasan, yang sebenarnya warga masyarakat bersifat heterogen 

dilihat dari aspek pendapatan. Ada anggota masyarakat yang kaya raya, 

berkecukupan, pendapatan rendah, berada digaris kemiskinan dan di 

bawah garis kemiskinan.   
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Dilihat dari heterogenitas tersebut, maka ada sebagian masyarakat 

yang sudah tidak perlu diberdayakan, namun disisi lain masih ada 

sekelompok yang perlu diberdayakan. Sedangkan untuk melengkapi 

sebuah komunitas yang baik perlu ditambahkan kompetensi sebagai 

berikut: 

1. Mampu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan komunitas. 

2. Mampu mencapai kesempatan tentang sasaran yang hendaknya dicapai 

dan skala prioritas. 

3. Mampu menemukan dan menyepakati cara dan alat mencapai sasaran yang 

telah disetujui. 

4. Mampu bekerjasama rasional dalam bertindak mencapai tujuan. 

Kompetensi-kompetensi tersebut merupakan kompetensi pendukung 

untuk mengantarkan masyarakat agar mampu memikirkan, mencari dan 

menentukan solusi terbaik dalam pembangunan sosial. Di samping itu 

kompetensi keempat merupakan kompetensi masyarakat untuk 

menentukan strategi dalam merealisasikan solusi yang telah ditetapkan. 

Itu semua akan dapat terwujud apabila proses belajar yang dilakukan 

efektif. Proses belajar tersebut merupakan suatu keharusan untuk 

ditempuh, karena sebagai suatu metodelogi yang tidak dapat dihindari. 

Pada dasarnya tujuan pemberdayaan adalah sebagai berikut (Sumaryadi, 

2005: 115) : 
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1. Mengembangkan manusia yang otentik dan integral dari masyarakat yang 

lemah, miskin, marjinal, kaum kecil seperti petani, masyarakat miskin, dan 

kelompok wanita yang diskriminasi atau disampingkan. 

2. Memberdayakan kelompok masyarakat tersebut melalui sosial ekonomi 

sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan 

dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pembangunan 

masyarakat. 

Pemberdayaan dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial 

di masyarakat, menghilangkan adanya kesenjangan sosial sehingga tercipta 

adanya suatu perkembangan yang maju dan mandiri dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

Tujuan pemberdayaan dalam peneitian ini adalah mewujudkan 

kemandirian pada warga belajar pelatihan tata rias pengantin sehingga 

mereka memiliki daya saing kerja yang tinggi dan mampu membuka usaha 

rias pengantin. 

1. Proses Pemberdayaan 

Proses adalah seluruh kegiatan/ langkah-langkahsecara bertahap 

yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan agen pembaharu , yang 

terdiri dari; pendekatan capacity building  untk memberdayakan 

kelembagaan agen pembaharu; pendekatan newpublic management (NPM) 

untuk meningkatkan kemampuan manajerial agen pembaharu secara 

internal, pendekatan kinerja untuk peningkatan organisasi agen 

pembaharu; pendekatan substansial melalui pengorganisasian knowledge, 
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attitude, practice (KAP), agar agen pembaharu menguasai aspek dan 

substansi kemiskinan, mampu menentukan solusi dan pendekatan yang 

tepat untuk menciptakan kemandirian masyarakat (Sulistyani, 2004: 118). 

Sementara itu, Kindervatter dalam Lyna  (2014: 21), mengajukan 

delapan karakteristik dari empowering procces, proses itu meliputi: 

smallgroup structur yang menekankan pada otonomi kelompok kecil, 

transfer of responsibility adanya respon atau partisipasi dalama penyaluran 

atau pemberian sesuatu, participant leadership  partisipasi dari pemimpin, 

agen as facilitator agen atau kelompok yang berfungsi sebagai fasilitator, 

democratis and non-hierarchical relationship and procces semua 

keputusan diambil dari suara terbanyak, peran dan tanggung jawab 

dilakukan secara merata, intregation of reflection  pengalaman partisipasi 

dan perbaikan pemecaha masalah dijadikan focus bagi setiap individu 

untuk meningkatkan perubahan yangd apat melibatkan individu untuk 

memecahkan permasalahannya,  method wich encourage self-reliace teknit 

digunakan untuk perlibatan aktif bagi individu yang mengikuti kegiatan 

dan aktivitas kelompok seperti belajar bersama, jaringan kerja dan 

pelatihan, improvement of social, economics, and/or political standing 

sebagai proses pemberdayaan, partisipasi yang dapat meningkatkan 

kemampuan social, ekonomi dan atau peningkatan politik didalam 

masyarakat. 

Menurut Sudjana (2003: 63), proses pembelajaran dalam upaya 

pemberdayaan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 
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1. Perencanaan 

Perencaaan adalah upaya sistematis yang menggambarkan 

penyusunan rangkaian atau tindakan yang akan dilakukan untuk 

pencapaian tujuan organisasi/lembaga atau perencanaan merupakan 

kegaiatn untuk menggerakkan atau menggunakkan sumber-sumber yang 

terbatas secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Menurut Kauffman dalam Sutomo, (2012: 12), yaitu perencanaan 

adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan 

menetapkan jalan serta sumber untuk mencapai tujuan seefektif dan 

seefisien mungkin. Perencanaan pemberdayaan merupakan upaya 

perumusan tujuan tindakan pemberdayaan dalam rangka mencapai tujuan 

yang diprioritaskan. Kegiatan perencanaan pemberdayaan berupa tindakan 

identifikasi kebutuhan bagi sasaran tercapainya tujuan pemberdayaan. 

2. Pelaksanaan 

Kegiatan pelaksanaan merupakan suatu proses yang dimulai dari 

pelaksaan implementasi awal, impelementasi, dan implementasi akhir. 

Implementasi awal mencakup persiapan-persiapan sebelum kegiatan. 

Impelentasi merupakan aspek kegiatan teknis yang dilakukan, sedangkan 

implementasi akhir merupakan akhir pelaksanaan kegiatan yang meliputi 

hasil kegiatan dan pelaporan. 
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Pelaksanaan pemberdayaan juga dikemukakan oleh Kindervatter 

dalam Lyna (2014: 22) yang memiliki sebelas dimensi, yaitu: structure, 

pendekatan pada struktur yang melatarbelakangi adanya kesaman tujuan; 

role of learner, penggunaan waktu yang disesuaikan oleh kebutuhan; role 

of facilitator, tuhas fasilitator dala menentukan keputusan bersama; 

relationship between learners and facilitator, hubungan yang baik antara 

warga belajar dan fasilitator yang baik; needs assessment, assesmen 

kebutuhan belajar diidentifikasi dari kebutuhan warga belajar dan 

fasilitator; curriculum development, tujuan yang ingin dikembangkan; 

subject matter,fasilitator membanu warga belajar dalam menyelesaikan 

masalahnya; material,  bahan yang akan dilaksanakan pada kegiatan;  

methods, metode yang digunakan;  and evaluation,  tindakan evaluasi 

sebagai wujud dari keberhasilan pemberdayaan.. 

3. Evaluasi 

Kamil (2012: 162), berpendapat bahwa evaluasi dilakukan untuk 

mengetahui tingkat pemahaman peserta pemberdayaan tentang kegiatan 

yang diadakan, baik secara lisan maupun praktik secara langsung. Evaluasi 

dilaksanakan oleh isntruktur/pemberdaya di akhir kegiatan. 

2.1.4.   Sasaran Pemberdayaan Masyarakat 

Adapun sasaran pemberdayaan masyarakat dalam mencapai 

kemandirian melakukan usaha sebagai berikut: 

1. Terbukanya kesadaran dan tumbuh peran aktif, mampu mengorganisir diri 

dan kemandrian bersama. 
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2. Memperbaiki keadaan sosial kehidupan masyarakat dengan meningkatkan 

pemahaman, peningkatan pendapatan dan usaha. 

Meningkatkan kemampuan kinerja kelompok-kelompok swadaya 

maupun perorangan dalam ketrampilan teknis dan manajemen untuk 

memperbaiki produktifitas dan pendapatan mereka (Sumaryadi, 2005: 

115).  

1. Indikator Keberdayaan 

Menurut Kieffer dalam Suharto (2005: 63) pemberdayaan mencakup 

tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, 

dan kompetensi partisipatif.sedangkan menurut Parson et.al dalam Suharto 

(2005: 63) mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada: 

1. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual 

 yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih 

besar. 

2. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna 

dan mampu mengendalikan diri dari orang lain. 

3. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari 

pendidikan dari politisi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan 

upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh 

kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan. 

Untuk mengetahui fokus tujuan pemberdayaan secara operasional, 

maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat 

menunjukan seseorang itu berdaya atau tidak, sehingga ketika sebuah 
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program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat 

dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan 

(misalnya keluarga miskin). Menurut Suharto (2005: 63- 65) keberhasialn 

pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang 

menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat 

kesejahteraan, kemampuan kultural dan politis keberdayaan. Ketiga aspek 

tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan yang juga disebut 

sebagai indikator keberdayaan, diantaranya sebagai berikut: 

1. Kekuasaan didalam meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah 

dalam kemampuan ekonomi, meliputi: a) evaluasi positif terhadapat 

kontribusi ekonomidirinya, b) keinginan memiliki kesamaan, hak terhadap 

sumber daya yang ada pada rumah tangga dan masyarakat, c) keinginan 

memiliki kesempatan ekonomi. Dalam kemampuan mengakses manfaat 

kesejahteraan, meliputi: a) Kepercayaan diri dan kebahagiaan, b) Keinginan 

untuk memiliki kesejahteraan yang setara, c) Keinginan memnbuat 

keputusan mengenai diri dan orang lain, d) Keinginan untuk mengontrol 

jumlah anak. Kemampuan kultural dan politis Assertiveness dan otonomi, 

meliputi: a) Keinginan untuk menghadapi subordinasi gender termasuk 

tradisi budaya, diskriminasi hukum dan pengucilan politik, b) Keinginan 

terlibat dalam proses-proses budaya hukum dan politik. 

2. Kekuasaan untuk meningkatkan kemampuan individu untuk berubah; 

meningkatkan kesempatan untuk memperoleh akses dalam kemampuan 

ekonomi, meliputi: a) Akses terhadap pelayanan keuangan mikro, b) Akses 
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terhadap pendapatan, c) Akses terhadap aset-aset produktif dan kepemilikan 

rumah tangga, d) Akses terhadap pasar, e) Penurunan beban dalam 

pekerjaan domestik, termasuk perawatan anak. Kemampuan mengakses 

manfaat kesejahteraan, meliputi: a) Ketrampilan, termasuk kemelekan huruf, 

b) Situasi kesehatan dan gizi, c) Kesadaran mengenai dan terhadap 

pelayanan kesehatan produksi, d) Kesedian pelayanan kesejahteraan publik. 

Kemampuaan kultural dan politis, meliputi: a) mobilitas dan akses terhadap 

dunia di luar rumah, b) Pengetahuan mengenai proses hukum, politik dan 

kebudayaan, c) Kemampuan menghilangkan hambatan formal yang 

merintangi hukum, politik dan kebudayaan 

3. Kekuasaan atas perubahan pada hambatan-hambatan seumber kekuasaan 

pada tingkat rumah tangga, masyarakat makro, kekuasaan atau tindakan 

individu untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut dalam kemampuan 

ekonomi, meliputi:a) kontrol atas penggunaan pinjaman dan tabungan serta 

keuntungan yang dihasilkannya, b) Kontrol atas pendapatan aktifivas 

produktif keluarga ang lainnya, c) Kontrol atas aset produktif dan 

kepemilikan keluarga, d) Kontol atas alokasi tenaga kerja keluarga, e) 

Tindakan individu mengahdap deskriminasi atas akses terhadap sumber dan 

pasar. Kemampuan mengakes manfaat kesejahteraan, meliputi: a) Kontol 

atas ukuran komsumsi keluarga dan aspek bernilai lainnya dari pembuatan 

keputusan keluarga termasuk keputusan keluarga berencana, b) Aksi 

individu untuk mempertahankan diri dari kekerasan keluarga dan 

masyarakat. Kemampuan Kultural da politis, meliputi: a) Aksi individu 
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dalam menghadapi dan mengubah persepsi budaya kapasitas dan hak wanita 

pada tingkat keluarga dan masyarakat, b) Keterlibatan individu dan 

pengambilan peran dalam proses budaya, hukum dan politik. 

4. Kekuasaan dengan meningkatnya solidaritas atau tindakan bersama dengan 

orang lain untuk menghadapi hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan 

pada tingkat rumah tangga, masyarakat dan makro dalam kemampuan 

ekonomi, meliputi: a) Bertindak sebagai modal peranan bagi orang lain 

terutama dalam pekerjaan publik dan modern, b) Mampu memberi gaji 

terhadap orang lain, c) Tindakan bersama menghadapi diskriminasi atas 

akses terhadap sumber dan pasar. Kemampuan mengakses manfaat 

kesejahteraan, meliputi: a) Penghargaan tinggi terhadap dan peningkatan 

pengeluaran untuk anggota keluarga, b) Tindakan bersama untuk 

meningkatkan kesejahteraan publik. Kemampuan kultural dan politis, 

meliputi: a) Peningkatan jaringan untuk memperoleh dukungan pada saat 

kritis, b) Tindakan bersama untuk membela orang lain dalam manghadapi 

perlakuan salah dalam keluarga dan masyarakat, c) Partisipasi dalam 

gerakan-gerakan menghadapi subordinasi gender yang bersifat kultural, 

politis, hukum pada tingkat masyarakat dan makro. 
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1.Strategi Pemberdayaan 

Menurut Suharto (2005: 66) menyatakan bahwa proses pemberdayaan 

umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literature yang 

menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan-

satu antara pekerja sosial dank lien dalam setting pertolongan perseorangan. 

Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri 

dan kemampuan diri klien, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan. 

Namun demikian, tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan 

melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat 

saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini pun 

tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klien dengan 

sumber atau sistem lain di luar dirinya. Dalam konteks pekerjaan sosial 

pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan 

(empowerment setting), yaitu: 

1. Aras mikro, pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu 

melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. 

Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam 

menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut 

pendekatan yang berpusat pada tugas (task centered aphoach). 

2. Aras mezzo, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. 

Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai 

media intervensi. Pendidikan dan peatihan, dinamika kelompok, 

biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, 
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pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki 

kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. 

3. Aras makro, pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar 

(Large system strategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada 

sistem lingkungan yang lebih luas. Strategi sistem besar memandang 

klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi 

mereka sendiri untuk memilih dan menentukan strategi yang tepat 

untuk bertindak. 

Hal ini sependapat dengan Gutierrez dalam Jurnal internasional yang 

mengatakan bahwa: 

“argues that there are three perspectives on empowerment. First, a 

macro level perspectives defines empowerment as the process of 

increasing collective political power. Secound, a micro level 

perspective defines empowerment as development of an individual 

felling of inscreased power or control without an actual change in 

secound structural arragement. Third, an approachment combining 

the first and secound perspectives: how individual empowerment 

can contribute to group empowerment and how the increase in a 

group’ power and enchance the fuctioning of this individual 

number” (Gutierrez, 2010: 210). 

 

Dapat diartikan sebagai berikut: 

Ada tiga perspektif pemberdayaan. Pertama, tingkat makro 

mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses peningkatan kekuatan politik 

kolektif. Kedua, perspektif tingkat makro mendefinisikan pemberdayaan 

sebagai pengembangan perasaan individu daya yang meningkat atau kontrol 

tanpa perubahan yang sebenarnya dalam pengaturan struktural. Ketiga, 

pendekatan yang menggabungkan perspektif pertama dan kedua: 

“bagaimana pemberdayaan individu dapat berkontribusi untuk 
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pemberdayaan kelompok dan bagaimana peningkatan kekuatan kelompok 

dapat meningkatkan fungsi anggota individu”. 

2. Pendekatan Pemberdayaan 

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan di atas 

dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat 

menjadi 5P, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan 

dan Pemeliharaan (Suharto, 1997: 218-219): 

1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan 

potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus 

mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural 

yang menghambat. 

2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki 

masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan 

segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang 

kemandirian mereka. 

3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompoklemah 

agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya 

persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan 

lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap 

kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala 

jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil. 
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4. Penyokongan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat 

mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayan 

harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam 

keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.   

5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi 

keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam 

masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan 

keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan 

berusaha. 

1. Prinsip Pemberdayaan 

Pelaksanaan pendekatan di atas berpijak pada pedoman dan prinsip 

pekerjaan sosial. Menurut beberapa penulis, seperti Solomon (1976), 

Rappaport (1981, 1984), Pinderhughes (1983), Swift (1984), Swift dan 

Levin (1987), Weick, Rapp, Sulivan dan Kisthardt (1989), terdapat beberapa 

prinsip pemberdayaan menurut perspektif pekerjaan sosial (Suharto, 1997: 

216-217). 

1. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Karenanya pekerja sosial dan 

masyarakat harus bekerjasama sebagai partner. 

2. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek 

yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan 

kesempatan-kesempatan. 

3. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang 

dapat mempengaruhi perubahan. 
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4. Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, 

khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada 

masyarakat. 

5. Solusi-solusi, yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan 

mengahrgai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada 

pada situasi masalah tersebut. 

6. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang 

penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta 

kemampuan mengendalikan seseorang. 

7. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri: 

tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri. 

8. Tingkat kesadaran merupakan kunci pemberdayaan, karena pengetahuan 

dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan. 

9. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan 

untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif. 

10. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif; 

permasalahan selalu memiliki beragam solusi. 

11. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan 

pembangunan ekonomi secara paralel. 

2.1.9  Kendala Pemberdayaan 

Menurut Fatah (2006: 26) menyebutkan bahwa kendala yang dihadapi 

untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani adalah: 
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Fatah (2006: 157) menyebutkan adanya kendala dalam produktivitas 

pertanian yaitu: 

1. lemahnya program penyuluhan pertanian sehingga tidak mampu 

mencapai targetnya para petani miskin, 2) terbatasnya pasar yang 

kompetitif untuk input produksi seperti benih yang bermutu dan 

pupuk, 3) terbatasnya pelayanan di sektor dan pedesaan, menyangkut 

pelayanan keuangan, perbankan, permodalan, dan teknologi 

pedesaan, 4) lemahnya pasar produk pertanian. 

 

Fatah (2006: 261) juga menambahkan bahwa hambatan-hambatan yang 

dihadapi petani meliputi; pengetahuan, motivasi, sumberdaya, wawasan, dan 

kekuasaan. Serta petani yang berkompeten merupakan syarat penting bagi 

keberhasilan pembangunan pertanian dan tujuan penyuluhan adalah 

meningkatkan kompetensi tersebut. 

Selanjutnya Fatah (2006: 431) juga berpendapat mengenai kendala 

pemberdayaan petani dapat mencakup dalam hal; pergeseran tenaga kerja di 

pedesaan, struktur pemilikan dan pengusahaan lahan dan pengembangan tata 

guna lahan. 

Sedangkan diposisi lain, Kotler (1989: 38) berpendapat adanya kendala 

bagi suatu industri yang dijumpai dalam suatu kegiatan pemasaran dalam hal 

strategi pemasaran pada masa kekurangan, inflasi, dan resesi disebutkan 

beberapa industri tertentu dari waktu ke waktu selalu menghadapi 

permintaan yang berlebih, yaitu tidak mampu memenuhi jumlah seluruh 

kebutuhan konsumennya sehingga akan melakukan penggabungan dengan 

pihak lain. Kendala situasi ekonomi kekurangan terjadi bila banyak industri 

berada dalam posisi kekurangan barang untuk untuk konsumennya  pada 

saat yang bersamaan. 
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Beberapa kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan petani di 

kelompok tani dapat meliputi beberapa bidang, diantaranya bidang 

permodalan, bidang produksi dan bidang pemasaran. Bidang permodalan 

dapat meliputi rendahnya sumber daya manusia sebagai pengelola modal. 

Bidang produksi dapat meliputi: produktivitas lahan yang sempit, iklim 

tidak mendukung, kurang  pengetahuan serta kurangnya motivasi untuk 

lebih giat lagi, produktivitas hasil yang masih rendah. Terjadinya permintaan 

lebih dari hasil produksi, masih lemahnya lembaga. Sedangkan di bidang 

pemasaran masih adanya kebergantungan dengan kelompok lain. 

1. Pertanian Tangguh Masukan Lokal 

Petani adalah setiap orang yang melakukan usaha untuk memenuhi 

sebagian atau seluruh kebutuhan kehidupannya dalam bidang pertanian dalam 

arti luas, yang meliputi usahatani pertanaman, peternakan, perikanan dan 

pemungutan hasil hutan. Petani adalah orang yang mengusahakan atau 

terlibat secara langsung atau tidak langsung, atau sewaktu-waktu dalam 

kegiatan usahatani dan kesibukan lain yang berhubungan dengan kehidupan 

dan penghidupan keluarga petani dipedesaan (Mardikanto,1993: 72). 

Pertanian tangguh masukan lokal merupakan kegiatan bercocok tanam 

yang akrab dengan lingkungan dan berusaha meminimalkan dampak negatif 

bagi alam sekitar. Pertanian tangguh masukan lokal hampir sama dengan 

pertanian organik, yang membedakan yaitu jikapertanian organik semua 

kegiatan produksi dari pertanian menggunakan bahan yang murni organik, 

sedangkan pertanian tangguh masukan lokal menggunakan pupuk/pestisida 
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kimia tetapi hanya untuk campuran dari pupuk/pestisida organik.Pertanian 

organik murni dianggap sulit untuk dikembangkan luas dimasyarakat, yang 

penting adalah budidaya padi hasilnya beras yang sehat dan bergizi. 

Pada prinsipnya Pertanian Organik/Pertanian tangguh masukan lokal 

sejalan dengan pengembangan pertanian dengan masukan teknologi rendah 

(low-input technology). Hal ini akan memberikan keuntungan ditinjau dari 

gatra peningkatan kesuburan tanah, peningkatan produksi tanaman dan gatra 

lingkungan (ekologi) dalam mempertimbangkan ekosistem serta gatra 

ekonomi yang memberikan banyak kesempatan lapangan kerja dan 

meningkatkan pendapatan petani (Rachman, 2002: 39). 

2. Kelompok Tani 

2.3.1 Pengertian Kelompok Tani 

Kelompok merupakan suatu kesatuan sosial yang terdiri atas dua atau 

lebih orang-orang yang mengadakan interaksi secara intensif dan teratur, 

sehingga diantara mereka terdapat pembagian tugas, struktur, dan norma-

norma tertentu yang khas bagi kesatuan tersebut. Kelompok juga dapat 

diartikan sebagai suatu kumpulan manusia, dua orang atau lebih dengan pola 

interaksi yang nyata dan dianggap satu kesatuan. Interaksi tersebut bersifat 

relative tetap, dikarenakan mereka mempunyai kepentingan, sifat atau tujuan 

yang sama dan saling tergantung atau ada ikatan diantara mereka (Prima, 

2013: 47). 

Menurut Departemen Pertanian Republik Indonesia, kelompok tani 

mempunyai pengertian sebagai kumpulan para petani yang tumbuh 
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berdasarkan keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam 

memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan 

produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya. Fungsi utama 

kelompok tani pada dasarnya adalah sebagai wahana dalam proses belajar 

mengajar, wahana kerjasama, dan wahana berproduksi. 

Kelompok tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan 

petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; 

kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya; kesamaan 

komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangakan usaha 

anggota (peraturan Mentri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 

tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok 

Tani). 

Menurut Suhardiyono (1992: 33) kelompok tani biasanya dipimpin oleh 

seorang ketua kelompok, yang dipilih atas dasar musyawarah dan mufakat 

diantara anggota kelompok tani. Pada waktu pemilihan ketua kelompok tani 

sekaligus dipilih kelengkapan struktur organisasi kelompot tani yaitu 

sekretaris kelompok, bendahara kelompok, serta seksi-seksi yang 

mendukung kegiatan kelompoknya. Seksi-seksi yang ada disesuai kan 

dengan tingkat dan volume kegiatan yang akan dilakukan. Masing-masing 

pengurus dan anggota kelompok tani harus memiliki tugas dan wewenang 

serta tanggung jawab yang jelas dan dimengerti oleh setiap pemegang 

tugasnya. Selain itu juga kelompok tani harus memiliki dan menegakkan 

peraturan-peraturan yang berlaku bagi setiap kelompoknya dengan sanksi-
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sanksi yang jelas dan tegas. Biasanya jumlah anggota kelompok tani 

berkisar antara 10-25 orang anggota. 

Terbentuknya kelompok tani ini di dorong oleh kesadaran dan 

keinginan yang kuat untuk meningkatkan penghasilan pertanian dan 

perkebunan sehingga dengan sendirinya dapat merubah sosial ekonomi 

keluarga dan juga untuk mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain 

yang pertanian dan perkebunannya telah maju berkembang dan bahkan 

berprestasi. 

1. Ciri-Ciri Kelompok Tani 

Kelompoktani memiliki ciri-ciri sebagai berikut: a) saling mengenal, 

akrab dan saling percaya diantara sesama anggota; b) mempunyai 

pandangan dan kepentingan yang sama dalam usahatani; c) memiliki 

kesamaan dalam tradisi dan atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, 

status ekonomi maupun sosial, bahasa, pendidikan dan ekologi; dan d) ada 

pembagian tugas dan  tanggung 

jawab sesama anggota  berdasarkan kesepakatan bersama. 

Adapun unsur pengikat kelompoktani adalah sebagai berikut: 

1) Adanya kepentingan yang sama diantara para anggotanya; 

2) Adanya kawasan usahatani yang menjadi tanggung jawab bersama 

diantara para anggotanya; 

3) Adanya kader tani yang berdedikasi untuk menggerakkan para petani dan 

kepemimpinannya diterima oleh sesama petani lainnya; 
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4) Adanya kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh sekurang-

kurangnya sebagian besar anggotanya; dan 

5) Adanya dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat untuk 

menunjang  program  yang  telah  ditentukan. 

2.3.3  Fungsi Kelompok Tani 

Pembinaan kelompoktani-nelayan diarahkan untuk memberdayakan 

petani nelayan agar memiliki kekuatan mandiri, yang mampu menerapkan 

inovasi (teknis, sosial dan ekonomi), mampu memanfaatkan azas skala 

ekonomi dan mampu menghadapi resiko usaha, sehingga memperoleh 

tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang layak, untuk itu pembinaan 

diarahkan agar kelompoktani dapat berfungsi sebagai kelas belajar 

mengajar, sebagai unit produksi, serta sebagai wahana kerjasama menuju 

kelompoktani sebagai  kelompok  usaha  (Pusluhtan, 2002: 55). 

1.Kelas belajar 

Kelompoktani merupakan wadah belajar mengajar bagi anggotanya 

guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap (PKS) serta 

tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani sehingga 

produktivitasnya meningkat, pendapatannya bertambah serta 

kehidupan  yang  lebih  sejahtera. 

2.Wahana kerjasama 

Kelompoktani merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama diantara 

sesama petani dalam kelompoktani dan antar kelompoktani serta 

dengan pihak lain. Melalui kerjasama ini diharapkan usaha lainnya akan 
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lebih efisien serta lebih mampu menghadapi ancaman, 

tantangan,  hambatan  dan  gangguan. 

3.Unit produksi 

Usahatani yang dilakukan oleh masing-masing anggota kelompoktani, 

secara keseluruhan harus dipandang sebagai suatu kesatuan usaha yang 

dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, baik 

dipandang  dari  segi  kuantitas,  kualitas  maupun  kontinuitas. 

2.3.4 Klasifikasi Kelompok Tani 

Pusluhtan (2002: 57), menjelaskan bahwa klasifikasi kelompoktani-

nelayan ditetapkan berdasarkan nilai yang dicapai oleh masing-masing 

kelompok dari hasil evaluasi dengan 

menggunakan  lima  jurus  kemampuan  kelompok.Menurut BPSDMP 

(1996), bahwa kelas kemampuan kelompoktani-nelayan ditetapkan 

berdasarkan nilai yang dicapai oleh masing-masing kelompok untuk lima 

tolak ukur/jurus kemampuan  kelompok, yakni dengan  kriteria nilai 0 

sampai dengan 1000. 

Berdasarkan nilai tingkat kemampuan tersebut, masing-masing 

kelompoktani-nelayan  ditetapkan  kelasnya  dengan  ketentuan sebagai 

berikut:  

1. Kelas Pemula, merupakan kelas terbawah dan terendah, dengan nilai 0 

sampai dengan 250. 
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2. Kelas Lanjut, merupakan kelas dimana kelompoktani-nelayan sudah 

melakukan kegiatan perencanaan meskipun masih terbatas, dengan nilai 

251 sampai dengan  500. 

3. Kelas Madya, merupakan kelas dimana kemampuan kelompok tani-

nelayan lebih tingggi dari kelas lanjut yaitu dengan nilai 501 sampai 

dengan 750. 

4. Kelas Utama, merupakan kelas kemampuan kelompok yang tertinggi, 

dimana kelompoktani-nelayan sudah berjalan dengan sendirinya atas 

dasar prakarsa dan swadaya sendiri, nilainya diatas 750. 

Berdasarkan SK Menteri Pertanian No.41/Kpts.OT.210/1/1992, tentang 

pedoman pembinaan kelompoktani-nelayan, maka pengakuan terhadap 

kemampuan  kelompok  diatur  sebagai  berikut: 

a. Kelas Pemula, dengan piagam yang ditandatangani oleh Kepala Desa. 

b. Kelas Lanjut, dengan piagam yang ditandatangani oleh Camat. 

c. Kelas Madya, dengan piagam yang ditandatangani oleh 

Bupati/Walikota. 

d. Kelas Utama, dengan piagam yang ditandatangani oleh Gubernur. 

 

1. Kerangka Berfikir 

Minimnya hasil panen padi pada petani Mekar sari, membuat petani 

tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumen, hal ini merupakan salah satu 

hambatan petani untuk dapat menambah penghasilan mereka. Melihat 

keadaan petani yang seperti itu, pemberdaya membuat suatu kegiatan 
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pemberdayaan supaya petani dapat menambah penghasilan dan pengetahuan 

mereka tentang pertanian. Proses pemberdayaan tersebut meliputi: 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

Pada tahap perencanaan, pihak pemberdaya memikirkan apa saja 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mendukung petani dalam 

memperbaiki produksi pertanian. Pada tahap pelaksanaan, petani diajak 

untuk ikut serta dalam kegiatan yang diadakan dalam pemberdayaan. Tahap 

evaluasi dilakukan pada kedua tahap tersebut, pada tahap perencanaan 

pemberdaya mengevaluasi apa saja yang perlu diperhatikan untuk 

menunjang kegiatan pemberdayaan guna menambah hasil produksi 

pertanian, dan pada tahap pelaksanaan pemberdaya melakukan evaluasi 

untuk melihat bagaimana petani mengikuti kegiatan pemberdayaan yang 

dilaksanakan. Setelah melakukan ketiga tahap tersebut, dapat dilihat apa saja 

factor pendukung dan factor penghambat yang ditemui pada Kelompok Tani 

Mekar sari.Secara ringkas kerangka berfikir dapat dilihat sebagai berikut: 
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Gambar 1: Bagan Kerangka Berfikir 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

1. Pendekatan Penelitian 

Pada prinsipnya penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan 

dengan maksud untuk memakai fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk 

kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2007: 6). 

Data yang diperlukan dalam penelitian kualitatif bukan data-data yang 

berupa angka-angka, melainkan kata-kata yang bersifat kualitatif.Pendekatan 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, 

karena pendekatan kualitatif dianggap sesuai dengan penelitian ini.Bodgan 

dan Taylor dalam Moleong (2007: 4), menyatakan bahwa metodologi 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah berbentuk kata-kata 

dan tindakan, data sumber tertulis atau lisan dan foto. Data yang merupakan 

kata-kata, merupakan penelitian kualitatif yang mampu menjelaskan alur 

cerita dan maknanya. 

Agar peneliti dapat mendeskripsikan secara jelas dan rinci, serta dapat 

memperoleh data mendalam dari focus penelitian, maka digunakan 
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pendekatan kualitatif. Menurut Bogdam dan Biglen dalam moleong (2007: 

4-5), bahwa penelitian kualitatif memiliki lima ciri, yaitu: 

1. Dilaksanakan dengan latar yang alami, karena merupakan alat penting 

yaitu adanya sumber data yang langsung dari peristiwanya. 

2. Bersifat deskriptif, yaitu data yang dikumpilkan berbentuk kata-kata atau 

gambar dari pada angka. 

3. Lebih memperhatikan proses dari pada hasil produk semata. 

4. Dalam menganalisis data cenderung secara induktif. 

5. Lebih mementingkan tentang makna. 

Pendekatan yang dilakukan dalam pemberdayaan pertanian tangguh 

masukan local ini adalah menggunakkan pendekatan dengan mengetahui apa 

yang dibutuhkan oleh petani dengan cara pemberdaya mengikuti dan 

mengisi kegiatan pada saat pertemuan rutin kelompok tani. Cara ini 

dianggap sebagai cara yang ampuh untuk mengetahui apa yang dibutuhkan 

petani. 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dipilih karena melalui pemberdayaan masyarakat 

hasil panen dari Kelompok Tani Mekar sari bisa maksimal, dan dapat 

membuat petani merasa sejahtera dan mandiri. Lokasi pemberdayaan 

masyarakat kelompok Tani Mekar sari ini berada di Dusun Curug, Desa 

Curug sewu Kecamatan Patean Kabupaten Kendal. 
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2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan keseluruhan badan atau elemen yang akan 

diteliti. Pemilihan subjek penelitian didasarkan pada tujuan penelitian 

dengan harapan untuk memperoleh informasi. Dalam penelitian ini, yang 

menjadi subjek penelitian adalah dari Ketua, Pengurus dan anggota 

Kelompok Tani Mekar Sari, yang akan diambil sebagai sampel yaitu dua 

orang anggota dan pengurus sebagai responden, dan seorang ketua gabungan 

kelompok tani sebagai informan. 

3. Fokus Penelitian 

Masalah penelitian kualitatif dapat dikatakan sebagai focus penelitian, 

yaitu suatu keadaan yang bersumber dari hubungan dua factor atau lebih 

yang menimbulkan hasil tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan 

upaya untuk mencari suatu jawaban, sedangkan yang dimaksud focus dalam 

penelitian ini adalah untuk memusatkan permasalahan yang akan dicar 

jawabannya (Moleong, 2007: 93) 

Fokus penelitian menyatakan persoalan apa yang menjadi pusat 

perhatian dalam penelitian. Dalam penelitian ini, fokus penelitian berisi 

pokok kajian yang menjadi pusat perhatian, yaitu: 

3.4.1 Perencanaan dalam Pemberdayaan Masyarakat 

3.4.2 Pelaksanaan pemberdayaan 

3.4.3 Evaluasi pemberdayaan 

3.4.4 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemberdayaan 

3.4.5 Hasil dari pemberdayaan 
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4. Sumber Data Penelitian 

Menurut Arikunto (2010: 172) yang dimaksud sumber datadalam 

penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.Sumber data yang 

diperoleh dari kenyataan di lapangan melalui subjek penelitian.Data yang 

diperoleh dari subjek yang banyak mengetahui dan mempunyai kemampuan 

lebih yang terkait dengan permasalahan yang menjadi topik penelitian. 

Dalam penelitian ini digunakan dua data, yaitu: 

1. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, 

diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.Adapun data premier penelitian 

ini diperoleh secara langsung dari dua orang pengurus Kelompok Tani 

Mekar Sari dan tiga orang anggota Kelompok Tani Mekar Sari, serta satu 

orang Ketua Kelompok Tani Mekar Sari. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti.Data sekunder dipakai untuk melengkapi 

data-data primer, dokumen, majalah yang berkaitan dengan Pemberdayaan 

Masyarakat Melalui Pertanian Tangguh Masukan Lokal.Adapun data 

sekunder yang digunakan adalah dokumen-dokumen atau file di Kelompok 

Tani Mekar Sari. 
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5. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian 

inidigunakan berbagai metode pengumpulan data. Adapun metode 

pengumpulandata yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Observasi 

Observasi atau pengamatan digunakan untuk memperoleh gambaran 

yang tepat mengenai perilaku masyarakat, kelompok tani dan anggota 

kelompok tani, serta situasi-situasi yang berkaitan dengan topik dilokasi 

penelitian.Teknik observasi dilaksanakan pengamatan secara langsung 

terhadap obyek yang diteliti dalam kurun waktu uang cukup lama. 

Menurut Sudjana (2011: 54) observasi atau pengamatan sebagai alat 

penilaian banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun 

proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi yang 

sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Dengan kata lain, observasi dapat 

mengukur atau menilai hasil proses belajar mengajar misalnya tingkah laku 

siswa pada waktu belajat, tingkah laku guru pada waktu mengajar, kegiatan 

diskusi siswa, partisipasi siswa dalam simulasi, dan penggunaan alat peraga 

pada waktu mengajar. Melalui pengamatan dapat diketahui bagaimana sikap 

dan perilaku siswa, kegiatan yang dilakukannya, tingkat partisisipasi dalam 

suatu kegiatan, proses kegiatan yang dilakukannya, kemampuan, bahkan 

hasil yang diperoleh dari kegiatannya. 
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Observasi dilakukan pada pemberdayaan pertanian sebelum penelitian 

dilaksanakan, hal ini berguna untuk mengetahui bagaimana situasi yang 

akan di teliti nantinya. Pengamatan dan pencatatan data dilakukan secara 

sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala pada 

pemberdayaan masyarakat dengan melihat pedoman sebagai instrumen 

pengamatan yang ditujukan pada Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Tani 

Mekar Sari. 

2. Wawancara 

Wawancara disebut juga dengan kuesioner lisan adalah sebuah dialog 

yang dilakukan oleh pewawancara(interviewer) untuk memperoleh 

informasi dari terwawancara(interviewer). Interview digunakan oleh peneliti 

untuk menilai keadaan seseorang (Arikunto, 2010: 198). 

Wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu, percakapan 

dilakukan oleh dua pihak pewancara dan yang diwawancaraiatau interview 

yang memberikan jawaban.Untuk memperoleh datasesuai dengan pokok 

permasalahan yang diajukan maka dalamwawancara digunakan pedoman 

pertanyaan agar data bersifat umum (Arikunto, 2010: 144). 

Dengan cara ini informasi yang didapatkan lebih kelihatan dan benar-

benar dapat dipercaya, karena informasi yang didapatkan langsung dari 

objek atau orang yang diteliti yang memiliki persoalan sesuai penelitian 

yang dilakukan. 

Wawancara yang dilakukan untuk mendefinisikan tentang proses 

pemberdayaan masyarakat melalui pertanian tangguh masukan lokal, faktor 



46 

 

 

 

pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat melalui 

pertanian tangguh masukan lokal pada kelompok tani Mekar sari Desa 

Curug sewu Kecamatan Patean Kabupaten Kendal. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-

barangtertulis.Di dalam melaksanakan metode dokumentasi 

penelitimenyelidiki benda-benda tertulis seperti, buku-buku, majalah, 

dokumen,peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya 

(Arikunto, 2010: 201). 

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi 

bertujuan untuk memperoleh informasi bukan dari orang sebagai 

narasumber, tetapi memperoleh informasi dari macam-macam sumber 

tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bentuk 

peninggalan budaya, karya seni dan karya pikiran. 

Metode dokumentasi dilakukan pada pemberdayaan pertanian pada 

Kelompok Tani dengan cara mencari dan mengumpulkan data-data (foto 

dokumentasi) yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat melalui 

pertanian tangguh masukan lokal pada kelompok tani Mekar sari Desa 

Curug sewu Kecamatan Patean Kabupaten Kendal. 

6. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 
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menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain 

(Sugiyono, 2008: 89). 

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah model 

analisis interaktif (interactive model of  analysis). Menurut  Miles  dan  

Huberman  (2009: 39) dalam  model  ini  tiga  komponen  analisis,  yaitu:  

reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan  dilakukan  

dengan  bentuk  interaktif  dengan  proses  pengumpulan  data  (data 

collecting)  sebagai suatu siklus.Untuk menjelaskan uraian di atas, perlu 

disimak skema atau pola analisis data interaktif fungsional sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Sumber data kualitatif (Miles dan Huberman,2009) 

Gambar 2. Analisis Data 

Langkah-langkah analisis data dengan metode Miles dan Huberman 

dalam bukunya yang berjudul Analisis Data Kualitatif (2009: 39) adalah 

sebagai berikut: 

Pengumpulan 

Data 

Reduksi 

Data 

Penarikan 

Kesimpulan 

Penyajian 

Data 
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1. Pengumpulan data adalah pengumpulan data-data yang diperoleh di 

lapangan baik berupa catatan  di  lapangan,  gambar,  dokumen  dan  

lainnya  diperiksa  kembali,  diatur,  dan  kemudian diurutkan.  

2. Reduksi  data  yaitu  memilih  hal-hal pokok  yang  sesuai  dengan  fokus  

penelitian. Reduksi  data  merupakan  suatu  bentuk  analisis  yang  

menajamkan,  mengarahkan,  membuang  yang  tidak perlu  dan  

mengorganisasi. Data-data  yang  telah  direduksi  memberikan  

gambaran  yang  lebih tajam tentang hasil pengamatan dan 

mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu.  

3. Penyajian  data  adalah  sekumpulan  informasi  yang  telah  tersusun  yang  

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan.  

4. Penarikan kesimpulan  merupakan  langkah  akhir  dalam  analisis  data. 

Reduksi  data,  penyajian  data, dan penarikan kesimpulan serta 

verifikasi data sebagai sesuatu yang saling berinteraksi sebelum, selama 

dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, terpadu dan 

sinergis. Tiga alur kegiatan  analisis  dalam  kegiatan  pengumpulan  data  

tersebut  merupakan  proses  siklus  yang interaktif. 

Kriteria keabsahan data diterapkan dalam rangka membuktikan temuan 

hasil lapangan dengan kenyataan yang diteliti di lapangan, menggunakan 

teknik pengamatan dan triangulasi. 
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1. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain  di  luar  data  itu  untuk  keperluan  

pengecekan  atau  sebagai  pembanding  terhadap  data  itu (Moleong, 2007: 

330).Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek 

balik sederajat suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dengan metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan secara pribadi.   

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa  yang dikatakannya sepanjang waktu.  

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang sebagai pendapat dan 

pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan 

menengah,pendidikan tinggi, orang berada atau orang pemerintahan.  

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.  

Berdasarkan  penjelasan  teori  di atas,  maka  dalam  penelitian  ini  

teknik pemeriksaan  data  yang  digunakan  adalah  dengan  teknik  

triangulasi  sumber,  yaitu membandingkan dan mengecek data hasil 

pengamatan dengan data hasil wawancara. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. HASIL PENELITIAN 

4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kondisi Geografis Desa Curug sewu 

Curugsewu adalah salah satu nama desa di Kecamatan Patean, 

Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Indonesia.Desa Curug sewu mempunyai 

lahan sawah seluas 38.585 Ha, dengan pembagian irigasi ½ teknis seluas 

32.707 Ha, dan Sawah tadah hujan seluas 5.878 Ha. Batas wilayah untuk 

Desa Curug sewu yaitu: 

1. Sebelah Utara adalah Desa Kalices,  

2. Sebelah Timur adalah Desa Sidokumpul,  

3. Sebelah Selatan adalah Desa Selo,dan 

4. Sebelah Barat adalah Desa Mlatiharjo. 

1. Kondisi Demografis Desa Curug sewu  

Desa Curug sewu Kecamatan Patean terbagi menjadi 8 Dusun, 8 Rukun 

Warga (RW) dan 15 Rukun Tetangga (RT). Berdasarkan data yang ada, 

diketahui bahwa penduduk di Desa Curug sewu pada tahun 2014 berjumlah 

5.431 jiwa. Terdiri dari 2.737 jiwa yang berjenis kelamin laki-laki, dan 

perempuan dengan jumlah 2.694 jiwa dengan Kepala Keluarga sebanyak 

1.647 KK.Mata pencaharian penduduk Desa Curug sewu terdiri atas 
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bermacam-macam mata pencaharian, antara lain: Petani, Buruh tani, Swasta, 

Pegawai Negeri, Pedagang, Peternak, Montir, Pensiunan, TNI, Polri 

2. Gambaran tentang Kondisi Sosial Budaya 

1. Gambaran Tentang Kehidupan Masyarakat Curug Sewu 

Desa Curug Sewu dikepalai oleh seorang kepala desa sebagai kepala 

pemerintahan. Dipilih oleh penduduk langsung setiap 8 tahun sekali, begitu 

pula sekdesnya. Desa yang dijadikan sebagai sarana penelitian ini adalah 

Desa Curug Sewu yang terdapat di Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal 

yang terdiri dari 8 Rukun Warga (RW) dan 15 Rukun Tetangga (RT), dan 

mempunyai 5.431 jiwa. Jarak dari Kota Kendal ke Desa Curug sewu adalah 

40 kilometer dengan terlebih dahulu melewati kota Weleri dan Sukorejo. 

DesaCurug Sewu terletak di daerah yang cukup tinggi, untuk jalannya saat 

ini cukup bagus karena masih bisa dilewati kendaraan bermotor maupun 

roda empat, namun untuk beberapa ruas jalan yang berlubang dan tidak 

rata.Desa Curug Sewu mempunyai obyek wisata, yaitu AirTerjun Curug 

Sewu merupakan air terjun tertinggi di Jawa Tengah. 

Suhu udara di Desa Curug Sewu cukup sejuk dan dingin karena letak 

geografis Desa adalah perbukitan, dikelilingi area persawahan yang terdapat 

banyak pepohonan yang rindang. Masyarakat Desa Curug Sewumempunyai 

mata pencaharian sebagai petani karena sebagian besar wilayah Desa Curug 

Sewu adalah areal persawahan. 

 

 



52 

 

 

 

2. Kondisi Sosial Ekonomi 

Masyarakat desa merupakan masyarakat pedesaan yang memanfaatkan 

lahan persawahan sebagai mata pencaharian penduduk desa, karena sumber 

mata pencaharian yang utama untuk masyarakat Desa Curug Sewu adalah 

bertani, meskipun tidak semua memiliki sawah masyarakat dapat bekerja 

sebagai buruh tani. Meskipun pertanian adalah sumber utama untuk 

kehidupan masyarakat Curug Sewu, hasil yang diperoleh oleh petani tidak 

cukup untuk memenuhi kebutuhan untuk pokok hidupnya. 

3. Latar Belakang Pertanian Tangguh Masukan Lokal 

Awal berdirinya pertanian tangguh masukan lokal di Desa Curug Sewu 

tidak lepas dari penyuluh pemberdayaan masyarakat yang bernama Khaerul 

Latief, karena beliau yang mengajak masyarakat petani untuk mengikuti 

cara menanam padi semi organik yang menguntungkan dan bisa 

mendapatkan hasil produksi yang maksimal. Bapak Khaerul Latief yang 

sering disapa Bapak Mamang adalah tokoh masyarakat lulusan sarjana 

pertanian yang menyelenggarakan pertanian tangguh masukan lokal untuk 

petani 

Bapak Mamang selalu mencoba dan tidak kenal putus asa mengajak 

petani di Desa Curug Sewu untuk menghasilkan produksi padi yang 

maksimal, dengan mengadakan penyuluhan pemberdayaanpertanian padi. 

Namun tidak semua masyarakat mau mengikuti apa yang diadakan penyuluh 

pemberdaya karena petani takut jika nanti saat panen mengalami kegagalan, 



53 

 

 

 

namun masih ada beberapa petani yang ingin mengikuti pemberdayaan padi 

tersebut. 

Desa Curug Sewu adalah salah satu desa di Kecamatan Patean 

Kabupaten Kendal, didaerah ini terdapat banyak sekali kelompok tani yang 

masih menggunakan cara bertani pada jaman dahulu, padahal cara bertani 

pada jaman dahulu menghasilkan produksi padi yang kurang untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga petani. Dari program pemberdayaan petani 

padi, Bapak Mamang mengajak masyarakat kelompok tani untuk menanam 

padi hemat bibit tetapi dapat menghasilkan padi secara maksimal. 

3. Gambaran Umum tentang Subjek Penelitian 

Subyek penelitian dalam penelitian yang berjudul “Pemberdayaan 

Masyarakat Melalui Pertanian Tangguh Masukan Lokal Pada Kelompok 

Tani Mekar Sari Di Desa Curug sewu Kecamatan Patean Kabupaten 

Kendal”, yaitu: 

No. Nama Jabatan Informan Responden 

1. Utomo Ketua Kelompok  1.  

2. Sanyoto Seksi Saprodi  2.  

3. Djuroto Anggota  3.  

4. Senimin Anggota  4.  
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Tabel 1. Subyek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah empat orang sebagai responden yang 

terdiri dan satu orang informan yang terdiri dari Bapak Khaerul Latief atau 

biasa dipanggil Bapak Mamang49 tahun adalah seorang pemberdaya 

pertanian, Bapak Utomo 47 tahun adalah ketua kelompok tani Mekar sari, 

Bapak Sanyoto 50 tahun adalah seksi saprodi, Bapak Senimin 68 tahun 

adalah anggota kelompok, dan Bapak Djuroto 45 tahun adalah anggota 

kelompok. 

1. Kegiatan yang diselenggarakan 

Beberapa kegiatan yang diselenggarakan dalam pemberdayaan 

masyarakat melalui pertanian tangguh masukan lokal pada kelompok tani 

Mekar sari  Desa Curugsewu Kecamatan Patean Kabupaten Kendal meliputi: 

1. Proses Pemberdayaan Masyarakat 

Pertanian Tangguh Masukan Lokal Pada 

Kelompok Tani Mekar sari Desa Curug 

sewu Kecamatan Patean Kabupaten 

Kendal 

Pranarka & Vidhyandika (1996: 88) menjelaskan bahwa ”proses 

pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses 

pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau 

5. Khaerul Latief Informan 5.   
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mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada 

masyarakat agar individu lebih berdaya. Kecenderungan pertama tersebut 

dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. 

Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan 

pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar 

mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang 

menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. 

Supaya proses pemberdayaan masyarakat pertanian tangguh masukan 

local pada kelompok tani Mekar Sari Desa Curug sewu Kecamatan Patean 

Kabupaten Kendal dapat berjalan dengan baik, maka dapat dilakukan 

melalui tiga tahap, yaitu tahap perencanaan, tahan pelaksanaan dan tahap 

evaluasi. 

4.1.1.5.1.1 Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pertanian 

Tangguh Masukan Lokal  

Perencanaan merupakan suatuproses berulang (iterative process), yang 

mengatur langkah-langkah atau aktifitaspengelolaan pemberdayaan 

masyarakat yang harusdilaksanakan agar dapat tercipta suatu mekanisme 

umpan balik(feedback) terhadap keseluruhan proses pemberdayaan 

masyarakat, sehinggadapat dilakukan perbaikan terhadap rencana yangtelah 

disusun. 

Perencanaan jugamemantapkan tujuan-tujuan yang ingin dan harus 

dicapai, yang perkembangannya dapat diukur dan dievaluasi. Untuk 



56 

 

 

 

mengetahui seberapa jauh tujuan telah dapat dicapai, maka diperlukan 

pedoman yang jelas, dapat diukur, dapat dievaluasi setiap saat, oleh siapa 

pun, dan sesuai patokan yang telah ditetapkan. 

Bapak mamang sebagai informan/ketua GAPOKTAN/tokoh 

masyarakat menjelaskan perencanaan yang dilakukan sebelum diadakannya 

kegiatan pemberdayaan, pada wawancara tanggal 5 September 2015: 

“rencananya itu pertama ya mengetahui dulu apa kebutuhan 

petani, lalu perlu dilakukan penyadaran… kenapa pemberdayaan 

perludilakukan.. hal yang paling sulit itu saat melakukan 

penyadaran, menentukan tujuan dan strategi yang digunakan, 

setelah itu saya menyusun kegiatan-kegiatan untuk menghasilkan 

pertanian yang tangguh, misalnya bagaimana cara menanam 

padi yang benar, pengenalan hama, cara mengairi, begitu 

mbak..” 

 

Perencanaan yang akan dibuat dalam pemberdayaan masyarakat 

pertanian tangguh masukan lokal pada kelompok tani mekar sari Desa 

Curug sewu Kecamatan Patean Kabupaten Kendal dilakukan sedikit demi 

sedikit, karena diketahui bahwa petani tidak semudah itu percaya dengan 

kegiatan yang baru mereka ketahui, petani takut jika nanti kegiatan yang 

baru dilakukan dapat mengakibatkan kegagalan. 

Perencanaan dibuat salah satunya untuk mencapai tujuan dari 

pemberdayaan melalui pertanian tangguh masukan local. Pihak pemberdaya 

dibantu oleh petani lalu membuat dan menetapkan tujuan dari pemberdayaan 

yang melipah, selain itu pemberdayaan ini juga dapat menambah 

pengetahuan petani tentang pertanian tangguh. Seperti yang disampaikan 

oleh Bapak Senimin, pada wawancara tanggal 5 September 2015: 
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“tujuannya niku supaya pengetahuane tambah, hasil tani 

nambah, biar bisa nyukupi kebutuhan..” 

 

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Djuroto, pada wawancara 

tanggal 5 September 2015: 

“yang pertama itu ya biar pengetahuannya bertambah mbak, kalo 

pengetahuannya bertambah, hasil panen padinya bias melimpah 

mbak, selain itu juga kegiatan yang diadakan lebih banyak 

menggunakkan bahan organik, jadi berasnya lebih baik mbak” 

 

Pernyataan diatas dibenarkan oleh pemberdaya pertanian, Bapak 

Mamang, pada wawancara tanggal 5 September 2015: 

“tujuan utamanya itu supaya petani pengetahuannya bisa 

bertambah mbak, dari pembibitan yang benar, persemaian, 

penggemburan tanah, penanaman, penyiangan, perawatan, 

pemupukan, semuanya mbak, termasuk jarak tanamnya juga, 

semua itu berpengaruh dengan hasil produksinya, kalau hasil 

produksinya bertambahkan penghasilan petani juga iku 

bertambah, jadi petani itu bisa mencukupi kebutuhan dasar 

hidup keluarganya, selain itu dapa menghasilakan beras yang 

lebih berbobot, sehat dan bergizi mbak..” 

 

Pertanian tangguh masukan lokal berbeda dengan system pertanian 

pada jaman dahulu, system ini lebih menguntungkan. Sebelum adanya 

pemberdayaan masyarakat melalui pertanian tangguh maukan lokal, system 

petanian pada Desa Curug sewu masih menggunakan sistem pertanian yang 

lama, padahal kondisi masyarakat, social dan alam pada Desa Curug sewu 

sangat mendukung untuk diselenggarakannya pemberdayaan masyarakat 
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melalui pertanian tangguh masukan lokal untuk mengatasi masalah petani 

yang masih memiliki produksi padi yang rendah. 

Dari hasil wawancara di atas, dapat diperoleh informasi bahwa 

perencanaan dilakukan secara bertahap supaya dapat tercapainya suatu 

tujuan dalam pemberdayaan pertanian pada Kelompok Tani Mekar sari. 

4.1.1.5.1.2 Pelaksanaan PemberdayaanMasyarakat Melalui Pertanian 

Tangguh Masukan Lokal  

Pelaksanaan pemberdayaan merupakan bagian dari proses 

pemberdayaan, menurut Pranarka & Vidhyandika (1996: 79) menjelaskan 

bahwa ”proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, 

proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau 

mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada 

masyarakat agar individu lebih berdaya. Kecenderungan pertama tersebut 

dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. 

Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan 

pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar 

mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang 

menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog”. 

Pelaksanaan program pemberdayaan yang akandkajiadalah pembuatan 

pupuk hayati, pengenalan hama dan cara mengatasinya, dan pembuatan 

saluran irigasi. Selain untuk menghemat pengeluaran, pembuatan pupuk 

hayati juga dilakukan supaya dapat menunjang keberhasilan dalam 

pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pertanian tangguh masukan lokal. 
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Pembuatan pupuk hayati dilakukan siang hari pada saat petani sedang 

istirahat, pembuatan pupuk ini dilaksanakan selama tiga bulan, disalah satu 

rumah anggota kelompok tani yang sekaligus menjadi ruang sekertariat 

untuk kelompok tani Mekar sari. Hal ini disampaikan oleh Bapak Sanyoto 

pada wawancara tanggal 5 September 2015: 

“pembuatan pupuk itu dulu dilaksanaknnya pas siang hari mbak, 

pas petani itu istirahat kita diberikan kegiatan itu cara membuat 

pupuk sendiri mbak, untukkk tempatnya itu dirumah saya sendiri 

mbak,, hee,, iyaa dirumah saya, la ndak ada yang mau yasudah 

mbak,, 

 

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Djuroto, pada wawancara 

tanggal 5 September 2015: 

“kegiatan pembuatan pupuk itu siang hari mbak, itu selama tiga 

bulanan, membuatnya itu dirumahnya Pak Sanyoto mbak..” 

 

Hal ini diperjelas oleh informan/pemberdaya, Bapak Mamang pada 

wawancara tanggal 5 September 2015: 

“untuk pembuatan pupuknya itu dilakukan pada saat siang hari 

mbak, kira-kira jam satu setengah satuan mbak, setelah mereka 

makan mereka berkumpul dirumah Pak Sanyoto… untuk 

pembuatan pupuk itu selesainya kira-kira tiga sampai empat 

bulanan mbak, disitukan ada lima macam pupuk dan harus 

difermentasikan, didiamkan lebih dulu, terus itu juga kegiatannya 

ngga setiap hari mbak ..” 

Pupuk Hayati adalah pupuk yang mempunyai kandungan 

utamamikroorganisme. Pupuk hayati diyakini sebagi pupuk yang istimewa 
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karena memiliki banyak fungsi, selain sebagai suplai hara tanaman, pupuk 

ini juga dapat berfungsi sebagai proteksi tanaman, mengurai residu kimia 

dan berbagai manfaat positif lainnya, pupuk hayati merupakan salah satu 

pupuk yang ramah lingkungan, karena hanya menggunakkan sedikit bahan 

kimia. 

Selain pupuk, pengenalan hama dan cara penanganannya juga 

merupakan hal yang penting untuk pertanian. Cara pengenalan dan 

penanganan hama dilakukan saat padi mulai diserang, pihak pemberdaya 

sengaja untuk tidak memberitahukan bagaimana cara menangani yang benar 

dan ramah lingkungan pihak pemberdaya menunggu saat ada petani yang 

bertanya kepadanya. Hal ini dilakukan supaya petani aktif dalam kegiatan 

pemberdayaan pertanian, tidak hanya mengikuti perintah saja. Seperti yang 

dikatakan oleh Bapak Mamang pada wawancara tanggal 5 September 2015: 

“nah, pas cara mengenal hama dan penanganan yaitu saya 

sengaja diam mbak, ini supaya mereka itu ikut aktif mbak, tidak 

pasif cuma manut saja.. setelah ada yang bertanya saya baru 

mengumpulkan petani untuk saya berikan pengarahan mbak” 

 

Dari wawancara tersebut dapat diperoleh informasi bahwa petani ikut 

berperan aktif dalam kegiatan pemberdayaan yang 

dilaksanakan.Pelaksanaan kegiatan yang selanjutnya yaitu pembuatan 

saluran irigasi. Lahan persawahan pada Kelompok Tani Mekar sari yang 

terletak di daerah perbukitan, memungkinkan untuk dibuatnya saluran 

irigasi supaya tanaman padi mendapatkan air yang cukup. Pembuatan 

saluran irigasi pada kelompok Mekar sari tidak membutuhkan waktu yang 

lama, hanya membutuhkan waktu satu hari, karena lahan persawahan milik 
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Mekar sari sangat dekat dengan sungai. Selain itu, seluruh petani kelompok 

Mekar sari juga ikut berpartisipasi dalam pembuatan saluran irigasi. Seperti 

yang dikatakan Bapak Djuroto pada wawancara tanggal 5 September 2015: 

“pembuatan saluran irigasinya itu cuma satu hari aja ndak 

sampek mbak, la wong sawahnya itu aja dekat dengan sungai, 

jadi ya mudah mbak menyalurkannya..” 

Hal serupa juga dikatakan Bapak Utomo pada wawancara tanggal 5 

September 2015: 

“karena sungainya itu ngga jauh dari lahan persawahan mbak, 

jadi pembuatan irigasinya tidak berlangsung lama, lagian juga 

semua anggota itu ikut berpartisipasi, jadi ya cuma sehari tok..” 

  

Hal ini dijelaskan oleh Bapak Mamang pada wawancara tanggal 5 

September 2015: 

“saat membuat irigasi itu semuanya ikut berperan mbak, ngga 

ada yang absen, dan sungainya itu dekat dengan sawah, jadi ya 

sangat mudah dan sebentar…..” 

 

Dari hasil wawancara di atas, dapat diperoleh informasi bahwa 

pembuatan saluran irigasi untuk pengairan persawahan dilakukan dengan 

cara bergotong royong, mereka memiliki semangat dan keinginan yang kuat 

untuk maju dalam kegiatan pemberdayaan pertanian tangguh masukan lokal. 

4.1.1.5.1.3 Evaluasi Pemberdayaan 

Tahap akhir dalam proses pemberdayaan adalah evaluasi 

pemberdayaan, diadakanya evaluasi yaitu sebagai tolak ukur kemampuan 

petani dalam menyerap materi yang diajarkan. Dalam pemberdayaan, 

evaluasi tersebut adalah evaluasi formatif dan sumatif. Hal tersebut sesuai 

teori (Knowles dalam Rifa’i, 2009: 144) menyatakan dua tujuan yang 

penting dalam evaluasi yaitu : 
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1. Penanggung jawab (accumsibility), yang bertujuan memperoleh data 

tentang kualitas pembelajaran yang ditunjukan melalui perubahan kinerja 

partisipan, disebut evaluasi sumatif.  

2. Pembuat keputusan (decision making), yang bertujuan untuk 

memperoleh informasi atau data yang digunakan oleh pendidik untuk 

memperbaiki kualitas rancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Disebut 

evaluasi formatif. 

Pada perencanaan pemberdayaan evaluasi dilakukan supaya 

pelaksanaan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pertanian tangguh 

masukan lokal pada kelompok tani Mekar sari yaitu evaluasi formatif yang 

dilaksanakan setiap kegiatan pemberdayaan. Evaluasi dilakukan untuk 

mengetahui tingkat pemahaman peserta pemberdayaan tentang kegiatan 

yang diadakan, baik secara lisan maupun praktik secara langsung. Evaluasi 

dilaksanakan oleh isntruktur/pemberdaya di akhir kegiatan. (Kamil, 2012: 

162). 

Hal ini diungkapkan oleh Bapak Mamang sebagai 

Pemberdaya/Informan, pada wawancara tanggal 5 September 2015: 

“evaluasi kegiatan pemberdayaan itu saya lakukan setelah 

kegiatan dilaksanakan dan pada akhir kegiatan pemberdayaan 

mbak, supaya petani itu benar-benar paham tentang 

pemberdayaan yang diberikan mbak” 

 

Proses evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pertanian tangguh 

masukan lokal yaitu menggunakkan evaluasi formatif yang dilakukan setiap 
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kegiatan, setelah kegiatan dilaksanakan pemberdaya memberikan 

pengarahan atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Tahapakhirdalam proses 

pemberdayaanadalahevaluasipemberdayaan, 

yaitusebagaitolakukurkemampuanpesertapemberdayaandalammenyerapdan

menerimamateriyang disampaikan. Pada akhir kegiatan pemberdayaan, 

pemberdaya memberikan evaluasi dengan cara lisan, pada evaluasi tersebut 

pemberdaya menjelaskan kembali proses pemberdayaan masyarakat melalui 

pertanian tangguh masukan lokaldan memberikan pertanyaan selingan untuk 

petani sampai petani benar-benar paham. 

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Djuroto, pada wawancara 

tanggal 5 September 2015: 

“evaluasi itu dilakukan setiap ada kegiatan mbak, misalnya 

waktu persemaian mbak, kalau ndak diawasi ya nanti ndak 

menggunakkan cara yang diajarkan, kalau begitukan nanti jadi 

kacau mbak” 

 

Hal ini ditambahkan oleh Bapak Utomo pada tanggal 5 September 2015: 

“iya mbak, jadikan kalau ada kegiatan itu nanti setiap akhir kegiatan 

dievaluasi mbak, biar petani itu tau kalau salah itu akibanya apa, gitu 

mbak” 

 

Dari hasilwawancara di atas, dapat diperoleh informasi bahwa evaluasi 

pemberdayaan masyarakat melalui pertanian tangguh masukan lokal yaitu 

menggunakkan evaluasi formatif yang dilakukan setiap pelaksanaan 

kegiatan berakhir. 

4.1.1.5.1.3 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemberdayaan

 Masyarakat melalui Pertanian Tangguh Masukan Lokal 
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Setiap program pemberdayaan yang dilaksanakan seyogianya mampu 

memberikan manfaat, baik bagi target grup maupun masyarakat sekitar. 

Dalam pelaksanaannya, setiap program pemberdayaan masyarakat dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari kelompok 

masyarakat itu sendiri atau dari luar. Hal ini  juga  terjadi pada pelaksanaan 

program pemberdayaan masyarakat petani melalui pertanian tangguh 

masukan local pada kelompok tani Mekar sari Desa Curug sewu Kecamatan 

Patean Kabupaten Kendal, dimana terdapat faktor pendukung dan 

penghambat dalam mempengaruhi jalannya program. 

4.1.1.5.1.3.1 Faktor Pendukung 

Faktor pendukung merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam 

setiap tindakan yang akan dilakukan. Faktor yang menjadi pendukung dalam 

kegiatan pemberdayaan pertanian tangguh masukan lokal pada Kelompok 

Tani Mekar sari adalah motivasi yang berada dari dalam diri sendiri dan 

motivasi yang diberikan dari keluarga petani kelompok Mekar sari. Seperti 

yang diungkapkan oleh Bapak Senimin pada wawancara tanggal 5 

September 2015: 

“yaa yang mendukung itu saya sendiri mbak, supaya pengen majuu.. terus 

keluarga mbak, kalo ndak keluarga itu siapa lagi mbak, mereka juga butuh 

makan.. hehe” 

 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Utomo pada wawacara 

tanggal 5 September 2015: 

“faktor yang sangat mendukung dalam kegiatan pemberdayaan ini tentunya 

faktor dari dalam diri sendiri mbak, keinginan, semangat motivasi yang ada 

supaya pertaniannya itu lebih maju, selain itu juga motivasi semangat dari 

istri dan anak sangat dipelukan mbakk” 
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Namun menurut Pak Mamang, bukan hanya motivasi saja yang menjadi 

faktor pendukung dalam kegiatan pemberdayaam pertanian yang 

diselenggarakan, sumber daya yang ada dan kekuasaan yang diberikan juga 

merupakan faktor pendukung dari proses pemberdayaan pertanian yang 

dilakukan mbak. Hal ini disampaikan pada wawancara tanggal 5 September 

2015: 

“selain motivasi yang ada itu, faktor pendukung lainnya adalah sumber 

daya yang memadai mbak, adanya lahan persawahan yang luas, dan 

banyaknya penduduk yang mempuyai pekerjaan sebagai petani itu 

merupakan hal yang terpenting dalam pemberdayaan… selain itu juga 

penyampaian pendapat dalam menangani suatu masalah mereka bebas 

mbak, ngga ada larangan, karena disinikan lahan pertaniannya itu milik 

bersama jadi ya kita ngga membedakan mbak” 

 

  Dari hasil wawancara diatas, dapat diperoleh informasi bahwa 

faktor yang sangat mendukung dalam kegiatan pemberdayaan pertanian 

tangguh masukan lokal pada kelompok tani Mekar sari adalah motivasi, 

selain itu juga ada sumberdaya baik sumber daya alam maupun 

sumberdaya manusia yang mendukung dalam pemberdayaan masyarakat 

melaalui pertanian tangguh masukan lokal. 

4.1.1.5.1.3.2 Faktor Penghambat 

Pengetahuan dan wawasan merupakan salah satu faktor penghambat 

dalam jalannya pemberdayaan, karena tidak banyak petani mengetahui 

tentang sistem pertanian modern yang lebih ramah ligkungan. Hal ini 

menyebabkan pemberdaya sulit untuk membuat petani percaya begitu saja 

dengan kegiatan pemberdayaan pertanian tangguh masukan lokal. 
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Selain itu pengetahuan dan wawasan yang luas juga dapat membantu 

petani dalam mengambil tindakan yang lebih maju, supaya pertanian pada 

kelompok tani Mekar sari tidak kalah saing dengan pertanian pada 

kelompok lainnya. Faktor penghambat lainnya adalah hama yang selalu 

menyerang tanpa diketahui oleh petani kapan hama itu akan datang, hal ini 

seperti yang dikatakan oleh Bapak Djuroto pada wawancara tanggal 5 

September 2015: 

“yang paling menghambat itu hama mbak, kita kan ndak tau kapan hama 

itu nyerang mbak, susahnya disitu aja” 

 

  Namun pernyataan diatas berbeda dengan pernyataan Senimin pada 

wawancara tanggal 5 September 2015: 

“yaaa.. apa ya mbak.. itu itu ndak ada mbak yang menghambat” 

 

Hal ini diperjelas oleh ungkapan Bapak Mamang padawawancara 

tanggal 5 September 2015: 

“kalau menurut saya itu ya yang menghambat dalam pemberdayaan ini tu 

kurangnya pengetahuan mereka tentang pertanian yang lebih ramah 

lingkungan mbak, padahal sistem ini sudah mulai diterapkan di indonesia 

mbak, karena sekarang banyak tanah yang keadaan unsur haranya itu 

mulai terganggu mbak, jadi ya saya itu butuh kesabaran yang ekstra biar 

petani itu percaya, mereka juga butuh bukti mbak, yaaa… saya ngga maido 

mereka mbak, kalau takut gagal..” 

 

  Dari hasil wawancara diatas, dapat diperoleh informasi bahwa faktor 

prnghambat yang dihadapi setiap orang berbeda, namun hal yang paling 

menghambat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pertanian tangguh 

masukan lokal ini adalah pengetahuan yang dimiliki oleh petani masih 

sedikit. 
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4.1.1.5.1.3.3  Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pertanian Tangguh 

Masukan Lokal  

Pemberdayaan dibuat agar dirancang untuk menimbulkan dampak 

perubahan pada peserta pemberdayaan supaya mereka merasa mampu, 

berdaya dan dapat memenuhi kebutuhan pokok didalam hidupnya. 

Pemberdayaan masyarakat melalui pertanian tangguh masukan lokal pada 

kelompok tani Mekar Sari mempunyai dampak yang cukup bagus untuk 

perekonomian petani Mekar sari. Dengan adanya pemberdayaan pertanian 

tangguh masukan lokal cukup menguntungkan, karena hasil produksi 

pertanian padi dapat meningkat dan bias untuk memenuhi kebutuhan pokok 

keluarga. Hal ini terbukti dengan setelah bergabung dengan kelompok tani, 

Bapak Senimin sekarang membuat pupuk cair sendiri untuk sawahnya. Hal 

ini disampaikan oleh Bapak Mamang padawawancara tanggal 5 September 

2015: 

“yaa .. saya bersyukur mbak, setelah saya melakukan 

pemberdayaan tidak sedikit petani yang berubah mbak, seperti Pak 

Senimin itu mbak, pertama saya mengadakan pemberdayaan itu 

seperti meremehkan mbak, terus pas panen kok memang hasilnya 

melimpah dan berasnya lebih bagus, akhirnya dia mau mbak 

bergabung ke kelompok tani Mekar sari, malahan sekarang dia 

sudah selangkah lebih maju dari teman-teman kelompoknya mbak, 

sekarang Pak Senimin itu sudah membuat pupuk cair sendiri mbak 

untuk pertaniannya...” 

 

  Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Sanyotopadawawancara 

tanggal 5 September 2015: 

“hasilnya cukup bagus mbak buat petani, petani jadi bisa 

menambah penghasilan mereka mbak.” 
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Hal ini dijelaskan oleh Bapak Senimin padawawancara tanggal 5 

September 2015: 

“hehe, ya saya itu pertama diajak ndak mau mbak, la terus kok 

lihat hasil panen bener nambah, saya ikut mbak gabung, sekarang 

juga saya dirumah sudah buat pupuk sendiri buat sawah saya 

sendiri mbak, lumayan bisa ngirit” 

 

Dari hasil wawancara diatas, dapat diperoleh informasi bahwa setelah 

diadakan kegiatan pemberdayaan, petanimenjadilebihberdaya, mampu 

bertindak mandiri danmampumeningkatkantarafhidupdan didukung adanya 

peningkatan usaha/kemampuan/ketrampilan yang mengarah ke peningkatan 

penghasilan. 

1. PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian, pemberdayaan masyarakat melalui 

pertanian tangguh masukan lokal yang dilakukan, beserta wawancara dan 

observasi dilapangan, terdiri atas proses pemberdayaan, faktor internal dan 

eksternal. Pembahasan dalam penelitian ini akan mengkaji secara mendalam 

tentang pemberdayaan masyarakat melalui pertanian tangguh masukan lokal 

ini, yakni: 

1. Perencanaan Pemberdayaan 

Perencanaan adalah proses yang sistematis dalam pengambilan 

keputusan tentang tindakan pada waktu yang akan datang. Perencanaan juga 

dikatakan sebagai proses mendefinisikan tujuan dalam suatu organisasi atau 

kelompok. Perencanaan merupakan fungsi terpenting, karena tanpa adanya 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi tidak dapat terjadi. 
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Dalam proses pemberdayaan yang akan dilakukan tentu sebelumnya 

yaitu melakukan perencanaan. Perencanaaan yang dilakukan pada 

pemberdayaan masyarakat yang pertama yaitu melakukan penyadaran 

kepada petani tentang kebutuhan dan peluang petani. Setelah petani sadar 

akan kebutuhan dan peluang yang akan diperolehnya, petani dan 

pemberdaya membuat dan menentukan tujuan, yaitu supaya hasil panen 

petani dapat melimpah dan dapat menambah ilmu bagi petani. Setelah 

tujuan ditetapkan kegiatan-kegiatan dalam pemberdayaan mulai disusun 

agar pemberdayaan dapat berjalan dengan lancar. 

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat diketahui bahwa pemberdayaan 

yang terjadi melalui pertanian tangguh masukan lokal yaitu secara bertahap, 

supaya dapat tercapainya tercapainya suatu tujuan didalam pemberdayaan. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat (Kauffman dalam Sutomo, 2012: 12), 

yaitu perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak 

dicapai dan menetapkan jalan serta sumber untuk mencapai tujuan seefektif 

dan seefisien mungkin. 

2. Pelaksanaan Pemberdayaan 

Dalam pelaksanaannya petani diberi pengarahan dan bimbingan dalam 

melaksanakan kegiatan pemberdayaan pertanian tangguh yang 

diselenggarakan. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam pemberdayaan 

pertanian tangguh masukan lokal yaitu pembuatan pupuk hayati yang 

dilakukan pada siang hari  selama kurang lebih empat bulan melakukannya. 

Selain pupuk, pengenalan hama dan cara penanganan juga diberikan pada 
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saat pemberdayaan masyarakat. Pengenalan dan cara menangani hama mulai 

diberikan kepada pemberdaya saat petani ada yang mulai bertanya mengenai 

hama, karena menurut Bapak Mamang hal ini sengaja dilakukan supaya 

petani yang mengikuti pemberdayaan aktif dalam kegiatan. Kegiatan 

pemberdayaan yang lainnya adalah pembuatan saluran irigasi, karena 

kebetulan lahan persawahan milik petani Mekar sari dekat dengan sungai, 

hal ini dapat meringankan dan mempermudah kegiatan dalam membuat 

saluran irigasi. Pembuatan saluran irigasi ini dilakukan secara bersama-

sama. Hal yang dikerjakan secara bersama ini dapat mengefektifkan waktu 

yang ada, dan hasil dari kerjasama yang ada kegiatan pembuatan saluran 

irigasi dapat diselesaikan kurang dari satu hari. Dari kegiatan yang diberikan 

dalam pemberdayaan, dapat dilihat bahwa peserta petani pemberdayaan juga 

ikut berperan dalam kegiatan yang diselenggarakan. Hal ini sesuai dengan 

prinsip pemberdayaan menurut Suharto (1997: 216-217), yaitu:a.) 

Pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Karenanya pekerja sosial dan 

masyarakat harus bekerjasama sebagai partner, b.)Proses pemberdayaan 

menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan 

mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan, 

c.)Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang 

dapat mempengaruhi perubahan, d.)Kompetensi diperoleh atau dipertajam 

melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan 

perasaan mampu pada masyarakat, e.) Solusi-solusi, yang berasal dari situasi 

khusus, harus beragam dan mengahrgai keberagaman yang berasal dari 
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faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut, f.) Jaringan-jaringan 

sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan 

ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan 

seseorang, g.) Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka 

sendiri: tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri, i.) 

Tingkat kesadaran merupakan kunci pemberdayaan, karena pengetahuan 

dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan, j.) Pemberdayaan melibatkan 

akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan 

sumber-sumber tersebut secara efektif, k.) Proses pemberdayaan bersifat 

dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif; permasalahan selalu memiliki 

beragam solusi, l.)Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal 

dan pembangunan ekonomi secara paralel 

3. Evaluasi Pemberdayaan 

Tahap akhir dalam proses pembelajaran adalah evaluasi pembelajaran, 

diadakanya evaluasi yaitu sebagai tolak ukur kemampuan peserta didik dalam 

menyerap materi yang diajarkan.Pada pelaksanaan evaluasi pemberdayaan 

masyarakat melalui pertanian tangguh masukan lokal pada kelompok tani Mekar 

sari, yaitu menggunakkan evaluasi formatif yang dilaksanakan setiap akhir 

kegiatan pemberdayaan, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan pada akhir 

pemberdayaan. Sesuai dengan pendapat Kamil (2012: 162, bahwa evaluasi 

dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta pemberdayaan 

tentang kegiatan yang diadakan, baik secara lisan maupun praktik secara 
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langsung. Evaluasi dilaksanakan oleh isntruktur/pemberdaya di akhir 

kegiatan. 

Dalam mengevaluasi, pemberdaya menggunakan teknik praktik dan 

tanya jawab kepada petani, teknik ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan petani dalam mengingat pembelajaran yang diberikan pada saat 

pemberdayaan. Evaluasi pada pemberdayaan ini dilakukan untuk 

mengetahui tingkat pemahaman peserta pelatihan tentang materi yang telah 

disampaikan baik secara lisan maupun praktik langsung. Evaluasi biasanya 

dilakukan pada akhir kegiatan pemberdayaan, petani diharapkan dapat 

mengaplikasikan ilmu yang didapat pada saat pemberdayaan, dan juga 

lanjutan sebagai hasil evaluasi yang ingin dicapai, karena pada program 

pemberdayaan petani menitik beratkan pada hasil pemberdayaan dengan 

melihat hasil pemberdayaan, dapat diketahui bahwa petani mengerti dan 

sudah mampu menjalankan kegiatan pada proses pemberdayaan yang telah 

dipelajari petani. 

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pemberdayaan 

Masyarakat Melalui Pertanian Tangguh Masukan Local 

Dalam pelaksanaannya, setiap program pemberdayaan masyarakat 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari kelompok 

masyarakat itu sendiri atau dari luar. Hal ini  juga  terjadi pada pelaksanaan 

program pemberdayaan masyarakat petani melalui pertanian tangguh 

masukan local pada kelompok tani Mekar sari Desa Curug sewu Kecamatan 
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Patean Kabupaten Kendal, dimana terdapat faktor pendukung dan 

penghambat yang mempengaruhi jalannya program meliputi: 

Pengetahuan pertanian yang dimiliki oleh petani, baik itu dari 

pengalaman bertani selama menjadi petani ataupun pengetahuan tambahan 

yang didapat dari petani-petani melalui kelompok tani.Yang kedua adalah 

motivasi, motivasi yang ada pada diri sendiri untuk dapat maju dan 

berkembang menjadi lebih baik dan motivasi yang didapatkan dari luar diri, 

yaitu dari keluarga terdekat seperti istri dan anak-anaknya. Hal ini sangat 

dibutuhkan petani agar petani merasa semangat untuk dapat memenuhi 

kebutuhan dasar hidupnya. Ketiga adalah Sumberdaya, sumberdaya meliputi 

sumberdaya alam yang mendukung untuk melakukan kegiatan pertanian, 

ataupun sumberdaya manusia yang melakukan kegiatan pertanian. Ke-empat 

adalah wawasan, wawasan yang didapatkan bukan hanya dari pengalaman 

saja, wawasan didapatkan bisa dari membaca. Hal ini tergantung dari petani 

itu sendiri, apakah petani itu ingin maju atau tidak, namun, banyak petani 

yang tidak memerlukan membaca karena menurut mereka pengalamannya 

sebagai petani sudah cukup untuk dijadikan mereka patokan. Dan yang 

terakhir adalah kekuasaan, kekuasaan yang dimaksut adalah pemilik atau 

orang yang dipercayai oleh pemilik lahan pertanian, tidak semua petani 

mempunyai lahan pertanian, ini merupakan kendala bagi petani yang ingin 

pertaniannya maju, karena pengetahuan dan wawasan yang didapat tidak 

dapat diterapkan dan petani tidak dapat melihat perubahan dari pengetahuan 

dan wawasan yang didapatnya.Selain itu faktor penghambat lainnya adalah 
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hama yang menyerang dan petani tidak mengetahui kapan hama itu datang. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Fatah (2006: 261), yaitu hambatan-hambatan 

yang dihadapi petani meliputi; pengetahuan, motivasi, sumberdaya, 

wawasan, dan kekuasaan. Serta petani yang berkompeten merupakan syarat 

penting bagi keberhasilan pembangunan pertanian dan tujuan penyuluhan 

adalah meningkatkan kompetensi tersebut. 

4.2.5 Hasil Pemberdayaan Masyarakat  

Pemberdayaan dibuat agar dirancang untuk menimbulkan dampak 

perubahan pada peserta pemberdayaan supaya mereka merasa mampu, 

berdaya dan dapat memenuhi kebutuhan pokok didalam hidupnya. Dalam 

penelitian ini peneliti mendapatkan hasil bahwa dampak pemberdayaan  

yang didapatkan oleh petani, yaitu petani menjadi lebih berdaya, mampu 

bertindak mandiri dan mampu meningkatkan taraf hidup dan didukung 

adanya peningkatan usaha/kemampuan/ketrampilan yang mengarah ke 

peningkatan penghasilan. Karena petani dianggap berdaya dan mampu untuk 

melakukan kegiatan pemberdayaan, petani kelompok Mekar sari juga sudah 

mulai bertindak mandiri dengan berfikir kreatif untuk membuat pupuk cair 

sendiri, seperti yang dilakukan oleh Bapak Senimin. Memalui kegiatan 

pemberdayaan masyarakat pertanian tangguh masukan lokal ini, pendapatan 

petani kelompok Mekar sari juga dapa bertambah dua kali lipat. Hal ini 

sesuai dengan pendapat menurut Suharto (2005: 63- 65) keberhasialan 

pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang 
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menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat 

kesejahteraan, kemampuan kultural dan politis keberdayaan. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disampaikan diatas, 

dapat disimpulkan bahwa: 

5.1.1. Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pertanian Tangguh Masukan 

Lokal pada Kelompok Tani Mekar sari 

5.1.1.1  Perencanaan Pembelajaran  

Perencanaan pemberdayaan pertanian tangguh masukan lokal 

pada kelompok tani Mekar sari merupakan dasar bagi kegiatan/ tindakan 

pada waktu yang akan datang dan memerlukan pemikiran tentang apa 

yang perlu dikerjakan. Perencanaan bertujuan untuk mengetahui tujuan 

diadakannya pemberdayaan dan untuk mengetahui kebutuhan petani. 

Perencanaan dalam pemberdayaan pertanian tangguh masukan lokal 

dilakukan yang pertama yaitu melakukan penyadaran kepada petani 

tentang kebutuhan dan peluang petani. Setelah petani sadar akan 

kebutuhan dan peluang yang akan diperolehnya, petani dan pemberdaya 

membuat dan menentukan tujuan, yaitu supaya hasil panen petani dapat 

melimpah dan dapat menambah ilmu bagi petani. Setelah tujuan 

ditetapkan kegiatan-kegiatan dalam pemberdayaan mulai disusun agar 

pemberdayaan dapat berjalan dengan lancar. 
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5.1.1.2  Pelaksanaan Pemberdayaan 

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam pemberdayaan 

pertanian tangguh masukan lokal yaitu pembuatan pupuk hayati yang 

dilakukan pada siang hari selama kurang lebih empat bulan 

melakukannya.  

5.1.1.3  Evaluasi Pemberdayaan 

Pada pelaksanaan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui 

pertanian tangguh masukan lokal pada kelompok tani Mekar sari, yaitu 

menggunakkan evaluasi formatif yang dilaksanakan setiap akhir kegiatan 

pemberdayaan, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan pada akhir 

pemberdayaan. Dalam mengevaluasi, pemberdaya menggunakan teknik 

praktik dan tanya jawab kepada petani, teknik ini digunakan untuk 

mengukur kemampuan petani dalam mengingat pembelajaran yang 

diberikan pada saat pemberdayaan. Evaluasi pada pemberdayaan ini 

dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta pelatihan 

tentang materi yang telah disampaikan baik secara lisan maupun praktik 

langsung. 

5.1.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemberdayaan Masyarakat 

Melalui Pertainan Tangguh Masukan Lokal pada Kelompok Tani Mekar 

sari 
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Adapun factor yang mendukung dan menghambat dalam pemberdayaan 

masyarakat melalui pertanian tangguh masukan local adalah pengetahuan 

yang dimiliki oleh petani, motivasi dari duar dan dalam diri, sumberdaya 

alam dan manusia yang mendukung dalam kegiatan pemberdayaan. 

5.1.3  Hasil Pemberdayaan Melalui Pertainan Tangguh Masukan Lokal pada 

Kelompok Tani Mekar sari 

Dampak pemberdayaan  yang didapatkan oleh petani, yaitu petani 

menjadi lebih berdaya, mampu bertindak mandiri dan mampu 

meningkatkan taraf hidup dan didukung adanya peningkatan 

usaha/kemampuan/ketrampilan yang mengarah ke peningkatan 

penghasilan. Ditunjukan dengan kemampuan petani kelompok Mekar sari 

yang mulai bertindak mandiri dengan berfikir kreatif untuk membuat 

pupuk cair sendiri, seperti yang dilakukan oleh Bapak Senimin. Memalui 

kegiatan pemberdayaan masyarakat pertanian tangguh masukan lokal ini, 

pendapatan petani kelompok Mekar sari juga dapa bertambah dua kali 

lipat. 

 

1. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan simpulan maka 

diberikan beberapa saran kepada pihak pemberdaya yaitu: 
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1. Pada perencanaan pemberdayaan, kegiatan pemberdayaan perlu 

ditambah supaya petani dapat semakin menambah ilmu pengetahuan 

yang dimiliki, supaya petani dapat berfikir lebih kreatif lagi. 

2. Pihak pemberdaya juga perlu melakukan kerjasama dengan dinas 

pertanian, supaya pemberdayaan dapat dilaksanakan pada desa 

lainnya. 
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Lampiran 1 

 

 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PERTANIAN TANGGUH MASUKAN LOKAL PADA 

KELOMPOK TANI MEKAR SARI DESA CURUG SEWU KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL 

Konsep Variabel Indikator Item 

1. Gambaran umum 

kelompok Tani Mekar 

sari 

1. Kondisi umum Kelompok 

Tani Mekar sari 

1. Latar Belakang 

2. Struktur Organisasi 

3. Visi dan Misi 

4. Sarana dan Prasarana 

 



 

 

 

 

2. Proses pemberdayaan 

masyarakat melalui 

pertanian tangguh 

masukan lokal pada  

kelompok tani Mekar 

sari 

1. Perencanaan 1. Tujuan Pemberdayaan 

2. Sasaran Pemberdayaan 

 

2. Pelaksanaan 1. Pembuatan Pupuk 

2. Pengenalan hama dan cara 

penanganannya 

3. Saluran irigasi 

 

 

3. Evaluasi 1. Evaluasi Formatif 

2. Evaluasi Sumatif 

 

1. Faktor Pendukung dan 

Penghambat dalam 

Pemberdayaan 

1. Faktor Intern 

2. Faktor Ekstern 

1. Pengetahuan 

2. Motivasi 

 



 

 

 

 

Masyarakat melalui 

pertanian tangguh 

masukan local 

2. Hasil Pemberdayaan 

melalui pertanian 

tangguh maukan lokal 

 

 

 

 

 

3. Sumberdaya 

4. Wawasan 

5. Kekuasaan 

 

1. Pendapatan bertambah 

2. Peningkatan kretifitas 

3. Kemandirian  
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Lampiran 2 

 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK INFORMAN 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PERTANIAN TANGGUH 

MASUKAN LOKAL PADA KELOMPOK TANI MEKAR SARI DESA 

CURUG SEWU KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama Lengkap  :  

Tempat, Tanggal Lahir :  

Jenis Kelamin   :  

Jabatan   :  

Alamat    :  

Waktu Pelaksanaan  :  

 

1. Kapan kelompok tani Mekar sari berdiri? 

2. Dimana letak geografis kelompok tani Mekar sari? 

3. Apa yang menjadi latar belakang berdirinya kelompok tani Mekar sari? 

4. Apa visi dan misi kelompok tani Mekar sari? 

5. Bagaimana tahap perencanaan dalam pemberdayaan pertanian tangguh 

masukan lokal? 
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6. Apa yang menjadi tujuan dalam pemberdayaan pertanian tangguh masukan 

lokal? 

7. Siapa sasaran dalam pemberdayaan masyarakat dalam pertanian tangguh 

masukan lokal? 

8. Metode apa yang digunakan dalam pemberdayan masyarakat melalui 

pertanian tangguh masukan lokal? 

9. Apa saja yang menjadi syarat untuk mengikuti pemberdayaan masyarakat 

melalui pertanian tangguh masukan lokal pada kelompok tani Mekar sari? 

10. Apa saja materi yang diberikan dalam pemberdayaan melalui pertanian 

tangguh masukan lokal? 

11. Apa saja kegiatan yang diadakan dalam pemberdayaan masyarakat melalui 

pertanian tangguh masukan lokal? 

12. Kapan kegiatan pelaksanaan pemberdayaan dilakukan? 

13. Kapan evaluasi diberikan kepada petani dalam pemberdayaan masyarakat 

melalui pertanian tangguh masukan lokal? 

14. Siapa yang memberikan evaluasi terhadap petani dalam pemberdayaan 

masyarakat melalui pertanian tangguh masukan lokal? 

15. Apa saja evaluasi yang diberikan dalam pemberdayaan masyarakat pada saat 

evaluasi diberikan? 

16. Apa factor pendukung dalam pemberdayaan masyarakat melalui pertanian 

tangguh masukan lokal? 
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17. Apa factor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pertanian 

tangguh masukan lokal? 

18. Bagaimana dampak/ hasil setelah diadakannya pemberdayaan melalui 

pertanian tangguh masukan lokal? 

19. Bagaimana hasil setelah diadakannya pemberdayaan masyarakat melalui 

pertanian tangguh masukan lokal? 
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PEDOMAN WAWANCARA UNTUK ANGGOTA 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PERTANIAN TANGGUH 

MASUKAN LOKAL PADA KELOMPOK TANI MEKAR SARI DESA 

CURUG SEWU KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama Lengkap  :  

Tempat, Tanggal Lahir :  

Jenis Kelamin   :  

Jabatan   :  

Alamat    :  

Waktu Pelaksanaan  :  

 

1. Apa yang dilakukan pemberdaya sebelum menyelenggarakan pemberdayaan 

masyarakat melalui pertanian tangguh masukan lokal? 

2. Apa alasan/motivasi anda untuk mengikuti pemberdayaan masyarakat melalui 

pertanian tangguh masukan lokal? 

3. Apa saja syarat untuk bisa mengikuti pemberdayaan masyarakat melalui 

pertanian tangguh masukan lokal? 

4. Kapan dan dimana pemberdayaan pertanian tangguh masukan lokal 

dilakukan? 
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5. Apa yang menjadi tujuan dalam pemberdayaan pertanian tangguh masukan 

lokal? 

6. Apa saja materi yang diberikan dalam pemberdayaan melalui pertanian 

tangguh masukan lokal? 

7. Apa saja kegiatan yang diadakan dalam pemberdayaan masyarakat melalui 

pertanian tangguh masukan lokal? 

8. Kapan kegiatan pemberdayaan dilaksanakan? 

9. Kapan evaluasi diberikan kepada petani dalam pemberdayaan masyarakat 

melalui pertanian tangguh masukan lokal? 

10. Siapa yang memberikan evaluasi terhadap petani dalam pemberdayaan 

masyarakat melalui pertanian tangguh masukan lokal? 

11. Apa saja evaluasi yang diberikan dalam pemberdayaan masyarakat pada saat 

evaluasi diberikan? 

12. Apa factor pendukung dalam pemberdayaan masyarakat melalui pertanian 

tangguh masukan lokal? 

13. Apa factor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pertanian 

tangguh masukan lokal? 

14. Bagaimana hasil setelah diadakannya pemberdayaan masyarakat melalui 

pertanian tangguh masukan lokal? 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA UNTUK INFORMAN 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PERTANIAN TANGGUH 

MASUKAN LOKAL PADA KELOMPOK TANI MEKAR SARI DESA 

CURUG SEWU KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama Lengkap  : Haerul Latief 

Tempat, Tanggal Lahir : Lombok, 13 Januari 1966 

Jenis Kelamin   : Laki- laki 

Jabatan   : Ketua Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) 

Alamat    : Dusun Curug Rt.04 Rw.09 

Waktu Pelaksanaan  : 5 September 2015 

 

1. Kapan kelompok tani Mekar sari berdiri? 

Jawab : berdirinya itu sudah dari tahun seribu Sembilan ratus embian puluh enam 

mbak ya, itu ya sempat fakum dua tahunan mbak. 

2. Dimana letak geografis kelompok tani Mekar sari? 

Jawab : di Desa Curugsewu mbak, untuk sawahnya berada di sebelah utara Dusun 

Curug, sedangkan sekertarianya itu jaraknya sekitar 250 meteran mbak dari sawah 

tadi. 

3. Apa yang menjadi latar belakang berdirinya kelompok tani Mekar sari? 
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Jawab : mata pencaharian penduduk Indonesia itu kan petani mbak, lahan produktif 

yang terus berkurang itu sangat memerlukan pengetahuan biar produksinya itu 

meningkat, tapi juga hasilnya bagus. 

4. Apa visi dan misi kelompok tani Mekar sari? 

Jawab : visinya itu meningkatkan kesekahteraan dan kemakmuran anggota melalui 

kegiatan usaha produktif anggota, kegiatan produktif usaha kelompok tani dan 

kelestarian lingkungan pada umumnya. Kalau visinya itu yang pertama mendorong 

investasi usaha tani, mencari kerjasama dalam pemasaran produk, informasi yang 

banyak tentang pertanian, perbaikan mutu, meningkatkan produktivitas mbak, kurang 

lebih seperti itu. 

5. Bagaimana tahap perencanaan dalam pemberdayaan pertanian tangguh 

masukan lokal? 

Jawab : rencananya itu pertama ya mengetahui dulu apa kebutuhan petani, lalu perlu 

dilakukan penyadaran… kenapa pemberdayaan perlu dilakukan.. hal yang paling sulit 

itu saat melakukan penyadaran, menentukan tujuan dan strategi yang digunakan, 

setelah itu saya menyusun kegiatan-kegiatan untuk menghasilkan pertanian yang 

tangguh, misalnya bagaimana cara menanam padi yang benar, pengenalan hama, cara 

mengairi, begitu mbak.. 

6. Siapa saja yang terlibat dalam musyawarah dalam pemberdayaan pertanian 

tangguh masukan lokal? 
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Jawab : ya tentunya petani-petani mbak, kan program pemberdayaannya ditujukan 

kepada petani mbak. 

7. Apa yang menjadi tujuan dalam pemberdayaan pertanian tangguh masukan 

lokal? 

Jawab : tujuan utamanya itu supaya petani pengetahuannya bisa bertambah mbak, 

dari pembibitan yang benar, persemaian, penggemburan tanah, penanaman, 

penyiangan, perawatan, pemupukan, semuanya mbak, termasuk jarak tanamnya juga, 

semua itu berpengaruh dengan hasil produksinya, kalau hasil produksinya 

bertambahkan penghasilan petani juga iku bertambah, jadi petani itu bisa mencukupi 

kebutuhan dasar hidup keluarganya, selain itu dapa menghasilakan beras yang lebih 

berbobot, sehat dan bergizi mbak 

8. Siapa sasaran dalam pemberdayaan masyarakat dalam pertanian tangguh 

masukan lokal? 

Jawab : sasaran pemberdayaannya itu ya masyarakat petani yang tidak mampu itu 

diberdayakan mbak supaya mereka bisa mandiri. 

9. Metode apa yang digunakan dalam pemberdayan masyarakat melalui 

pertanian tangguh masukan lokal? 

Jawab : metode yang digunakan ya melalui pendekatan tadi mbak, mempelajari 

bagaimana kondisi dan kehidupan mereka mbak. 

10. Apa saja yang menjadi syarat untuk mengikuti pemberdayaan masyarakat 

melalui pertanian tangguh masukan lokal pada kelompok tani Mekar sari? 
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Jawab : ngga ada syaratnya mbak, yang penting ada kemauan kuat untuk maju saja 

mbak. 

11. Apa saja materi yang diberikan dalam pemberdayaan melalui pertanian 

tangguh masukan lokal? 

Jawab :  seputar pertanian mbak, ada pengenalan hama dan cara penanganannya, 

selain itu juga diajarkan cara membuat pupuk mbak. 

12. Apa saja kegiatan yang diadakan dalam pemberdayaan masyarakat melalui 

pertanian tangguh masukan lokal? 

Jawab : kegiatannya itu ada pembuatan pupuk, mengenal dan menangani hama sama 

membuat saluran irigiasi supaya padi mendapatkan asupan air nyang cukup mbak 

13. Kapan kegiatan pelaksanaan pemberdayaan dilakukan? 

Jawab : untuk pembuatan pupuknya itu dilakukan pada saat siang hari mbak, kira-

kira jam satu setengah satuan mbak, setelah mereka makan mereka berkumpul 

dirumah Pak Sanyoto… untuk pembuatan pupuk itu selesainya kira-kira tiga sampai 

empat bulanan mbak, disitukan ada lima macam pupuk dan harus difermentasikan, 

didiamkan lebih dulu, terus itu juga kegiatannya ngga setiap hari mbak... nah, pas 

cara mengenal hama dan penanganannya itu saya sengaja diam mbak, ini supaya 

mereka itu ikut aktif mbak, tidak pasif Cuma manut saja.. setelah ada yang bertanya 

saya baru mengumpulkan petani untuk saya berikan pengarahan mbak.. saat membuat 

irigasi itu semuanya ikut berperan mbak, ngga ada yang absen, dan sungainya itu 

dekat dengan sawah, jadi ya sangat mudah dan sebentar…. 
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14. Kapan evaluasi diberikan kepada petani dalam pemberdayaan masyarakat 

melalui pertanian tangguh masukan lokal? 

Jawab : evaluasi kegiatan pemberdayaan itu saya lakukan setelah kegiatan 

dilaksanakan dan pada akhir kegiatan pemberdayaan mbak, supaya petani itu benar-

benar paham tentang pemberdayaan yang diberikan mbak. 

15. Siapa yang memberikan evaluasi terhadap petani dalam pemberdayaan 

masyarakat melalui pertanian tangguh masukan lokal? 

Jawab : kita bersama-sama mengevaluasinya mbak, jadi bukan hanya saya saja. 

16. Apa saja evaluasi yang diberikan dalam pemberdayaan masyarakat melalui 

pertanian tangguh masukan lokal? 

Jawab : evaluasinya itu tentang kegiatan yang barusan dikerjakan, bisa juga yang 

sudah dikerjakan mbak/ 

17. Apa factor pendukung dalam pemberdayaan masyarakat melalui pertanian 

tangguh masukan lokal? 

Jawab : factor yang sangat mendukung itu ya keinginan dari diri sendiri dan orang 

terdekat mbak. 

18. Apa factor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pertanian 

tangguh masukan lokal? 

Jawab : yang menghambat itu tentang pengetahuan dan wawasan petani itu sendiri 

mbak, jadi saya itu benar-benar menjelaskan bagaimana pertanian tangguh masukan 

lokal mbak. 
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19. Bagaimana hasil setelah diadakannya pemberdayaan masyarakat melalui 

pertanian tangguh masukan lokal? 

Jawab : yaa .. saya bersyukur mbak, setelah saya melakukan pemberdayaan 

tidak sedikit petani yang berubah mbak, seperti Pak Senimin itu mbak, 

pertama saya mengadakan pemberdayaan itu seperti meremehkan mbak, terus 

pas panen kok memang hasilnya melimpah dan berasnya lebih bagus, 

akhirnya dia mau mbak bergabung ke kelompok tani Mekar sari, malahan 

sekarang dia sudah selangkah lebih maju dari teman-teman kelompoknya 

mbak, sekarang Pak Senimin itu sudah membuat pupuk cair sendiri mbak 

untuk pertaniannya. 
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PEDOMAN WAWANCARA UNTUK ANGGOTA 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PERTANIAN TANGGUH 

MASUKAN LOKAL PADA KELOMPOK TANI MEKAR SARI DESA 

CURUG SEWU KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama Lengkap  : Utomo 

Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 6 Juni 1968 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Jabatan   : Ketua Kelompok 

Alamat    : Dusun Nenggolo Rt.04 Rw.10  

Waktu Pelaksanaan  : 5 September 2015 

 

1. Apa yang dilakukan pemberdaya sebelum menyelenggarakan pemberdayaan 

masyarakat melalui pertanian tangguh masukan lokal? 

Jawab : Pak Mamang itu bertanya datang ke pertemuan setiap kelompok yang ada di 

Curug ini mbak, Pak Mamang bertanya apa masalah pertanian gitu mbak. 

2. Apa alasan/motivasi anda untuk mengikuti pemberdayaan masyarakat melalui 

pertanian tangguh masukan lokal? 

Jawab : saya ingin hasil dari pertanian yang saya punya itu bertambah mbak. 
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3. Apa saja syarat untuk bisa mengikuti pemberdayaan masyarakat melalui 

pertanian tangguh masukan lokal? 

Jawab : ndak ada syaratnya mbak. 

4. Kapan dan dimana pemberdayaan pertanian tangguh masukan lokal 

dilakukan? 

Jawab : dimulai sekitar bulan januari dua ribu sebelas mbak, ya di lahan pertaniannya 

kelompok tani di Curug ini mbak. 

5. Apa yang menjadi tujuan dalam pemberdayaan pertanian tangguh masukan 

lokal? 

Jawab: tujuannya itu supaya hasil pertaniannya bertambah mbak. 

6. Apa saja materi yang diberikan dalam pemberdayaan melalui pertanian 

tangguh masukan lokal? 

Jawab : tentang hama sama pembuatan pupuk mbak. 

7. Apa saja kegiatan yang diadakan dalam pemberdayaan masyarakat melalui 

pertanian tangguh masukan lokal? 

Jawab : kegiatannya itu ya mengenal hama, membuat pupuk sendiri mbak sama 

membuat saluran irigasi mbak. 

8. Kapan kegiatan pemberdayaan dilakukan? 

Jawab : pas yang pembuatan pupuk itu siagn hari mbak, lamanya selama empat 

bulanan, kalau yang pengenalan bibit sama cara penanganannya itu dilakukanna kalau 

ndak salah pas ada petani mulai bertanya karena ada hama yang menyerang. karena 

sungainya itu ngga jauh dari lahan persawahan mbak, jadi pembuatan irigasinya tidak 
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berlangsung lama, lagian juga semua anggota itu ikut berpartisipasi, jadi ya Cuma 

sehari tok 

9. Kapan evaluasi diberikan kepada petani dalam pemberdayaan masyarakat 

melalui pertanian tangguh masukan lokal? 

Jawab : …iya mbak, jadikan kalau ada kegiatan itu nanti setiap akhir kegiatan 

dievaluasi mbak, biar petani itu tau kalau salah itu akibanya apa, gitu mbak. 

10. Siapa yang memberikan evaluasi terhadap petani dalam pemberdayaan 

masyarakat melalui pertanian tangguh masukan lokal? 

Jawab : pemberdaya tadi mbak, Pak Mamang itu.. 

11. Apa saja evaluasi yang diberikan dalam pemberdayaan masyarakat pada saat 

evaluasi diberikan? 

Jawab : semuanya dievaluasi mbak, setiap kegiatan ada evaluasinya juga. 

12. Apa factor pendukung dalam pemberdayaan masyarakat melalui pertanian 

tangguh masukan lokal? 

Jawab : faktor yang sangat mendukung dalam kegiatan pemberdayaan ini tentunya 

faktor dari dalam diri sendiri mbak, keinginan, semangat motivasi yang ada supaya 

pertaniannya itu lebih maju, selain itu juga motivasi semangat dari istri dan anak 

sangat dipelukan. 

13. Apa factor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pertanian 

tangguh masukan lokal? 

Jawab : menurut saya ngga ada mbak 
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14. Bagaimana hasil setelah diadakannya pemberdayaan masyarakat melalui 

pertanian tangguh masukan lokal? 

Jawab : sekarang petani itu sudah mulai maju mbak pikirannya habis ngikuti 

pemberdayaan petani, kaya pak senimin itu mbak, sekarang dia itu buat pupuk 

cair mbak. 
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PEDOMAN WAWANCARA UNTUK ANGGOTA 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PERTANIAN TANGGUH 

MASUKAN LOKAL PADA KELOMPOK TANI MEKAR SARI DESA 

CURUG SEWU KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL 

 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama Lengkap  : Sanyoto 

Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 18 November 1965 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Jabatan   : Sie. Saprodi 

Alamat    : Dusun Curug Rt.09 Rw.04 

Waktu Pelaksanaan  : 5 September 2015 

 

1. Apa yang dilakukan pemberdaya sebelum menyelenggarakan pemberdayaan 

masyarakat melalui pertanian tangguh masukan lokal? 

Jawab : yaa.. mencari kebutuhan petani, apa yang diperluakan petani 

2. Apa alasan/motivasi anda untuk mengikuti pemberdayaan masyarakat melalui 

pertanian tangguh masukan lokal? 

Jawab : pengen hasil pertanian dari kelompok itu nambah mbak, biar bisa mencukupi 

kebutuhan anak istri saya. 
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3. Apa saja syarat untuk bisa mengikuti pemberdayaan masyarakat melalui 

pertanian tangguh masukan lokal? 

Jawab : ndak ada syaratnya mbak, yang penting ada kemauan . 

4. Kapan dan dimana pemberdayaan pertanian tangguh masukan lokal 

dilakukan? 

Jawab : dilahan pertanian kelompok Mekar sari ini mbak, kapannya itu ya pas musim 

tanem, 

5. Apa yang menjadi tujuan dalam pemberdayaan pertanian tangguh masukan 

lokal? 

Jawab : tujuannya itu membantu petani supaya penghasilan produksinya bertambah, 

biar petani itu mandiri dan bisa memenuhi kebutuhan mbak. 

6. Apa saja materi yang diberikan dalam pemberdayaan melalui pertanian 

tangguh masukan lokal? 

Jawab : mengenal macam hama dan cara nanganinya, cara membuat pupuk juga 

diajarkan mbak. 

7. Apa saja kegiatan yang diadakan dalam pemberdayaan masyarakat melalui 

pertanian tangguh masukan lokal? 

Jawab : saat mengikuti pemberdayaan pertanian ini saya diberikan banyak sekali 

pengetahuan tambahan, seperti mengenal macam-macam hama, cara nanganinya, 

sama diajarkan cara membuat pupuk sendiri mbak. 
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8. Kapan kegiatan pemberdayaan dilaksanakan? 

Jawab : pembuatan pupuk itu dulu dilaksanaknnya pas siang hari mbak, pas petani 

itu istirahat kita diberikan kegiatan itu cara membuat pupuk sendiri mbak, untukkk 

tempatnya itu dirumah saya sendiri mbak,, hee,, iyaa dirumah saya, la ndak ada yang 

mau yasudah mbak 

9. Kapan evaluasi diberikan kepada petani dalam pemberdayaan masyarakat 

melalui pertanian tangguh masukan lokal? 

Jawab : evaluasinya itu habis kegiatan kalo selesai langsung di evaluasi mbak. 

10. Siapa yang memberikan evaluasi terhadap petani dalam pemberdayaan 

masyarakat melalui pertanian tangguh masukan lokal? 

Jawab : Pak Mamang. 

11. Apa saja evaluasi yang diberikan dalam pemberdayaan masyarakat pada saat 

evaluasi diberikan? 

Jawab : evaluasinya itu ya tentang yang diajarkan mbak saat pemberdayaan. 

12. Apa factor pendukung dalam pemberdayaan masyarakat melalui pertanian 

tangguh masukan lokal? 

Jawab : ya yang mendukung itu keluarga, sama itu mbak, sebagian besar wilayah 

Curug ini kan sawah mbak, itu juga mendukung mbak. 

13. Apa factor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pertanian 

tangguh masukan lokal? 

Jawab : yang mengambat itu kalau ada yang ndak patuh sama pengarahan mbak. 
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14. Bagaimana hasil setelah diadakannya pemberdayaan masyarakat melalui 

pertanian tangguh masukan lokal? 

Jawab : hasilnya cukup bagus mbak buat petani, petani jadi bisa menambah 

penghasilan mereka mbak. 
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PEDOMAN WAWANCARA UNTUK ANGGOTA 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PERTANIAN TANGGUH 

MASUKAN LOKAL PADA KELOMPOK TANI MEKAR SARI DESA 

CURUG SEWU KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL 

 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama Lengkap  : Senimin 

Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 28 Februari 1947 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Jabatan   : Anggota 

Alamat    : Dusun Curug Rt.04 Rw.09 Desa Curugsewu 

Waktu Pelaksanaan  : 5 September 2015 

 

1. Apa yang dilakukan pemberdaya sebelum menyelenggarakan pemberdayaan 

masyarakat melalui pertanian tangguh masukan lokal? 

Jawab : yaa .. taunya itu Pak Mamang ikut kumpul sama anggota kelompok, disitu 

Pak Mamang niku tanya tentang kebutuhan petani dan lainnya. 

2. Apa alasan/motivasi anda untuk mengikuti pemberdayaan masyarakat melalui 

pertanian tangguh masukan lokal? 
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Jawab : alasane niku pertamane yaa lihat kok panen pertama itu bener bisa melimpah 

mbak, tadinya saya ndak percaya. 

3. Apa saja syarat untuk bisa mengikuti pemberdayaan masyarakat melalui 

pertanian tangguh masukan lokal? 

Jawab : ndak ada 

4. Kapan dan dimana pemberdayaan pertanian tangguh masukan lokal 

dilakukan? 

Jawab : pas musim panen, tempat .. tempatnya itu di ya di lahan pertaniannya Mekar 

sari mbak. 

5. Apa yang menjadi tujuan dalam pemberdayaan pertanian tangguh masukan 

lokal? 

Jawab : tujuane iku supaya pengetahuane tambah, hasil tani tambah, biar bisa 

nyukupi kebutuhan. 

6. Apa saja materi yang diberikan dalam pemberdayaan melalui pertanian 

tangguh masukan lokal? 

Jawab : cara menangani hama sama cara buat pupuk 

7. Apa saja kegiatan yang diadakan dalam pemberdayaan masyarakat melalui 

pertanian tangguh masukan lokal? 

Jawab : ya … kegiatan .. niku sama mbak kaya tadi .. 

8. Kapan kegiatan pemberdayan dilaksanakan? 

Jawab : kegiatne niku dilaksanakene benten-benten mbak, ndak itu ndak jadi satu. 
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9. Kapan evaluasi diberikan kepada petani dalam pemberdayaan masyarakat 

melalui pertanian tangguh masukan lokal? 

Jawab : evaluasi.. evaluasi .. nggeh niku habis dari sawah mbak dikumpulke 

diberitahu gitu. 

10. Siapa yang memberikan evaluasi terhadap petani dalam pemberdayaan 

masyarakat melalui pertanian tangguh masukan lokal? 

Jawab : Pak Mamang 

11. Apa saja evaluasi yang diberikan dalam pemberdayaan masyarakat pada saat 

evaluasi diberikan? 

Jawab : evaluasi tentang bertani mbak, kan disitu petani diajari bertani yang benar. 

12. Apa factor pendukung dalam pemberdayaan masyarakat melalui pertanian 

tangguh masukan lokal? 

Jawab : yaa yang mendukung itu saya sendiri mbak, supaya pengen majuu.. terus 

keluarga mbak, kalo ndak keluarga itu siapa lagi mbak, mereka juga butuh makan.. 

hehe. 

13. Apa factor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pertanian 

tangguh masukan lokal? 

Jawab : yaaa.. apa ya mbak.. itu itu ndak ada mbak yang menghambat 

14. Bagaimana hasil setelah diadakannya pemberdayaan masyarakat melalui 

pertanian tangguh masukan lokal? 

Jawab : hehe, ya saya itu pertama diajak ndak mau mbak, la terus kok lihat 

hasil panen bener nambah, saya ikut mbak gabung, sekarang juga saya 
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dirumah sudah buat pupuk sendiri buat sawah saya sendiri mbak, lumayan 

bisa ngirit.. 
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PEDOMAN WAWANCARA UNTUK ANGGOTA 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PERTANIAN TANGGUH 

MASUKAN LOKAL PADA KELOMPOK TANI MEKAR SARI DESA 

CURUG SEWU KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama Lengkap  : Djuroto 

Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 12 Mei 1960 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Pendidikan Terakhir  : SMP 

Jabatan   : Seksi Usaha Tani 

Alamat    : Dusun Nenggolo Rt.10 Rw.01 Desa Curugsewu 

Waktu Pelaksanaan  : 5 September 2015 

1. Apa yang dilakukan pemberdaya sebelum menyelenggarakan pemberdayaan 

masyarakat melalui pertanian tangguh masukan lokal? 

Jawab : berkumpul sama kelompok tani mbak, seperti menanyakan apa keinginan 

petani, masalah yang dihadapi mbak. 

2. Apa alasan/motivasi anda untuk mengikuti pemberdayaan masyarakat melalui 

pertanian tangguh masukan lokal? 

Jawab : pengen nambah ilmu, sama pengen hasil taninya itu bertambah mbak.. 
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3. Apa saja syarat untuk bisa mengikuti pemberdayaan masyarakat melalui 

pertanian tangguh masukan lokal? 

Jawab : tidak ada mbak, Pak Mamang pernah ngomong ndak ada syarat, yang 

penting itu ada keinginan dan kemauan untuk maju. 

4. Kapan dan dimana pemberdayaan pertanian tangguh masukan lokal 

dilakukan? 

Jawab : itu pemberdayaannya dimulai dari tahun 2011 mbak, dilaksanakannya itu ya 

di lahan persawahan milik kelompok tani mbak. 

5. Apa yang menjadi tujuan dalam pemberdayaan pertanian tangguh masukan 

lokal? 

Jawab : yang pertama itu ya biar pengetahuannya bertambah mbak, kalo 

pengetahuannya  bertambah, hasil panen padinya bisa melimpah mbak, selain itu juga 

kegiatan yang diadakan lebih banyak menggunakkan bahan organik, jadi berasnya 

lebih baik mbak. 

6. Apa saja materi yang diberikan dalam pemberdayaan melalui pertanian 

tangguh masukan lokal? 

Jawab : diberikan pengenalan hama sama cara mengatasinya mbak, ada kegiatan 

membuat pupuk sendiri juga mbak. 

7. Apa saja kegiatan yang diadakan dalam pemberdayaan masyarakat melalui 

pertanian tangguh masukan lokal? 

Jawab : kegiatan yang diberikan itu sangat bermanfaat mbak, kita diajarin mengenal 

hama sama cara penanganannya mbak, terus juga diajarin cara buat pupuk mbak, jadi 
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lebih hemat, kita juga ngerti cara buatnya sendiri, kalau ada yang mau buat sendiri 

terus dijual juga bisa mbak. 

8. Kapan kegiatan pemberdayaan dilaksanakan? 

Jawab : kegiatan pembuatan pupuk itu siang hari mbak, itu selama tiga bulanan, 

membuatnya itu dirumahnya Pak Sanyoto mbak. pembuatan saluran irigasinya itu 

Cuma satu hari aja ndak sampek mbak, la wong sawahnya itu aja dekat dengan 

sungai, jadi ya mudah mbak menyalurkannya.. 

9. Kapan evaluasi diberikan kepada petani dalam pemberdayaan masyarakat 

melalui pertanian tangguh masukan lokal? 

Jawab : evaluasi itu dilakukan setiap ada kegiatan mbak, misalnya waktu persemaian 

mbak, kalau ndak diawasi ya nanti ndak menggunakkan cara yang diajarkan, kalau 

begitukan nanti jadi kacau mbak. 

10. Siapa yang memberikan evaluasi terhadap petani dalam pemberdayaan 

masyarakat melalui pertanian tangguh masukan lokal? 

Jawab : yang memberikan evaluasinya itu Pak Mamang mbak, tapi Pak Mamang 

juga ada tanya jawabnya pas evaluasi itu. 

11. Apa saja evaluasi yang diberikan dalam pemberdayaan masyarakat pada saat 

evaluasi diberikan? 

Jawab : semuanya dievaluasi mbak, setiap kegiatan pemberdayaan dievaluasi biar 

petani itu bener-bener mudeng. 

12. Apa factor pendukung dalam pemberdayaan masyarakat melalui pertanian 

tangguh masukan lokal? 
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Jawab : lahannya mbak, terus keinginan sendiri sama dukungan dari keluarga mbak 

tentunya. 

13. Apa factor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pertanian 

tangguh masukan lokal? 

Jawab : yang paling menghambat itu hama mbak, kita kan ndak tau kapan hama itu 

nyerang mbak, susahnya disitu aja 

14. Bagaimana hasil setelah diadakannya pemberdayaan masyarakat melalui 

pertanian tangguh masukan lokal? 

Jawab : setelah pemberdayaan ini, petani merasa lebih terbantu mbak, apalagi 

sekarang sudah ada yang membuat pupuk cair untuk pertaniannya sendiri mbak, terus 

kalau ada yang bertanya tentang pertanian, saya dengan senang hari bagi pengalaman 

mbak. 



 

 

DAFTAR NAMA PENGURUS DAN ANGGOTA KELOMPOK TANI MEKAR SARI 

DESA CURUGSEWU KECAMATAN PATEAN 

KABUPATEN KENDAL 

No. Nama Tempat Tgl Lahir 
Jenis 

Kelamin 
Jabatan Dusun RW RT 

1. Utomo KENDAL 6 Juni 1968 Laki-laki Ketua NENGGOLO 4 10 

2. Suparman KENDAL 14 Agustus 1978 Laki-laki Sekretaris CURUG 4 9 

3. Supanto KENDAL 17 Agustus 1956 Laki-laki Bendahara NENGGOLO 4 10 

4. Sanyoto KENDAL 18 November 1965 Laki-laki Sie. Saprodi CURUG 4 9 

5. Setyo Pranoto KENDAL 22 Agustus 1978 Laki-laki Sie. Alsintan NGREMBOKO 1 7 

6. Sutono KENDAL 3 Maret 1957 Laki-laki Sie. Usaha Tani NENGGOLO 3 10 

7. Jasmani KENDAL 20 Februari 1958 Laki-laki Anggota NGREMBOKO 2 7 

8. Suparyono TEMANGGUNG 24 Maret 1974 Laki-laki Anggota NGREMBOKO 2 7 

9. Sutopo KENDAL 8 November 1967 Laki-laki Anggota NGREMBOKO 3 7 

10. Kamadi KENDAL 1 April 1952 Laki-laki Anggota NGREMBOKO 3 7 
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11. Amat Kamadi KENDAL 13 Januari 1965 Laki-laki Anggota CURUG 1 9 

12. Murtaji KENDAL 1 Januari 1960 Laki-laki Anggota CURUG 2 9 

13. Shofwan Hadi KENDAL 7 Juni 1956 Laki-laki Anggota CURUG 2 9 

14. Supardi KENDAL 3 Maret 1955 Laki-laki Anggota CURUG 2 9 

15. Saroji KENDAL 13 April 1959 Laki-laki Anggota CURUG 3 9 

16. Muhamad Badri KENDAL 7 April 1967 Laki-laki Anggota CURUG 4 9 

17. Darmin  KENDAL 4 Agustus 1947 Laki-laki Anggota CURUG 4 9 

18. Kadari KENDAL 5 November 1946 Laki-laki Anggota CURUG 4 9 

19. Senimin KENDAL 28 Februari 1947 Laki-laki Anggota CURUG 4 9 

20. 
Nur 

Muchayuwan 
KENDAL 25 Januari 1974 Laki-laki Anggota CURUG 4 9 

21. Haerul Latief LOMBOK 13 Januari 1966 Laki-laki Anggota CURUG 4 9 

22. Djuroto KENDAL 12 Mei 1960 Laki-laki Anggota NENGGOLO 1 10 

23. Akhmad Kamilin KENDAL 12 April 1950 Laki-laki Anggota NENGGOLO 3 10 

24. Sukoco KENDAL 6 Februari 1944 Laki-laki Anggota NENGGOLO 3 10 
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25. Kuswadi KENDAL 11 Desember 1962 Laki-laki Anggota NENGGOLO 4 10 

26. Untung KENDAL 23 Agustus 1963 Laki-laki Anggota NENGGOLO 4 10 

27. Sutrimo KENDAL 17 Agustus 1942 Laki-laki Anggota SENDANG 1 11 

28. Sukimin KENDAL 16 Agustus 1958 Laki-laki Anggota SENDANG 1 11 

29. Rame KENDAL 28 Mei 1959 Laki-laki Anggota SENDANG 3 11 
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