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ABSTRAK 

Tiyuh Daya Asri adalah salah satu desa yang penduduknya 

sebagian besar adalah petani. Padi menjadi unggulan di kalangan 

petani dan para petani memiliki harapan dapat meningkatkan kualitas 

dan produktifitas padi agar dapat memperbaiki ekonomi petani agar 

lebih sejahtera. Penguatan kelompok tani sangat penting bagi petani 

untuk menambah informasi dan pengetahuan mengenai pertanian 

sehingga dapat menjadikan petani yang tangguh, berinovasi dan 

mandiri. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

pelaksanaan penguatan kelompok tani di Tiyuh Daya Asri, dan untuk 

mengetahui pandangan ekonomi Islam tentang penguatan kelompok 

tani dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini termasuk penelitian 

lapangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data 

sekunder. Dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh anggota kelompok tani di Tiyuh Daya Asri dan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 25 orang  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dapat 

diketahui bahwa dalam pelaksanaan penguatan kelompok tani  

dilakukan melalui beberapa upaya pengembangan meliputi pembinaan 

dan bantuan pemerintah dapat meningkatkan pendapatan petani. 

Dengan berkembangnya usaha tani maka berpengaruh terhadap 

tingkat kesejahteraan petani menghasilkan peningkatan pendapatan 

ekonomi, pendidikan, kesehatan dan perumahan. Sedangkan dalam 

tinjauan ekonomi Islam kegiatan dalam penguatan kelompok tani 

tersebut merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas SDM dan dalam kegiatan ekonomi petani 

sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yakni adanya sikap jujur, 

tidak merusak lingkungan dan memberikan upah untuk pekerjanya 

sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat secara 

menyeluruh. 

Kata kunci: Penguatan, Petani, Kesejahteraan 
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ABSTRACT 

 

Tiyuh Daya Asri is one of the villages whose inhabitants are 

mostly farmers. Rice is superior among farmers and farmers have the 

hope of increasing the quality and productivity of rice in order to 

improve the farmer's economy to be more prosperous. Strengthening 

farmer groups is very important for parapetani to increase information 

and knowledge about agriculture so that they can make farmers tough, 

innovative and independent. 

The purpose of this study was to determine how the 

implementation of strengthening farmer groups in Tiyuh Daya Asri, 

and to find out the Islamic economic view of strengthening farmer 

groups in improving community welfare. This study uses a qualitative 

method. This research includes field research. Sources of data used are 

primary data and secondary data. By using data collection methods, 

namely observation, interviews, and documentation. The population in 

this study were all members of the farmer group in Tiyuh Daya Asri 

and the sample used in this study was 25 people. 

Based on the research that has been done, the author can note 

that in the implementation of strengthening farmer groups carried out 

through several development efforts including coaching and 

government assistance can increase farmers' income. With the 

development of farming, it affects the welfare level of farmers, 

resulting in an increase in economic income, education, health and 

housing. Whereas in the Islamic economic review, activities in 

strengthening farmer groups are one of the efforts that can be made to 

improve the quality of human resources and in economic activities 

farmers are in accordance with Islamic economic principles, namely 

the existence of an honest attitude, not destroying the environment and 

providing wages for workers so that they can help the economy. 

society as a whole. 

 

Keywords: Strengtht, Farmers, Welfare 
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MOTTO 

 

ُ َعَملَُكۡم َوَرُسىلُهُۥ َوٱلۡ  لِِم َوقُِل ٱۡعَملُىْا فََسيََري ٱَّلله ًٰ َعٰ وَن إِلَ ُمۡؤِمنُىَنَۖ َوَستَُردُّ

َدِة فَيُنَبِّئُُكم بَِمب ُكنتُۡم تَۡعَملُىَن   هَٰ  ٥٠١ٱۡلَغۡيِب َوٱلشه

Artinya: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta 

orang-orang mu’min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan 

yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan." (QS. At-Taubah : 105).
1
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal dalam penyusunan skripsi, untuk 

mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam 

memahami proposal penulisan skripsi ini, maka perlu adanya 

penjelasan terkait penegasan judul skripsi ini dari beberapa istilah 

yang digunakan. Penegasan judul tersebut ditujukan agar tidak 

terjadi multitafsir atau bahkan salah penafsiran terhadap 

pemaknaan judul skripsi ini. 

Penelitian yang akan dilakukan ini berjudul “Analisis 

Program Penguatan Kelompok Tani Dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi 

Islam (Studi Pada Kelompok Tani Desa Daya Asri Kecamatan 

Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat)”. Maka dari itu, 

penulis akan menjabarkan istilah-istilah yang terkandung dalam 

judul tersebut antara lain : 

1. Analisis  

Analisis ialah penyelidikan terhadap sesuatu kejadian 

(perbuatan) untuk memperoleh kenyataan yang tepat ataupun 

penguraian pokok perkara atas bagian-bagian ataupun ikatan 

antara bagian-bagian itu untuk mendapatkan penafsiran yang 

tepat dengan uraian secara keseluruhan.
1
 

2. Penguatan 

Penguatan merupakan suatu upaya dalam peningkatan 

kemampuan, sedangkan pengertian dari penguatan adalah 

peningkatan kemampuan keberdayaan masyarakat guna 

mengangkat harkat hidup, martabat danderajat kesehatannya. 

Peningkatan keberdayaan berarti peningkatan kemampuan 

                                                             
1
 Peter Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporrer 

(Jakarta: Modern English Press, 1999)., h. 62 
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dankemandirian masyarakat agar dapat mengembangkan diri 

dan memperkuat sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai 

kemajuan.
2
 

3.  Petani   

Petani merupakan seorang yang bergerak di bidang 

pertanian utamanya dengan metode melaksanakan pengolahan 

tanah dengan tujuan untuk meningkatkan serta memelihara 

tumbuhan semacam( padi, bunga, buah serta lain- lain), dengan 

harapan untuk mendapatkan hasil dari tumbuhan tersebut untuk 

digunakan sendiri maupun menjualnya kepada orang lain.
3
 

4. Kesejahteraan 

Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan 

penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi 

rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang 

memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-

usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang 

sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. 

Kesejahteraan ini menjadi titik ukur bagi suatu masyarakat 

bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan 

tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, 

kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat 
4
 

 

5. Perspektif 

Perspektif adalah cara pandang yang muncul akibat 

kesadaran seseorang terhadap sesuatu yang akan menambah 

                                                             
2
 Randy R. Wrihatnolo, Manajemen Pemberdayaan Sebuah 

Pengantar Dan Panduan Pemberdayaan Masyarakat (Jakarta: PT. Elex 

Media Computindo, 2007). 
3
 Idianto, Ekonomi Pertanian (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2006)., h. 54 
4
 Astriana Widyastuti, “Analisis Hubungan Antara Produktivitas 

Pekerja Dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga 

Di Jawa Tengah Tahun 2009,” Economics Development Analysis Journal 1, 

no. 2 (2012)., h. 2 
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wawasan atau pengetahuan seseorang agar dapat melihat segala 

sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang luas. 
5
 

6. Ekonomi Islam 

secara umum pengertian ekonomi Islam adalah salah satu 

ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang 

berhubungan dengan produksi,distribusi dan konsumsi terhadap 

barang dan jasa. 
6
 Ekonomi Islam adalah ilmu yang 

mempelajari prilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi 

kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas 

didalam kerangka syariah Islam. 
7
 Dalam penelitian ini sendiri 

bagaimana  memahami  ekonomi  Islam  yang  terdapat  dalam  

hukum  Islam yakni Al-qur’an dan Al-Hadist dan bagaimana 

secara Islam memandang pemberdayaan ekonomi petani dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat ditegaskan 

kembali bahwayang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah 

suatu penelitian ilmiah bertujuanuntuk menganalisis tentang 

“Analisis Program Penguatan Kelompok Tani Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif 

Ekonomi Islam (Studi Pada Kelompok Tani Desa Daya Asri 

Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat)”. 

 

B. Alasan memilih judul 

Adapun alasan penulis memilih judul adalah sebagai berikut : 

1. Alasan Objektif 

Alasan obektif memilih variabel dalam penelitian ini 

karena sumber daya manusia yang rendah serta minimnya 

pengetahuan dalam mengoptimalkan hasil keuntungan menjadi 

penyebab kurangnya kesejahteraan masyarakat petani di Desa 

                                                             
5
 Dedi Supriadi, Ekonomi Mikro Islam (Bandung: Pustaka Seti, 

2013)., h.249 
6
 Yoyok Prasetyo, Ekonomi Syariah (Jakarta: Aria Mandiri Group, 

2018)., h. 2 
7
 Riyai Vaithzal, Islamic Economics (Jakarta: PT. Bumi Perkasa, 

2009)., h. 2 
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Daya Asri sehingga perlu diadakan program-program yairu 

program penguatan ekonomi petani dengan tujuan untuk 

menambah pengetahuan serta menjadikan petani yang unggul 

dan berkualitas sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

2. Alasan Subjektif 

   Berdasarkan aspek yang penulis bahas dalam 

permasalahan tersebut sangat memungkinkan untuk dibahas dan 

diteliti. Disamping itu penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai 

dengan waktu yang direncanakan mengingat tersedianya 

sumber data dari literature-literatur yang terdapat 

diperpustakaan dan merupakan sebagai syarat penulis dalam 

menyelesaikan sastra satu dan sesuai dengan disiplin ilmu yang 

penulis miliki sebagai mahasiswa UIN Raden Intan Lampung 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah. 

C. Latar Belakang Masalah 

 Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara 

berkembang adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu 

cara untuk meningkatkan pembangunan ekonomi adalah dengan 

pembangunan disektor pertanian yang merupakan sektor strategis 

untuk dikembangkan dinegara Indonesia untuk memperbaiki 

struktur ekonomi dan menyeimbangkan antara pertanian dan 

industri.  

Salah satu komoditas unggulan pertanian yang mempunyai 

peranan  penting dalam perekonomian adalah padi. Padi berperan 

penting sebagai penyedia lapangan pekerjaan, sumber pendapatan 

serta bahan pangan pokok masyarakat Indonesia. Dikutip dari 

Badan Pusat Satistik (BPS) tahun 2020, total produksi padi 

mencapai angka terbesar di Indonesia adalah pada bulan Maret 

tahun 2019,  yaitu   sebesar   mencapai 9,17   juta  ton, hal itu 
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menunjukan bahwa padi mempunyai nilai yang penting serta 

banyak menguntungkan para petani
 8

  

Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan salah satu 

kabupaten Provinsi Lampung yang terdiri dari 9 kecamatan, 3 

kelurahan, dan 93 Desa (desa). Pada tahun 2017, jumlah 

penduduknya mencapai 268.119 jiwa dengan luas wilayah 

1.201,00 km² dan sebaran penduduk 223 jiwa/km². Kabupaten 

Tulang Bawang Barat beriklim tropis dengan musim hujan dan 

kemarau bergantian sepanjang tahun..
9
 

Desa Daya Asri merupakan salah satu desa yang berada di 

kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat, dimana 

sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah sebagai 

petani. Desa Daya Asri memiliki luas wilayah 1.010 ha dengan 

lahan produktif 660 ha. Dari luas wilayah tersebut sebagian 

pengembangan potensi desa diarahkan pada pembangunan 

pertanian terutama padi yang memiliki luas lahan padi totalsebesar 

570 ha dan sisanya adalah ladang karet, hal tersebut didukung 

dengan baiknya sistem pengairan irigasi di desa tersebut. Jumlah 

penduduk Desa Daya Asri sebanyak 4.108 jiwa dengan penduduk 

usia produktif 2.532 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan 

miskin 986 jiwa. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah 

petani/pekebun sedangkan hasil produksi ekonomis Desa yang 

menonjol adalah padi
10

. 

Potensi dibidang pertanian Desa Daya Asri memiliki 

peluang yang cukup baik sebagai penghasil produksi padi yang 

menjanjikan apabila masyarakat desa sepenuhnya dapat menyadari 

bahwa bidang pertanian dapat dijadikan sebagai aset untuk dapat 

menjanjikan masa depan mereka. Hambatan-hambatan struktural 

                                                             
8 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Luas Panen Dan 

Produksi Padi Di Indonesia (BPS-RI, 2019), 15. 
9
 Muhammad Solihin, “Hasil Sensus Pertanian2018,” 2018. Diakses 

pada tanggal 1 Oktober 2020 Pukul 20.00 
10

Suyitno. Wawancara dengan penulis. Desa Daya Asri. 1 Oktober 

2020 
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yang cukup mempengaruhi sehingga desa ini belum  berkembang 

secara signifikan dari segi pertanian khususnya padi disebabkan 

karena kualitas sumber daya manusia yang masih rendah dimana 

petani belum sepenuhnya menyadari bahwa lahan pertanian 

sesungguhnya dapat mensejahterakan mereka, kedua adalah 

kurangnya modal sehingga membuat petani terhambat saat musim 

tanam, ketiga proses kelembagaan desa masih belum berjalan 

dengan baik sebagai pendukung dalam mengakses berbagai 

informasi terkait pertanian dan proses pembelajaran baru untuk 

menemukan inovasi dan ide dari masyarakat. 

Tingkat Pendidikan pendidikan masyarakat akan sangat 

mempengaruhi kemampuan menejerial petani. Tingkat pendidikan 

ini akan berafiliasi dengan pola pikir dan kualitas sumber daya 

manusia. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ela (2018) yang 

berpendapat bahwa tingkat pendidikan seseoarang akan 

memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Pendidikan yang 

tinggi tentunya akan membentuk pola piker petani dengan pola 

wawasan yang luas dan memiliki tingkat kualitas sumber daya 

manusia yang baik.
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11

 Ela Nur Aini et al., “Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap 

Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Kesatrian Kota Malang,” 

Technomedia Journal 3, no. 1 (2018): 71, https://.org/10.33050/tmj.v3i1.333. 
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Gambar 1.1 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018 

Grafik di atas merupakan grafik kapasitas sumber daya 

manusia pertanian berdasarkan usia di Indonesia. Dari grafik 

tersebut didapatkan gambaran rendahnya kualitas petani di 

Indonesia karena rendahnya minat generasi muda yang biasanya 

memiliki pendidikan yang lebih tinggi untuk berprofesi sebagai 

petani. Pekerja saat ini dibidang pertanian didominasi oleh orang 

lanjut usia yang rata-rata tidak mengenyam bangku pendidikan 

atau hanya lulusan SD sehingga tingkat serapan petani terhadap 

inovasi dan teknologi baru masih rendah..
12

 

Ekonomi islam yang kini berkembang pesat di Indonesia, 

dituntut tidak hanya fokus pada sektor perbankan, pasar modal, 

asuransi, dan ziswaf. Tetapi, juga pada sektor-sektor lain seperti 

pertanian dan kelautan yang memiliki potensi ekonomi yang 

signifikan di Indonesia jika benar-benar serius dikembangkan oleh 

semua elemen masyarakat dengan aturan-aturan Syariah.  

Imam al-Syaibani dalam kitabnya al-kasb menjelaskan 

bahwa pertanian merupakan suatu yang penting dalam kehidupan 

manusia karena kemanfaatannya. Yaitu, manusia dapat menopang 

kehidupan jasmaninya dengan hasil-hasil pertanian. Sehingga, 

pertanian diharapkan menjadi tulang punggung dalam 

                                                             
12

 Tim Sutas 2018, Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 

2018 (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2018), 29. 
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perekonomian negara dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan 

pangan masyarakatnya.
13

 

Al-Quran sebagai sumber utama pengetahuan Islam secara 

spesifik menjelaskan ayat-ayat tentang pertanian. Misalnya dalam 

surat yasin: 33-35 yang berbunyi:  

 

  ٌَ ُُّْ َٚأُْكهُٕ ًِ َُْٓا َحبًّّا فَ أَْخَشْجَُا ِي َٔ َُْٛاَْا  ْٛخَتُ أَْحَٛ ًَ ُُى اْْلَْسُض اْن آَٚتٌ نَّٓ َٔ

(٣٣  ٌِ ٍَ اْنُعُٕٛ ْشََا فَِٛٓا ِي فَجَّ َٔ أَْعَُاٍب  َٔ ٍ ََِّخٍٛم  َجَعْهَُا فَِٛٓا َجَُّاٍث يِّ َٔ  )

(٣٣ ِٓ ِْٚذٚ هَْخُّ أَ ًِ َيا َع َٔ  ِِ ِش ًَ ٌَ  )( نَِٛأُْكهُٕا ِيٍ ثَ  (  ٣٣ْىْۗ أَفَََل َْٚشُكُشٔ

 

 Artinya: “Dan suatu tanda (Kekuasaan Allah yang besar) 

bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami Hidupkan bumi iitu dan 

kami keluarkan dari padanya biji-bijian, maka dari padanya 

mereka makan (33). Dan kami jadikan padanya kebun-kebun 

kurma dan anggur dan kami pancarkan padanya beberapa mata 

air (34).  Supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa 

yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka 

tidak bersyukur?” (Q.S. Yaa siin : 33-35) 

 

 Dari ayat di atas menjelaskan secara tegas bahwa Allah SWT 

telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada hambanya. 

Dimana kita telah diberikan kemudahan dalam hal mendapatkan 

kebutahan makanan yang sangat bermanfaat bagi seluruh umat 

manusia. Maka dari itu sudah sepantasnya bagi kita semua untuk 

selalu berinovasi untuk meningkatkan kualitas pertanian yang 

merupakan nikmat dari Allah SWT.        

Kelompok tani merupakan lembaga yang ditumbuh 

kembangkan dari, oleh,  dan untuk  petani  guna  memperkuat  

serta memperjuangkan  kepentingan petani. Salah  satu  faktor  

penting   keberhasilan  suatu  kegiatan  usaha tani ditentukan  oleh  

                                                             
13

 Agus Yulianto, “Perlukah Ekonomi Pertanian Syariah,” 2018, 

diakses dari 

https://republika.co.id/berita/kolom/wacana/18/06/22/papso9396-perlukah-

ekonomi-pertanian-syariah. Pada tanggal 18 Desember 2020 
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sumber daya  manusia,  yaitu  petani.  Karena  petani  merupakan 

pekerja  dan  sekaligus  manajer  dalam  usaha tani  itu sendiri.
14

 

Penguatan kelompok tani merupakan serangkaian upaya yang 

sistematis, konsisten dan berkelanjutan untuk meningkatkan daya 

adaptasi dan inovasi petani guna memanfaatkan teknologi secara 

optimal dalam bingkai aturan main yang ada untuk mencapai 

tujuan bersama secara lebih efisien.
15

 Dalam hal ini, pemerintah 

mempunyai tanggung jawab dalam hal penguatan masyarakat. 

Unsur utama dari proses penguatan kelompok tani adalah 

pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat. 

Kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan, oleh karena apabila 

masyarakat telah memperoleh kewenangan tetapi tidak atau belum 

mempunyai kapasitas untuk menjalankan kewenangan tersebut 

maka hasilnya tidak efektif. 

Penguatan dapat dimaknai sebagai upaya pemberdayaan 

masyarakat untuk tujuan meningkatkan kemampuan dan inovasi 

masyarakat yang terpinggirkan dan belum berdaya. Dengan 

penguatan kelompok tani diharapkan dapat menjadikan masyarakat 

menjadi lebih baik dalam hal pengelolaan dan produksi pertanian 

mereka sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya. Hal tersebut 

dapat terjadi bila upaya penguatan masyarakat ini memberikan 

kesempatan bagi masyarakat untuk bekerja sama dan mendapatkan 

fasilitas pertanian yang memadai untuk menunjang kegiatan 

pertanian mereka. Kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan 

dengan menciptakan pengembangan industri berbasis sektor 

pertanian (agroindustri).16
 

Sumber daya yang berasal dari pertanian merupakan salah 

satu potensi bagi pembangunan yang perlu untuk dikembangkan 

                                                             
14

 Roby Kurniawan, “Analisis Dan Usulan Strategi Penguatan 

Kelembagaan Petanni Swadaya Kelapa sawit (Studi kasus: Kabupaten Rokan 

Ilir)”. Tugas Akhir,  Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 

2019, h. 3. 
15

 Soetomo, Pemberdayaan Pertanian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2011), h. 87. 
16

 Burhanuddin, Menata Masa Depan (Makasar: PT. Satria Media, 

2007), h. 94. 
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dalam proses pembangunan, hal tersebut dikarenakan potensi 

sektor pertanian khususnya petani padi menjadi prioritas penting 

seiring dengan makin meningkatnya konsumsi hasil produk 

pertanian karena padi merupakan makanan pokok bagi masyarakat 

di Indonesia. Untuk meningkatkan produksi pertanian perlu adanya 

kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pihak yang terkait 

agar tercipta kerjasama dalam sistem pertanian. Pemeritah perlu 

memberikan dukungan terutama fasilitas pertanian dan juga upaya-

upaya pemberdayaan kepada masyarkat melalui penguatan 

kelompok tani dipedesaan agar masyarakat dapat meningkatkan 

inovasi dan kreatifitas dalam produksi pertaniannya. 

Manusia diciptakan untuk menjadi khalifah Allah di muka 

bumi ini, atau makhluk Tuhan yang bertugas mengelola kehidupan 

dunia sesuai dengan kehendaknya. Manusia mempunyai peranan 

yang dinamis dengan kreatif untuk mengemban tugas kekhalifaan 

tersebut. Maka dari itu, sudah sepatutnya bagi kita sebagai wakil 

Allah SWT yang bertugas memakmurkan, mengelola  dan  

melestarikan  alam.  Memakmurkan  alam  dengan cara  mengelola 

sumber  daya  sehingga  dapat  memberi  manfaat  bagi  

kesejahteraan manusia tanpa merusak alam itu sendiri. 

Allah SWT telah memberikan kepada kita bumi yang subur 

ini untuk dimanfaatkan dengan kerja keras mengelola dan 

memeliharanya sehingga melahirkan nilai tambah yang tinggi dan 

berguna. Kekayaan alam yang berlimpah disediakan Allah SWT 

untuk kita kembangkan dengan mengambil dan memberi manfaat 

dari alam serta menghindari berbagai upaya yang dapat merusak 

alam. Sehingga dengan hal tersebut diharapkan dapat memberikan 

kita manfaat yang berlipat-lipat. 

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang 

“Analisis Program Penguatan Kelompok Tani Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif 

Ekonomi Islam (Studi Pada Kelompok Tani Desa Daya Asri 

Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat)”. 

 

D. Rumusan Masalah 
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Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah proposal 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan penguatan kelompok tani padi di Desa 

Daya Asri? 

2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang penguatan 

kelompok tani dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat? 

E. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di 

atas, maka fokus utama penelitian ini ialah bagaimana pelaksanaan 

penguatan program penguatan kelompok tani di Desa Daya Asri. 

Dalam hal ini juga fokus penelitian ini adalah bagaimana 

pandangan ekonomi islam dalam penguatan ekonomi petani dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

F. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penguatan kelompok tani di 

Desa Daya Asri.  

2. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam tentang penguatan 

kelompok tani untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

dalam perspektif ekonomi Islam. 

G. Manfaat Penelitian 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa : 

1. Manfaat teoritis 

Untuk mengembangkan pengetahuan mengenai penguatan 

ekonomi pertanian dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan 

masyarakat guna menambah khazana h ilmu pengetahuan 

terkait dana sosial islam, selain itu juga untuk memperkaya 

pemahaman mengenai ekonomi islam dan kemaslahatan umat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi masyarakat dapat memberikan informasi dan 

pengetahuan tentang penguatan ekonomi petani dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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b. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan dapat dijadikan 

sumber referensi tambahan untuk memperluas keilmuan, 

kemungkinan dapat dijadikan sebagai acuan langkah yang 

akan diambil oleh peneliti selanjutnya. 

c. Bagi penulis, sangat bermanfaat untuk menambah 

khazanah pengetahuan bagi penulis sendiri dan bagi siapa 

saja yang nantinya membaca skripsi ini. Selain itu, 

diharapkan dengan adanya penelitian ini akan 

mempermudah bagi siapa saja nantinya yang ingin 

mengkaji atau meneliti tentang analisis program penguatan 

ekonomi petani dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

H. Kajian Penelitian 

Adapun hasil penelitian terdahulu yang menjadi landasan 

penelitian ini adalah :  

1. Sri Yuniati, Djoko Susilo dan Fuat Albayumi (2017) 

Penelitian yang dilakukan Sri Yuniati, Djoko Susilo dan 

Fuat Albayumi berjudul “Penguatan Kelembagaan Dalam 

Upaya Meningkatgkan Kesejahteraan Petani Tebu”, Penelitian 

ini menggunakan pendekatan studi kasus dan penentuan 

kelembagaan dilakukan secara purposive sampling. Data 

dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif. 

Beberapa kesimpulan penelitian ini diantaranya: (1) peran 

kelembagaan petani tebu dalam membantu usaha agribisnis tebu 

belum berjalan optimal. (2) Penguatan kelembagaan dilakukan 

dari aspek organisasi, sumberdaya, pelayanan, dan jaringan, 

Untuk itu perlunya dibangun sinergi antar kelembagaan petani 

tebu dan dukungan pemerintah.
17

 Persamaan penelitian Sri 

(2017) dan penelitian ini adalah Variabel Y kesejahteraan. 

Perbedaan penelitian Sri (2007) dan penelitian ini adalah 

                                                             
17

 Sri Yuniati, Djoko Susilo, dan Fuat Albayumi, “Penguatan 

Kelembagaan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tebu,” 

Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis 

(SNAPER-EBIS 2017) (ISBN: 978, no. 2016 (2017), h. 505. 
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penelitian Sri (2017) lebih fokus meneliti kesejahteraan petani 

tebu 

2. Hafid Ramdhani, Soni Akhmad Nulhaqim, dan Muhammad 

Fedryansah (2012) 

Penelitian yang dilakukan Hafid Ramdhani, Soni Akhmad 

Nulhaqim, dan Muhammad Fedryansah berjudul “Peningkatan 

Kesejahteraan Petani Dengan Penguatan Kelompok Tani”, data 

yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. 

Pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam (in 

depth interview) secara langsung kepada petani anggota 

kelompok tani. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif, 

meliputi identitas kelompok yang terlibat dalam kelembagaan, 

aktivitas dan peran masing-masing pihak yang terlibat dalam 

kelembagaan, dan interaksi antar pihak-pihak yang terlibat 

dalam kelembagaan secara umum. 

Beberapa kesimpulan penelitian ini diantaranya; peranan 

dan fungsi kelompok tani dapat ditingkatkan dengan 

menumbuhkembangkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki dalam 

kelompok tani itu sendiri agar dapat menggerakan dan 

mendorong perilaku anggotanya ke arah pencapaian tujuan 

kelompok. oleh karena itu, upaya penguatan pemberdayaan 

kelompok tani merupakan langkah strategis yang sangat penting 

untuk dilakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 

petani.
18

 Persamaan penelitian Hafid (2012) dan penelitian ini 

adalah meneliti bagaimana upaya peningkatan kesejahteraan 

petani. Perbedaan penelitian Hafid (2012) dan penelitian ini 

adalah variabel X penelitian ini adalah penguatan kelompok 

tani. 

3. Purbayu Budi Santoso, Darwanto (2015) 

Penelitian yang dilakukan Purbayu Budi Santoso dan 

Darwanto berjudul “Strategi Penguatan Kelompok Tani dengan 

                                                             
18

 Hafid Ramdhani, Soni Akhmad Nulhaqim, dan Muhammad 

Fedryansyah, “Peningkatan Kesejahteraan Petani Dengan Penguatan 

Kelompok Tani,” Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

2, no. 3 (2015), h. 428. 
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Penguatan Kelembagaan”, Tujuan penelitian ini adalah 

merumuskan strategi penguatan kelompok tani guna 

menciptakan tata niaga sektor pertanian yang menguntungkan 

petani. Metode yang digunakan untuk mencapai  tujuan tersebut 

adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan 

analytical network process. Selain data sekunder yang diperoleh 

dari beberapa instansi, penelitian ini juga menggunakan data 

primer yang diperoleh dengan in-depth interview dan 

observasi.
19

 

Beberapa kesimpulan penelitian ini diantaranya; (1) Aspek 

yang menjadi prioritas dalam penguatan kelembagaan 

kelompok tani di Kabupaten Demak yaitu aspek kelembagaan. 

(2) Strategi yang menjadi prioritas dalam penguatan 

kelembagaan kelompok tani di Kabupaten Demak yaitu 

penerapan teknologi yang tepat guna sebagai langkah untuk 

menambah nilai tambah produk yang dihasilkan oleh petani. 

Persamaan penelitian ini dan penelitian Purbayu (2015) adalah 

menggunakan variabel independen penguatan kelompok tani. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

Purbayu (2015) adalah penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh penguatan kelompok tani terhadap 

kesejahteraan masyarakat, sedangkan penelitian yang dilakukan 

Purbayu (2015) lebih berfokus pada strategi dalam pelaksanaan 

program penguataan kelompok tani. 

4. Hermanto dan Dewa K.S. Swastika (2011) 

Penelitian yang dilakukan Hermanto dan Dewa K.S. 

Swastika berjudul “Penguatan Kelompok Tani: Langkah Awal 

Peningkatan Kesejahteraan Petani”, data yang dikumpulkan 

meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data 

primer melalui wawancara mendalam (in depth interview) 

secara langsung kepada petani anggota kelompok tani. Data 

yang diperoleh dianalisis secara deskriptif, meliputi identitas 

                                                             
19

 Purbayu Budi Santoso, “Strategy for Strengthening Farmer 

Groups by Institutional Strengthening Strategi Penguatan Kelompok Tani 

dengan Penguatan Kelembagaan” 16, no. 1 (2015), h. 33. 
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kelompok yang terlibat dalam kelembagaan, aktivitas dan peran 

masing-masing pihak yang terlibat dalam kelembagaan, dan 

interaksi antar pihak-pihak yang terlibat dalam kelembagaan 

secara umum. 

Beberapa kesimpulan penelitian ini diantaranya; peranan 

dan fungsi kelompok tani dapat ditingkatkan dengan 

menumbuhkembangkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki dalam 

kelompok itu sendiri agar dapat menggerakkan dan mendorong 

perilaku anggotanya ke arah pencapaian tujuan kelompok. Oleh 

karena itu, upaya penguatan kelompok tani merupakan langkah 

strategis yang sangat penting untuk dilakukan dalam upaya 

meningkatkan kesehateraan petani.
20

 Persamaan Penelitian 

Hermanto (2011) dan penelitian ini adalah variabel X penguatan 

kelompok tani. Perbedaan Penelitian Hermanto (2011) dan 

penelitian ini adalah variabel Y kesejahteraan masyarakat. 

 

5. Dewi Listyati, Agus Wahyudi, dan Abdul Muis Hasibuan 

(2014) 

Penelitian yang dilakukan Dewi, Agus dan Abdul berjudul 

“Penguatan Kelembagaan Untuk Peningkatan Posisi Tawar 

Petani Dalam Sistem Pemasaran Kakao”, Penelitian ini 

bertujuan menganalisis kelembagaan yang ada di sentra 

produksi kakao Sulawesi Tenggara serta merumuskan strategi 

penguatan kelembagaan untuk meningkatkan posisi tawar 

petani dalam sistem pemasaran kakao. Data yang dikumpulkan 

meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data 

primer melalui wawancara mendalam (in depth interview) 

secara langsung kepada petani anggota kelompok tani. Data 

yang diperoleh dianalisis secara deskriptif, meliputi identitas 

kelompok yang terlibat dalam kelembagaan, aktivitas dan peran 

masing-masing pihak yang terlibat dalam kelembagaan, dan 

interaksi antar pihak-pihak yang terlibat dalam kelembagaan 

secara umum. 

                                                             
20

 Dewa K S Swastika, “PENINGKATAN KESEJAHTERAAN 

PETANI " · ( Syahyuti , 2007 ). no. 1 (2011), h. 388. 
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Beberapa kesimpulan penelitian ini diantaranya; 

kelembagaan petani berperan dalam menyediakan sarana 

produksi pertanian dan permodalan, meningkatkan usahatani ke 

sektor hulu dan hilir, meningkatkan mutu hasil melalui 

fermentasi, melakukan pemasaran serta kerja sama untuk 

meningkatkan posisi tawar dan kesejahteraan petani kakao 

selaku produsen.
21

 Persamaan penelitian Dewi (2014) dengan 

penelitian ini adalah menggunakan variabel X yaitu Penguatan 

Kelompok Tani. Perbedaan Penelitian Dewi (2014) dan 

penelitian ini adalah Variabel Y penelelitian ini adalah 

kesejahteraan masyarakat. 

 

I. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:    = Secara langsung 

    = Secara tidak langsung 

 

J. Metode Penelitian 

1. Jenis Dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field 

research) yaitu penelitian yang menyeluruh mengenai kasus 

                                                             
21

 Dewi Listyati, Agus Wahyudi, dan Abdul Muis Hasibuan, 

“Penguatan Kelembagaan untuk Peningkatan Posisi Tawar Petani dalam 

Sistem Pemasaran Kakao,” Jurnal Tanaman Industri dan Penyegar 1, no. 1 

(2014), h. 27. 

Penguatan 

Kelompok Tani (X) 
Kesejahteraan 

Masyarakat (Y) 

Perspektif Ekonomi Islam 



17 
 

tertentu yang hasil dari penelitian ini merupakan gambaran 

lengkap dan terorganisir mengenai kasus tersebut. Tujuan 

dari penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara 

intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan 

interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, 

lembaga atau masyarakat.
22

 Mengingat ini merupakan 

penelitian lapangan maka dalam mengumpulkan data, 

penulis menggali data yang besumber dari lokasi penelitian 

terhadap kelompok tani di Desa Daya Asri, Kecamatan 

Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

 

 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang 

berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada 

sekarang berdasarkan data-data jadi ia juga menyajikan data, 

menganalisis dan menginterpretasi, yang bertujuan untuk 

pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai 

fakta-fakta dan sifat-sifat populasi.
23

 Penelitian deskriptif 

yang penulis maksudkan adalah mengumpulkan data dengan 

menggambarkan bagaimana pelaksanaan pemberdayaan 

masyarakat kelompok tani di Desa Daya Asri guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Daya Asri, 

Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data 

utama. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data 

                                                             
22

 Kris H. Timotius, Pengantar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: 

ANDI, 2017), h. 5. 
23

 Abu Achmadi Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2016), h. 44. 
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yang baru yang memiliki sifat selalu diperbarui.
24

 Teknik 

yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data 

primer antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer 

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap 

kelompok tani di Desa Daya Asri, Kecamatan Tumijajar, 

Kabupaten Tulang Bawang Barat.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah 

ada (peneliti sebagai tangan kedua).
25

 Data sekunder dapat 

diperoleh dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik 

(BPS), buku, laporan, jurnal dan lain-lain. Dalam hal ini, 

data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh 

melalui data-data dari berbagai literatur yang erat kaitannya 

dengan objek penelitian. 

3. Populasi dan Sampel Penelitian 

a. Populasi  

Populasi adalah totalitas  dari semua objek atau 

individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan 

lengkap yang akan diteliti.
26

 

Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh 

anggota kelompok tani di Desa Daya Asri, Kecamatan 

Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar, 

dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada 

dipopulasi. untuk itu sampel yang diambil dari populasi 

                                                             
24

 Andi Jam’an Enny Radjab, Metodologi Penelitian Bisnis (Makasar: 

Lembaga dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), h. 

110. 
25

 ibid, h. 111. 
26

 Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & 

Aplikasinya (Jakarta: Graha Ghalia Indonesia, 2002), h. 55. 
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harus betul-betul representatif (mewakili).
27

 Karena populasi 

berjumlah kurang dari 100 maka penulis mengambil seluruh 

populasi sebagai sampel yaitu 25 anggota kelompok tani di 

Desa Daya Asri, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang 

Bawang Barat. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi. 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, 

suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan 

psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-

proses pengamatan dan ingatan. Tekhnik pengumpulan data 

dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan 

dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala- gejala alam 

dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.
28

 

Observasi dalam penelitian ini yakni penulis melakukan 

penelitian di Desa Daya Asri, Kecamatan Tumijajar, 

Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

b. Wawancara (Interview) 

Metode wawancara adalah cara yang digunakan untuk 

mendapatkan keterangan secara lisan dari responden.
29

 

Dalam proses ini yang penulis melakukan wawancara yang 

tidak berstruktur yaitu melakukan wawancara yang bersifat 

bebas (berbincang-bincang) dengan masyarakat dan petani 

di Desa Daya Asri, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang 

Bawang Barat. 

c.   Dokumentasi  

Metode dokumentasi merupakan suatu cara 

pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan 

                                                             
27

 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi, 

Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 81. 
28

 Moh. Pabandu Tika, Metode Riset Bisnis (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2006), h. 203. 
29

 Koentjadiningrat, Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 1977), 129. 
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penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti 

sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan 

berdasarkan perkiraan.
30

 Pelaksanaan metode dokumentasi 

ini yaitu dengan mencatat data yang ada pada dokumen-

dokumen, buku pedoman, dan arsip yang terdapat pada 

kelompok tani di Desa Daya Asri. Selain itu, diperlukan alat 

yang berisi aspekaspek yang diteliti sebagai penunjang 

keabsahan data yaitu foto-foto kegiatan yang diteliti. 

5. Teknik Analisa Data 

Setelah data terkumpul, baik dari lapangan maupun 

pustaka, maka selanjutnya menganalisa data sesuai dengan 

permasalahannya. Menurut Bodgan Analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun secara sitematis data yang diperoleh dari 

hasil catatan lapangan, wawancara, hasil angket dan 

dokumentasi, dengan menkoordinasikan data dalam kategori, 

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun 

kedalam pola dan memilih mana yang lebih penting untuk 

dipelajari sehingga dapat ditarik kesimpulan
31

 

Adapun penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, 

analisis data kualitatif adalah pengujian sistematik dari sesuatu 

untuk menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antar kajian, 

dan hubungannya terhadap keseluruhannya. Artinya semua 

analisis data kualitatif akan mencakup penelusuran data, melalui 

catatan-catatan (pengamatan lapangan) untuk menemukan pola-

pola budaya yang dikaji oleh peneliti.
32

 Dalam penelitian ini 

data yang terkumpul melalui wawancara dan observasi di 

analisis dengan cara dideskripsikan yang berkaitan dengan 

penguatan masyarakat kelompok tani guna meningkatkan 

                                                             
30

 Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 

2008), h. 158. 
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 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 

2014), h. 87. 
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kesejahteraan masyarakat di Desa Daya Asri, Kecamatan 

Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

K. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa 

bab, yaitu: 

BAB I Pendahuluan 

Bab pendahuluan terdiri dari penegasan judul, latar belakang 

masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan 

sistematika penulisan. 

BAB II Landasan Teori 

Bab landasan teori memiliki isi yang terdiri dari landasan 

teori yang sesuai dengan penelitian, kerangka berpikir, dan 

pengajuan hipotesis yang digunakan. 

BAB III Metodologi Penelitian 

Bab metodologi penelitian menjelaskan tentang waktu dan 

tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan 

sampel, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, dan 

teknik analisis data. 

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan 

Bab analisis data dan pembahasan membahas tentang hasil 

yang diperoleh dari data yang sudah diteliti dan memberikan solusi 

yang sesuai dengan penelitian. 

BAB V Penutup 

Bab penutup menjelaskan terkait kesimpulan penelitian yang 

singkat dan memiliki saran untuk berbagai pihak 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penguatan Kelompok Tani 

1. Pengertian Penguatan Kelompok Tani 

Penguatan  adalah respon positif  dalam  pembelajaran  

yang  diberikan pengajar   terhadap   perilaku   peserta   didik    

yang   positif dengan tujuaan mempertahankan  dan     

meningkatkan     perilaku     tersebut.     Penguatan merupakan  

respon terhadap suatu tingkah laku  yang sengaja diberikan  

agar tingkah laku tersebut dapat terulang kembali. Penguatan 

yang diberikan oleh pengajar merupakan hal yang sangat 

penting bagi peserta didik. Jadi penguatan dapat diartikan 

sebagai pemberian pembelajaran dan keterampilan kepada 

kelompok masyarakat dengan tujuan untuk mencapai tujuan 

ketrampilan dan inovasi masyarakat.
 33

 

Kelompok tani Menurut Peraturan Menteri Pertanian 

Republik Indonesia Nomor : 273/Kpts/OT.160/4/2007, 

disebutkan bahwa Kelompok Tani adalah kumpulan 

petani/peternak/pekebun yang dibentukatas dasar kesamaan 

kepentingan, kesamaan kondisi, lingkungan (sosial,ekonomi, 

sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan 

mengembangkan usaha anggota (Menteri Pertanian, 2007). 

Kelompok tani merupakan suatu kelembagaan yang ada di suatu 

daerah dimana di dalam organisasi tersebut melakukan berbagai 

program baik pelatihan maupun pemberian fasilitas kepada 

petani agar dapat meningkatkan kapasitas para petani
34
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 Barnawi & Mohammad Arifin, Etika Dan Profesi Kependidikan 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2012), h. 208. 
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Penguatan kelompok tani merupakan hal yang amat 

penting dan upaya tersebut dilaksanakan melalui pembinaan. 

Sepertidikutip dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 

82/Permentan/OT.140/8/2013, tanggal 19 Agustus 2013, 

Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan 

Kelompok Tani, bahwa pembinaan kelembagaan petani perlu 

dilakukan secara berkesinambungan, diarahkan pada perubahan 

pola pikir petani dalam menerapkan system 

agribisnis.Pembinaan kelembagaan petanijuga diarahkan untuk 

menumbuhkembangkan penguatan kelompok tani (poktan) dan 

gabungan kelompoktani (gapoktan) dalam menjalankan 

fungsinya serta meningkatkan kapasitas poktan dan gapoktan 

melalui pengembangan kerjasama dalam bentuk jejaring dan 

kemitraan.
35

 

Penguatan kelembagaan kelompok tani merupakan bagian 

dari pengembangan kelompok tani. Dalam Layla (2018), 

dikatakan bahwa pengembangan kelompok tani diarahkan pada 

penguatan kelompok tani menjadi kelembagaan petani yang 

kuat dan mandiri, peningkatan kemampuan anggota dalam 

pengembangan agribinis dan peningkatan kemampuan 

kelompok tani dalam menjalankan fungsinya. 
36

 

Disimpulkan bahwa konsep dasar penguatan kelompok tani 

pada dasarnya adalah upaya suatu kelompok masyarakat untuk 

meningkatkan kemampuan dan kemandirian sehingga 

masyarakat dapat memaksimalkan potensi yang sudahada dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan hidup. Penguatan kelompok 

yang diinginkan oleh masyarakat adalah penguatan yang dapat 

mengarahkan masyarakat ke arah lebih sesuai dengan tujuan 

penguatan kelompok masyarakat. 
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2. Tujuan Penguatan Kelompok Tani 

Tujuan utama penguatan kelompok tani adalah untuk 

memperkuat kelembagaan petani yang ada, sehingga pembinaan 

pemerintah kepada petani akan terfokus dengan sasaran yang 

jelas. Pembentukan program penguatan kelompok tani didasari 

oleh tujuan yang diusung, yaitu bahwa pertanian modern tidak 

hanya identik dengan mesin pertanian yang modern tetapi perlu 

ada organisasi yang dicirikan dengan adanya organisasi 

ekonomi yang mampu menyentuh dan menggerakkan 

perekonomian di perdesaan melalui pertanian, di antaranya 

adalah dengan membentuk program penguatan dan 

pengembangan kelompok masyarakat agar masyarakat dapat 

diberdayakan.
37

 

Menurut Sulistiyani dalam Rahayu mengatakan bahwa 

tujuan yang ingin dicapai dalam penguatan kelembagaan tani 

sama dengan tujuan dari pengembangan dan pemberdayaan 

kelompok tani yaitu untuk membentuk individu dan masyarakat 

menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian 

berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka 

lakukan. Kemandirian masyarakat tersebut ditandai dengan 

kemampuan berfikir, memutuskan serta melakukan sesuatu 

yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-

masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan 

kemampuan yang dimiliki individu.
38

 

Kegiatan-kegiatan dalam kelompok tani dapat menjadi 

penggerak perekonomian di perdesaan. Kelompok tani menjadi 

lembaga gerbang (gateway institution) yang menjalankan fungsi 
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representatif bagi seluruh petani dan kelembagaan-kelembagaan 

lain yang levelnya lebih rendah. Kelompok tani diharapkan 

dapat menjadi gerbang tidak hanya untuk kepentingan ekonomi, 

tapi juga pemenuhan modal, kebutuhan pasar, dan informasi. 

Tujuan lain dari penguatan kelompok tani diantaranya adalah : 

a. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui 

pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan keluhan petani. 

b. Meningkatkan kesejahteraan anggota secara keseluruhan 

yang terlibat dalam kepengurusan maupun hanya sebagai 

anggota, secara materiil maupun non material sesuai dengan 

kontribusi yang diberikan kepada pengembangan kelompok 

tani. 

c. Menyelenggarakan kegiatan perkumpulan kelompok tani 

untuk saling bertukar pendapat dan pengetahuan dibidang 

pertanian maupun dibidang lain. 

d. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak, harus 

diketahui dan disepakati oleh rapat angota, dengan 

perencanaan dan analisa yang jelas dan harus berpedoman 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
39

 

3. Strategi Penguatan Kelompok Tani 

Strategi penguatan kelompok tani merupakan suatu usaha 

untuk menuju kemandirian kelompok tani. Oleh karena itu, 

kebijakan strategis yang diperlukan antara lain:
40

 

a. Menciptakan lingkungan yang kondusif dalam lingkungan 

tani sehingga pembinaan kelompok mampu membentuk dan 

menumbuhkembangkan kelompok tani secara partisipatif. 
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b. Menumbuhkembangkan kreativitas dan prakarsa anggota 

kelompok tani untuk memanfaatkan setiap peluang usaha, 

informasi dan akses permodalan yang tersedia. 

c. Membantu memperlancar proses dan mengidentifikasi 

kebutuhan dan masalah serta menyusun rencana dan 

memecahkan masalah yang dihadapi dalam usaha taninya. 

d. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis potensi 

pasar dan peluang usaha serta menganalisis wilayah dan 

sumber daya yang dimiliki untuk mengembangkan komoditi 

yang diusahakan gunamemberikan keuntungan usaha yang 

lebih besar. 

e. Meningkatkan kemampuan untuk mengelola usaha tani 

secara komersial, berkelanjutan dan ramah lingkungan. 

f. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis potensi 

usaha masing-masing anggota untuk dijadikan satu unit 

usaha yang menjamin permintaan pasar baik dilihat dari 

kuantitas, kualitas maupun kontinuitas 

g. Mengembangkan kemampuan untuk menciptakan 

teknologi lokalspesifik 

Dari beberapa upaya di atas, elemen yang paling penting 

dalam upaya penguatan kelompok tani adalah kemauan dari 

petani untuk bersedia selalu mengikuti pelatihan dan kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan oleh kelembagaan kelompok tani. 

Hal tersebut menjadi kunci utama dalam menciptakan kualitas 

sumber daya manusia di sektor pertanian yang berkualitas, 

sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. 

4. Peran Dan Fungsi Penguatan Kelompok Tani 

Keberadaam kelompok tani dapat mempunyai beberapa 

peran, seperti penyediaan input usaha tani (contohnya pupuk 

dan benih), penyediaan modal (contohnya simpan pinjam), 

penyediaan air irigasi (kerja sama dengan lembaga penyedia air 
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irigasi), penyediaan informasi melalui penyuluhan serta 

pemasaran. Secara konseptual peran dari kelompok tani 

merupakan suatu gambaran tentang kegiatan-kegiatan 

kelompok tani yang dikelola berdasarkan kesepakatan 

anggotanya. Kegiatan tersebut dapat berdasarkan jenis 

usaha,atau unsur-unsur subsistem agribisnis seperti pengadaan 

sarana produksi,pemasaran, pengelolaan hasil pasca panen, 

pengajuan bantuan pupuk dan sebagainya. 

Ketua kelompok tani mempunyai peranan sebagai 

penggerak, dimana mereka yang menjelaskan atau 

menunjukkan antara berbagai pendapat dan saran, sementara 

tiap anggota dalam kelompok tentu menerapkan lebih dari satu 

peran dalam partisipasi kelompok. Disamping itu, ketua 

kelompok tani juga sebagai penggerak kelompok untuk 

bertindak atau mengambil keputusan, dan berusaha merangsang 

atau memberi semangatkepada kelompok agar melakukan 

kegiatan yang telah ditetapkan. 
41

 

Sebagai organisasi sosial dan ekonomi, kelompok tani 

berfungsi sebagai wadah belajar-mengajar bagi anggotanya 

guna meningkatkan pengetahuan dan berkembangnya 

kemandirian dalam berusaha tani dengan produktivitas yang 

meningkat, pendapatan yang meningkat, dan kehidupan lebih 

sejahtera. Selain itu juga mempunyai fungsi lain untuk wahana 

kerjasama diantara sesama petani dalam kelompok tani dan 

antar kelompok tani, serta serta dengan pihak lain. Diharapkan 

dengan kerjasama ini usaha taninya akan lebih efisien serta 

lebih mampu menghadapi ancaman,tantangan, hambatan, dan 

gangguan. Serta berfungsi sebagai unit produksi,yang 

dilaksanakan oleh masing-masing anggota kelompok tani secara 

keseluruhan sebagai satu kesatuan usaha yang dapat 
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dikembangkan untukmencapai skala ekonomi, baik dipandang 

dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas. 
42

 

Dari beberapa peran dan fungsi kelompok tani yang telah 

dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa kelompok tani 

adalah lembaga yang sangat penting dan bermanfaat bagi 

masyarakat khususnya para petani. Hal tersebut dikarenakan 

melalui kelompok tani masyarakat dapat secara langsung 

belajar dan berkomunikasi dengan berbagai pihak yang terkait 

sehingga dapat meningkatkan kemandirian para petani. Dengan 

adanya penguatan kelompok tani yang dilaksanakan didalam 

kelompok tersebut diharapkan dapat memaksimalkan berbagai 

peran dan fungsi kelompok tani yang ada dimasyarakat 

sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

5. Penguatan Ekonomi Masyarakat Dalam Pandangan Islam 

Dalam Islam Kepedulian sosial merupakan hal yang harus 

di terapkan oleh seluruh umat muslim. Karena memang pada 

dasarnya, Allah SWT selalu mengajarkan kita tentang peduli 

terhadap sesama, tolong menolong, juga bertoleransi. Dalam 

kehidupan di dunia manusia tidak lah hidup sendiri. Manusia 

hidup berdampingan dan saling ketergantungan satu sama 

lainnya. Misalnya saja soal pekerjaan. 

Islam sebagai hasil hubungan sosial dapat melahirkan 

sejumlah pemahaman yang boleh jadi dapat mengantarkan 

manusia menjadi lebih jauhdari ajaran dasarnya atau justru 

memudahkan manusia untuk mewujudkan bentuk-bentuk ajaran 

dasar tersebut dalam kehidupan. Selain itu, Islam juga 

merupakan Agama yang selalu mengajarkan tentang  

kepedulian terhadap sesama, karena Islam menegaskan bahwa 

misi dari setiap ritus Islam adalah akuntabilitas sosial, tanpa 
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implikasi sosial ritus Islam akan dilakukan secara sia-sia.
43

 

Sikap kepedulian terhadap sesama itu  akan menciptakan 

penguatan dan pengembangan pemberdayaan masyarakat. Islam 

memandang pengembangan masyarakat sebagai gerakan tanpa 

henti , sehingga kita sebagai umat mulslim harus selalu 

bergerak untuk melakukan perubahan agar bisa mencapai 

kesejahteraan. Seperti yang disampaikan dalam Al-Quran surat 

Al- Anfal ayat 53: 

َٰٗ َُٚغُِّٛشٔا َيا  ٍو َحخَّ ْٕ َٰٗ قَ َٓا َعهَ ًَ ََْع تًّ أَ ًَ ا َِّْع َ نَْى َُٚك ُيَغِّٛشًّ ٌَّ َّللاَّ َ نَِك بِأ َرَٰ

 ٌَّ أَ َٔ ْى  ِٓ ٌٛع َعهٌِٛى  بِأََفُِس ًِ َ َس  ٣٣َّللاَّ

Artinya: “Yang demikian (siksaan) itu adalah karena 

sesungguhnya Allah sekalikal itidak akan merubah sesuatu 

ni`mat yang telah dianugerahkan-Nyakepada sesuatu kaum, 

hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka 

sendiri, dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui.” 

Dari ayat di atas telah disebutkan bahwa, Allah tidak akan 

mengubah nikmat suatu kaumnya melainkan mereka sendiri 

yang merubahnya. Dengan hal tersebut maka setiap manusia 

harus berusaha untuk merubah dirinya sendiri sehingga akan 

tercipta kemandirian agar mampu menjalankan setiap 

kegiatannya. Seperti halnya penguatan masyarakat yang 

merubah seseorang mejadi lebih baik dengan mengandalkan 

kemampuan mereka dengan tidak ada batasan.  

Usaha penguatan ekonomi masyarakat tentunya harus 

dilihat  bagaimana penguatan ekonomi dalam beberapa prinsip 

dari ekonomi Islam, adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam 

yaitu:
44
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a. Keseimbangan antara spiritual dan material, Prinsip ini 

menginginkan agar kita sebagai umat muslim perlu untuk 

menjaga keseimbangan antara urusan ibadah dengan urusan 

duniawi. Dimana kita sebagai makhluk sosial jangan hanya 

condong kepada salah satunya. 

b. Pemberdayaan dan Peningkatan, Pada dasarnya kegiatan dan 

kerja sama ekonoomi dilakukan dalam rangka untuk 

menguatkan kemampuan masyarakat dengan 

memberdayakan masyarakat bukan memperlemah.  Dengan 

kata lain, ekonomi islam mengajarkan kita sebagai makhluk 

sosial agar selalu berbuat baik kepada orang lain salah 

satunya dengan memberikan ilmu yang bermanfaat. 

c. Prinsip Tauhid dan persaudaraan, artinya segala  aktivitas  

ekonomi yang dilakukan oleh setiap muslim akan terjaga 

karena ia merasa bahwa Allah SWT selalu melihatnya. 

Sementara konsep persaudaraanatau   ukhuwah  islamiyah   

memberikan  makna   kerja  sama  sesama muslim dalam 

aktivitas ekonomi. 

d. Prinsip bekerja dan produktifitas, dalam ekonomi individu 

dituntut bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat 

produktifitas yang tinggi agar mampu memberikan yang 

terbaik bagi kemaslahatan umat. 

e. Prinsip distribusi kekayaan yang adil, artinya pengakuan atas 

hak masyarakat dan redistribusi kekayaan dari pihak kaya 

kepada pihak miskin , aktivitas ekonomi juga harus 

dijadikan sebagai suatu cara. 

Penguatan dan pengembangan kelompok tani akan 

memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengadakan pilihan-

pilihan. Penguatan dan pengembangan masyarakat Islam adalah 

meningkatkan kemampuan kelembagaan kelompok tani dengan 

berpedoman pada ajaran ekonomi Islam dalam kehidupan sosial 

dan masyarakat. Dengan demikian pengembangan masyarakat 

merupakan model impiris pengembangan prilaku individual dan 
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kolektif dalam dimensi amal shaleh, dengan titik tekan berpusat 

pada pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat. 

Target yang dapat diprioritaskan pada prilaku individu 

masyarakat muslim dengan orientasi pada sumber daya manusia 

terutama disektor pertanian, prilaku kolektif bersumber dari 

kelompok muslim orientasi pengembangan masyarakat. Prinsip 

yang mengatur kegiatan ekonomi dalam masyarakat sangat 

diperlukan karena pentingnya penggunaan nilai moral Islam 

dalam pemberdayaan umat, guna untuk meningkatkan harkat 

lapisan masyarakat dari kondisi kurang mampu dan dapat 

meningkatkan kesejahteraan. 

 

B. Kesejahteraan Masyarakat 

1. Pengertian Kesejahteraan 

Pengertian kesejahteraan menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Kesejahteraan  berasal  dari  kata  sejahtera yang 

mengandung makna aman, sentosa, makmur dan selamat 

(terlepas dari segala macam gangguan).
45

 Sejahtera  ini  

mengandung pengertian  dari  bahasa  Sansekerta  “Catera”  

yang  berarti  Payung.  Dalam konteks  ini,  kesejahteraan  yang  

terkandung  dalam  arti  “catera”  (payung) adalah  orang  yang  

sejahtera  yaitu  orang  yang  dalam  hidupnya  bebas  dari 

kemiskinan,  kebodohan,  ketakutan,  dan  kekhawatiran  

sehingga  hidupnya aman, tenteram, baik lahir maupun batin.
46

 

Dengan kata lain kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana 

seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan 

akan sandang, pangan, papan serta memiliki pekerjaan sesuai 
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dengan yang diinginkan dalam pemenuhan kebutuhan 

seseorang. 

Menurut Rambe, Kesejahteraan  adalah  sebuah  tata  

kehidupan  dan  penghidupan  sosial, material,   maupun   

spiritual   yang   diikuti   dengan   rasa   keselamatan, kesusilaan 

dan  ketentraman diri, rumah tangga serta  masyarakat  lahir  

dan batin  yang  memungkinkan  setiap  warga  negara  dapat  

melakukan  usaha pemenuhan  kebutuhan  jasmani,  rohani  dan  

sosial  yang  sebaik-baiknya bagi  diri  sendiri,  rumah  tangga,  

serta  masyarakat  dengan  menjunjung tinggi hak-hak asasi.
47

 

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah 

kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan 

sosialwarga negara agar dapat hidup layak dan mampu 

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi 

sosialnya. Dari Undang–Undang di atas dapat kita cermati 

bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari 

kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya 

memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan 

material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang 

nantiakan mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, 

papandan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual kita 

hubungkan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan 

ketentaraman hidup.
48

 

Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat 

kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan 

pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan 
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kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan 

ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Kesejahteraan 

masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang 

keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar 

kehidupan masyarakat.
49

 

Secara garis besar dapat disimpulkan pengertian dari 

kesejahteraan masyarakat yaitu sebuah kondisi terpenuhinya 

kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat untuk 

menunjang kualitas hidupnya sehinggat erlepas dari rantai 

kemiskinan, kebodohan atau kekhawatiran baik secara lahir 

maupun batin yang dapat menciptakan suasana aman, tentram, 

dan sejahtera dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

Kesejahteraan juga  merupakan  sejumlah  kepuasan  yang  

diperoleh  seseorang  dari  hasil  mengkonsumsi  pendapatan  

yang  diterima.  Namun  demikian  tingkatan  dari  

kesejahteraan  itu  sendiri  merupakan  sesuatu  yang  bersifat  

relatif  karena  tergantung  dari  besarnya  kepuasan  yang  

diperoleh  dari  hasil  mengkonsumsi  pendapatan  tersebut. 

2. Ruang Lingkup Kesejahteraan 

Kesejahteraan dapat diposisikan sebagai output/hasil dan 

sebuah proses pengelolaan input (sumber daya) yang tersedia, 

dimana kesejahteraan sebagai output. pada suatu titik dapat 

menjadi sumber daya atau input untuk diproses menghasilkan 

tingkat kesejahteraan keluarga pada tahap benikutnya.
50

 

Pengukuran kesejahteraan material relatif lebih mudah dan 

akan menyangkut pemenuhan kebutuhan keluarga yang 

berkaitan dengan maten, baik sandang, pangan, dan papan, serta 

kebutuhan keluarga yang dapat diukur dengan materi. Secara 

                                                             
49

 R Badrudin, Ekonomika Otonomi Daerah (Yogyakarta: UPP 

STIM YKPN, 2012), h. 49. 
50

 EuisSunarti, “Indikator Kesejahteraan Keluarga:Sejarah 

Pengembangan, evaluasi, dan Keberlanjutannya” (Institut Pertanian Bogor, 

2006), h. 13. 



34 
 

umum, pengukuran kesejahteraan material ini dapat dilakukan 

denganm engukur tingkat pendapatan. 

Ruang lingkup kesejahteraan secara umum dapat 

dikategorikan sebagai berikut: 

a. Kesejahteraan Ekonomi. Kesejahteraan ekonomi sebagai 

tingkat terpenuhinya input secara finansial oleh keluarga. 

Input yang dimaksud baik berupa pendapatan, nilai aset 

keluarga, maupun pengeluaran, sementara indikator output 

memberikan gambaran manfaat langsung dari investasi 

tersebut pada tingkat individu, keluarga dan penduduk. 

b. Kesejahteraan sosial. Beberapa komponen dan 

kesejahteraan sosial diantaranya adalah penghargaan (self 

esteem) dan dukungan sosial. Penghargaan merupakan 

pusat pengembangan manusia agar berfungsi secara 

optimal, kreatif, produktif, terampil, dan optimis. 

Sedangkan dukungan sosial secara luas diketahui sebagai 

faktor penting bagi kesejahteraan wanita menikah, 

termasuk di dalamnya kesejahteraan ibu hamil. 

c. Kesejahteraan psikologi. Kesejahteraan psikologi 

merupakan fenomena multi dimensi yang terdiri dan fungsi 

emosi dan fungsi kepuasan hidup. Terdapat tiga dimensi 

kesejahteraan psikologi dalam kaitannya dengan peran 

orang tua yaitu; suasana hati, tingkat kepuasan, dan arti 

hidup. Komponen kesejahteraan psikologi yang paling 

sering diteliti dalam kaitannya dengan aspek lain adalah 

suasana hati, kecemasan, depresi, harga diri, dan konsep 

diri.
51

 

Memahami pendapat di atas, ruang lingkup kesejahteraan 

mencakup kesejahteraan ekonomi, sosial, dan psikologis. 

Dalam penelitian ini lebih difokuskan pada kesejahteraan 
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ekonomi dengan alasan parameter pengukuran yang lebih 

objektif, dengan melihat pendapatan petani dari hasil pertanian 

sebagai dasar kemampuan petani memenuhi kebutuhan 

ekonominya.   

3. Indikator Kesejahteraan 

a. Indikator Kesejahteraan Secara Umum 

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari beberapa 

indikator, indikator kesejahteraan masyarakat merupakan 

suatu ukuran ketercapaian masyarakat dimana masyarakat 

dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Salah   satu   indikator   

penting di Indonesia   yang   digunakan   untuk   mengetahui   

tinggi rendahnya kesejahteraan petani adalah nilai tukar 

produk pertanian. Dimana semakin tinggi nilai tukar produk 

pertanian, maka semakin tinggi kesejahteraan para petani. 

Sebaliknya, semakin  rendah  nilai  tukar  produk  pertanian,  

semakin  rendah  pulakesejahteraan petani.
52

 

Menurut Hanif  Nurcholis, gambaran dari masyarakat 

sejahtera  adalah  masyarakat yang dimana secara kuantitatif 

memiliki pendapatan  layak untuk memenuhi kebutuhan 

hidup dan mengembangkan diri secara wajar dan secara 

kualitatif dapat menikmati kehidupan yang nyaman secara 

fisik dan spiritual. Bagi masyarakat daerah gambaran 

tersebut tentu sangat kontekstual dengan keadaan daerah 

yang bersangkutan.
53

  Kesejahteraan masyarakat yang hanya 

diukur dengan moneter menunjukan ketidaksempurnaan 

ukuran kesejahteraan masyarakat karena adanya kelemahan 

pada indikator moneter. Maka dari itu, Becerman 
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membedakan indikator kesejahteraan masyarakat dalam tiga 

kelompok, yaitu:
54

 

1) Kelompok yang berusaha membandingkan tingkat 

kesejahteraan masyarakat di dua Negara dengan 

memperbaiki cara perhitungan pendapatan nasional, yang 

dipelopori oleh Collin Clark, Gilbert dan Kanvis 

2) Kelompok yang berusaha membandingkan  tingkat  

kesejahteraan setiap Negara berdasarkan data yang tidak 

bersifat moneter seperti jumlah kendaraan bermotor dan 

tingkat konsumsi, yang dipelopori oleh Bennet. 

3) Kelompok yang berusaha untuk menyusun penyesuaian 

pendapatan masyarakat dengan mempertimbangkan 

perbandingan harga di setiap Negara. 

Memahami konsep kesejahteraan tidak hanya dilihat dari 

sisi absolut (kesejahteraan ekonomi) semata. Bervariasinya 

konsep kesejahteraan dimasyarakat dapat berarti bahwa 

kesejahteraan memiliki pemahaman yang bersifat relatif. 

Konsep kesejahteraan tidak dapat dipisahkan  dari kualitas 

hidup masyarakat, dimana kualitas hidup masyarakat dapat 

dipengaruhi oleh kondisi sosial politik maupun ekonomi 

masyarakat  tersebut. Disimpulkan bahwa pengertian ukuran  

kesejahteraan awalnya hanya diukur melalui aspek fisik dan 

income  saja, namun berkembangnya zaman saat ini 

kesejahteraan diukur melalui  beberapa indikator-indikator 

seperti:
55

 

1) Tingkat Pendidikan 
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Pendidikan memiliki arti penting yaitu sebagai investasi 

menganggap manusia sebagai suatu bentuk modal yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya 

dimasa yanga kandatang. Investas ipendidikan memang akan 

mendatangkan hasil atau manfaat dalam waktu lama, karena 

pada saat berinvestasi, keluarga memerlukan sejumlah biaya 

dan waktu yang akan menghabiskan pendapatan yang 

diterima. 

Pada umumnya di negara-negara berkembang, segenap 

biaya sosial dari pendidikan meningkat secara cepat seiring 

dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang ditempuh 

para pelajar. Hal ini dikarenakan manfaat yang diharapkan 

dari pendidikan yang lebih tinggi jauh lebih besar bila 

dibandingkan manfaat dari tingkat pendidikan yang lebih 

rendah. 

2) Kesehatan 

Kesehatan merupakan salah satu indikator 

kesejahteraan penduduk sekaligus indikator keberhasilan 

program pembangunan. Masyarakat yang sakit akan sulit 

memperjuangkan kesejahteraan bagi dirinya, sehingga 

pembangunan dan berbagai upaya dibidang kesehatan 

diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat 

serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya. Kesehatan 

menjadi indikator kesejahteraan dapat dilihat melalui 

mampu atau tidaknya masyarakat menjalani pengobatan di 

layanan kesehatan serta mampu untuk membiayai secara 

penuh obat yang dibutuhkan. 

3) Pendapatan 

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) pendapatan 

adalah seluruh penghasilan yang diterima baik sektor formal 

maupun nonformal yang terhitung dalam jangka waktu 

tertentu. Biro Pusat Statistik merinci pendapatan yaitu 

pendapatan berupa uang adalah segala hasil kerja atau 
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usahanya.Indikator pendapatan digolongkan menjadi tiga 

item, yaitu:  

a) Tinggi (> Rp. 5.000.000) 

b) Sedang (Rp. 1.000.000-Rp. 5.000.000)  

c) Rendah (< Rp. 1.000.000). 

4) Perumahan atau Pemukiman 

Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) dikatakan 

perumahan yang dianggap sejahtera adalah tempat 

berlindung yang mempunyai dinding, lantai dan atap yang 

baik. Bangunan yang dianggap kategori sejahtera adalah luas 

lantai lebih dari 10 m
2
 dan bagian terluas dari rumah bukan 

tanah, status penguasaan tempat tinggal adalah milik sendiri. 

Dalam data statistik perumahan masuk dalam konsumsi 

rumah tangga, berikut konsep dan definisi perumahan 

menurut BPS: bengunan fisik, status penguasaan tempat 

tinggal. 

Dari beberapan indikator kesejahteraan di atas maka 

dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik 

merupakan pertumbuhan yang mementingkan pembangunan 

manusianya terlebih dahulu. Indikator kesejahteraan yang 

terus dikembangkan diharapkan dapat membawa pengaruh 

yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan manusia. Oleh karena itu, pembangunan 

haruslah diorientasikan pada seluruh asset bangsa, dan hasil 

dari pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh 

lapisan masyarakat secara merata. 

b. Indikator Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam 

Islam sebagai konsep atau sistem hidup menjanjikan 

sebuah keteraturan,keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan 

bagi manusia yang meyakininya.Islam mengatur aktivitas 

kehidupan secara moderat dengan asas keadilan dan 
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keseimbangan melalui kaidah-kaidah, prinsip, dan aturan 

spesifik dalam setiap detail kehidupan manusia termasuk dalam 

hal ekonomi. Keberhasilan ekonomi Islam terletak pada sejauh 

mana keselarasan atau keseimbangan dapat dilakukan di antara 

kebutuhan material dan kebutuhan etika manusia.
56

 Al-Qur’an 

telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam Surat Quraisy 

ayat 3-4 yang berbunyi: 

ِج   ۡٛ َزا ٱۡنبَ ُٓى يٍِّ جُ  ٣فَۡهَٛۡعبُُذْٔا َسبَّ ََْٰ ًَ ٘ٓ أَۡطَع ٍۡ ٱنَِّز َءاَيَُُٓى يِّ َٔ ٕٖع 

ِفِۢ   ٕۡ  ٣َخ

Artinya: “Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan 

(pemilik) rumah ini (Ka’bah). yang telah memberikan makanan 

kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan 

merekadari rasa takut”  

Berdasarkan ayat di atas, maka kita dapat melihat bahwa 

indikator kesejahteraan dalam Al-Qur’an tiga, yaitu 

menyembah Tuhan (pemilik) Ka’bah, menghilangkan lapar dan 

menghilangkan rasa takut. 

Indikator pertama untuk kesejahteraan adalah 

ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan pemilik Ka’bah, 

indikator ini merupakan bentuk dari pengembangan dari dalam 

hati, hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indikator 

kesejahteraan yang berupa materi telah terpenuhi, hal itu tidak 

menjamin bahwa pemiliknya akan mengalami kebahagiaan,  

Indikator kedua adalah hilangnya rasa lapar (terpenuhinya 

kebutuhan konsumsi), ayat di atas menyebutkan bahwa Dialah 

Allah yang memberi mereka makan untuk menghilangkan rasa 

lapar, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam ekonomi 

Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia yang 

merupakan salah satu indikator kesejahteraan hendaknya 

bersifat secukupnya tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai 
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melakukan penimbunan demi mengeruk kekayaan yang 

maksimal. 
57

 

Sedangkan indikator yang ketiga adalah hilangnya rasa 

takut, yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, 

nyaman, dan damai. Jika berbagai macam kriminalitas seperti 

perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, dan 

kejahatan-kejahatan lain banyak terjadi di tengah masyarakat, 

hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan 

ketenangan, kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan, atau 

dengan kata lain masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan. 

Dari beberapa indikator kesejahteraan menurut ekonomi 

islam yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa 

dalam ekonomi islam menekankan kepada manusia untuk lebih 

berusaha dalam menacapai tingkat kesejahteraan yang cukup 

dan tidak berlebihan. Selain itu, Ekonomi islam juga 

mengajarkan kepada kita sebagai muslim yang bauk untuk 

selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita 

dengan senantiasa taat dan tidak hanya mementingkan urusan 

duniawi saja melainkan juga urusan akhirat sehingga kita bisa 

mendapatkan kesejahteraan yang hakiki.  

4. Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam 

a. Nilai-nilai dasar dalam Ekonomi Islam 

     Menurut S.M. Hasanuzzaman Ilmu Ekonomi Islam 

adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-

aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam perncarian 

dan eksplorasi berbagai macam sumber daya, untuk 

memberikan kepuasan lahir dan batin bagi manusia serta 
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memungkinkan mereka melaksanakan seluruh kewajiban 

mereka terhadap sang Kholiq dan masyarakat.
58

 

    Sedangkan menurut Khursid Ahmad  Ilmu Eknomi 

Islam adalah suatu upaya sistematis untuk mencoba 

memahami permasalahan ekonomi pada masa hidup mereka. 

Yang sumber utamanya Al-Quran dan As-Sunah maupun akal 

dan pengalaman 

  Dari definisi kedua ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

Ekonomi Islam merupakan Ilmu yang memberikan 

pengetahuan dan ajaran-ajaran syariah untuk memanfaatkan 

segala sumber daya yang ada secara maksimal agar dapat 

memenuhi kebutuhan hidup dan menyelesaikan permasalahan 

ekonomi yang sumber utamanya adalah Al-Quran dan As-

Sunah. 

Ada beberapa nilai-nilai dasar dalam ekonomi Islam yaitu 

sebagai berikut: 

1) Nilai Dasar Keadilan 

Keadilan dalam bidang ekonomi pada prinsipnya harta 

itu tidak boleh terpusat pada kelompok aghniya (golongan 

kaya) saja. Jika terjadi pemusatan kekayaan, maka akan 

timbul ketimpangan sosial, akan terjadi kemiskinan dan 

proses pemiskinan. Islam memandang bahwa kemunduran 

umat Islam bukan hanya terletak pada kejahilan terhadap 

syariat Islam saja, tetapi juga pada ketimpangan struktur 

ekonomi dan sosial. Dalam Ekonomi Islam kemiskinan itu 

bukanlah semata-mata diakibatkan oleh kemalasan 

individual, melainkan disebabkan tidak adanya usaha 

bersama untuk membantu kelompok lemah, adanya 
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kelompok yang memakan kekayaan alam dengan rakus dan 

mencintai kekayaan dengan kecintaan yang berlebihan.
59

 

2) Nilai Dasar Kepemilikan 

Islam menyadari bahwa pengakuan akan kepemilikan 

adalah hal yang sangat penting. Setiap hasil usaha ekonomi 

secara muslim, dapat menjadi hak miliknya, karena hal 

inilah yang menjadi motifasi dasar atas setiap aktifitas 

produksi dan pembangunan. Landasannya, jika seseorang 

yang berusaha lebih keras dari pada orang lain dan tidak 

diberikan apresiasi lebih, misalnya dalam bentuk 

pendapatan, maka tentunya tidak ada orang yang mau 

berusaha dengan keras. Pendapatan itu sendiri tidak akan 

ada artinya kecuali dengan mengakui adanya hak milik. 

Motifasi ini kemudian membimbing manusia untuk terus 

berkompetisi dalam menggapai kepemilikannya. 

3) Nilai Dasar Keseimbangan 

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang 

pengaruhnya terlihat padaberbagai aspek  tingkah laku 

ekonomi muslim, misalnya: kesederhanaan, berhematdan 

menjahui pemborosan. Nilai dasar keseimbangan ini selain 

mengutamakankepentingan dunia dan kepentingan akhirat, 

juga mengutamakan kepentingan umum, dengan 

dipeliharanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. 

Keseimbangandalam ekonomi juga tampak adanya 

keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan 

kepentingan umum, dan keseimbangan antara hak dan 

kewajiban.
60

 

4) Nilai Dasar Kebebasan 
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Di dalam sistem ekonomi islam masalah kebebasan 

ekonomi adalah tiang pertama dalam struktur pasar islam. 

Kebebasan yang dimaksudkan bahwa umat manusia diberi 

kebebasan untuk melakukan aktivitas ekonomi sepanjang 

tidak adalarangan dari Allah SWT. Oleh karena itu pelaku 

ekonomi dalam sistem ekonomiIslam diberikan 

keleluasaan untuk berkreatifitas dan  berinovasi dalam 

mengembangkan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan 

taraf hidupnya. Kebebasan di dasarkan atas ajaran-ajaran 

Fundamental Islam atau dengan kata lain, nilai dasar 

kebebasan ini merupakan konsekuensi logis dari ajaran 

tauhid dimana dengan pernyataan tidak ada tuhan selain 

Allah, artinya manusia terlepas dari ikatan perbudakan baik 

oleh alam maupun oleh manusia sendiri 

Kebebasan ekonomi islam adalah kebebasan 

berakhlak. Berakhlak dalam berkonsumsi, berdistribusi, 

dan berproduksi. Dengan kebebasan berkreasi dan 

berkompetisi akan melahirkan produktifitas dalam 

ekonomi. 

b. Konsep kesejahteraan dalam Ekonomi Islam 

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan 

untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan 

hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat 

memperhatikan kabahagiaan manusia baik itu kebahagiaan 

dunia maupun akhirat, dengan katalain Islam (dengan segala 

aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk 

memperoleh kesejahteraan material dan spiritual. 

Ekonomi Islam menggambarkan secara jelas bagaimana 

eratnya hubungan antara syariat Islam dengan kemaslahatan. 

Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari syariat 

Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan 

utama syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah 

merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagian 
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dunia akhirat (falah),serta kehidupan yang baik dan terhomat 

(al-hayahal-thayyibah). Ini merupakan definisi kesejahteraan 

dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara 

mendasar dengan kesejahteraan dalam ekonomi konvensional 

yang sekuler dan materialistik.
61

 

Ayat yang menjadi rujukan bagi kesejahteraan terdapat 

dalam Al-Qur’an surat An-nisaa’ ayat 9 yang berbunyi: 

ۡى فَۡهَٛخَّقُْٕا  ِٓ ۡٛ فًّا َخافُْٕا َعهَ َّٚٗت ِضَعَٰ ِٓۡى ُرسِّ ٍۡ َخۡهفِ ٕۡ حََشُكْٕا ِي ٍَ نَ ۡنَٛۡخَش ٱنَِّزٚ َٔ

ا ٗٗل َسِذٚذًّ ٕۡ ۡنَٛقُٕنُْٕا قَ َٔ  َ  ٩  ٱَّللَّ

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-

orang yangseandainya meninggalkan dibelakang mereka 

anak-anak yang lemah,yang mereka khawatir terhadap 

(kesejahteraan) mereka. oleh sebabitu hendaklah mereka 

bertakwa kepada Allah dan hendaklah merekamengucapkan 

perkataan yang benar”. 

Dari ayat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa 

kekhawatiran terhadap generasi yang lemah adalah 

representasi dari kemiskinan, yang merupakan lawan dari 

kesejahteraan, ayat tersebut menganjurkan kepada manusia 

untuk menghindari kemiskinan dengan bekerja keras sebagai 

wujud ikhtiyar dan bertawakal kepada Allah agar bisa 

mencapai kesejahteraan. 

Pada ayat di atas, Allah juga menganjurkan kepada kita 

sebagai umat mulsim yang baik untuk memperdulikan masa 

depan keturunan kita agar mendapatkan kebahagian kelak di 

dunia maupun di akhirat. Hal ini berarti kita sebagai orang tua 

harus memperdulikan nasib keturunan kita dengan 

meningkatkan kulitas dan kapasitas anak agar memiliki 

inovasi dan kreatifitas yang baik untuk bekal masa depannya. 
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Al-Qur’an juga menyinggung tentang kesejahteraan yang 

terdapat pada surat An Nahl ayat 97 yang berbunyi:   

 
ٗۖ
ٗة طَِّٛبَٗت َٰٕ ُۥ َحَٛ ٍٞ فَهَُُۡحََُِّّٛٛ َٕ ُيۡؤِي ُْ َٔ  َٰٗ ٔۡ أَُثَ ٍ َرَكٍش أَ هِٗحا يِّ َم َصَٰ ًِ ٍۡ َع َي

  ٌَ هُٕ ًَ ٍِ َيا َكإَُْا َٚۡع ُۡى أَۡجَشُْى بِأَۡحَس نََُۡجِضََُّٚٓ َٔ٩٩ 

Artinya: “Barang siapa yangmengerjakan amal saleh, 

baik laki-laki maupun perempuan dalamkeadaan beriman, 

Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanyakehidupan 

yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan 

kepadamereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang 

Telah merekakerjakan”. 

Dari ayat diatas yang dimaksud dengan kehidupan yang 

baik adalah memperoleh rizki yang halal dan baik,ada juga 

pendapat yang mengatakan kehidupan yang baik adalah 

beribadah kepada Allah disertai memakan dengan rizki yang 

halal dan memiliki sifat qanaah, ada pendapat lain yang 

mengatakan kehidupan yang baik adalah hari demi hari selalu 

mendapat rizki dari Allah Swt. Menurut Al-Jurjani, rizki adala 

hsegala yang diberikan oleh Allah Swt. Kepada hewan untuk 

diambil manfaatnya baik itu rizki halal maupun haram.
62

 

Konsep ekonomi Islam dalam menciptakan kesejahteraan 

masyarakat berdasarkan khazanah literatur Islam adalah 

kepemilikan harta, meliputi kepemilikan individu, 

kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Pengelolaan 

harta harus mencakup pemanfaatan dan pengembangan harta. 

Politik ekonomi Islam yang dilaksanakan oleh negara untuk 

menjamin tercapainya semua kebutuhan pokok (primer) setiap 

individu masyarakat secara keseluruhan, disertai jaminan yang 

memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan- 
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kebutuhan pelengkapan (sekunder dan tersier) sesuai dengan 

kemampuan mereka.
63

 

Pandangan ekonomi Islam tentang kesejahteraan 

didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan 

ini. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep kesejahteraan 

dalam ekonomi konvensional, sebab ia adalah konsep yang 

holistik. Secara singkat kesejahteraan yang diinginkan oleh 

ajaran Islam adalah: 

a. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu 

mencakupdimensi material maupun spiritual serta 

mencakup individu maupun sosial. 

b. Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia 

tidak hanya hidup di alam dunia saja tetapi juga di 

alamakhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka 

kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan. 

Istilah yang banyak digunakan untuk menggambarkan 

suatu keadaan hidup yang sejahtera secara material spiritual 

pada kehidupan di dunia dan akhirat dalam bingkai ajaran 

Islam adalah fallah. Dalam pengertian sederhana, fallah 

adalah kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Komitmen 

Islam yang mendalam terhadap persaudaraan dan keadilan 

menyebabkan konsep kesejahteraan (fallah) bagi semua umat 

manusia sebagai tujuan pokok Islam. Kesejahteraan ini 

meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan 

kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang 

seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas 

manusia.
64

 

Islam mengajarkan kesejahteraan sosial dan individu 

untuk saling melengkapi dan salin membantu satu dengan 
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yang lain, bukannya kompetitif dan antagonistik. Karena ia 

mendorong kerjasama, bukan persaingan dan perlombaan dan 

mengembangkan hubungan yang erat antar perorangan. Jadi, 

sistem ekonomi Islam didasarkan atas konsep keseimbangan 

antara kebaikan individual dan sosial. 

Kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat 

akan terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup 

manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan 

masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan 

mashlahah. Mashlahah adalah segala bentuk keadaan, baik 

material maupun non material, yang mampu meningkatkan 

kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling 

mulia.Mashlahah merupakan sebuah konsep yang sangat kuat 

yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik 

ekonomi individu dan kolektif, dan sangat relevan dengan 

pencapaian kesejahteraan sosial dan masyarakat serta sesuai 

dengan tujuan syariah.
65

 

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

konsep ekonomi Islam untuk mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat berdasarkan khazanah literatur islam adalah: 

kepemilikan harta, meliputi kepemilikan individu, 

kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Pengelolaan 

harta harus mencakup pemanfaatan dan pengembangan harta 

yang berguna bagi kepentingan bersama dan tidak berlebihan. 

Segala ikhtiar dalam memperjuangkan kesejahteraan  

dilaksanakan untuk menjamin tercapainya kebutuhan primer 

(pokok) setiap individu masyarakat secara keseluruhan, 

disertai dengan jaminan yang memungkinkan setiap individu 

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap (sekunder 

dan tersier) sesuai dengan kemampuan mereka. 
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BAB III 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Wilayah Desa 

1. Sejarah Kelompok Tani Asri jaya 

Kelompok Tani “Asri Jaya” adalah kelompok tani yang 

berada di Desa Daya Asri  Kecamatan  Tumijajar Kabupaten 

Tulang Bawang Barat. Kelompok  ini  berdiri  tahun  2007  



49 
 

dengan sejarah  awal  pembentukannya adalah untuk 

memudahkan koordinasi antar kelompok tani agar lebih mudah 

untuk  dihubungi  serta  lebih  kompak. Tujuan dibentuknya 

kelompok tani ini adalah untuk memberikan pengajaran kepada 

para petani di Desa Daya Asri agar menjadi petani yang lebih 

makmur dan berpengetahuan luas. Kelompok tani Asri Jaya saat  

ini  diketuai oleh Bapak Tono yang merupakan warga setempat. 

Semua  kegiatan  kelompok  dan  juga  setiap  ada  penyuluhan  

dapat  berjalan dengan  baik  hingga  saat  ini, karena  adanya  

kekompakkan  antar  anggota kelompok tani.
66

 

2. Sejarah Desa Daya Asri 

Desa Daya Asri berasal dari hasil pemekaran Desa 

Dayamurni Kecamatan Tulang Bawang Udik yang kemudian 

pada tahun 1999 diadakan pemekaran kecamatan menjadi 2 

kecamatan, yaitu Kecamatan Tulang Bawang Udik dan 

Kecamatan Tumijajar, dan kampung Dayamurni masuk wilayah 

kecamatan Tumijajar untuk memenuhi persyaratan divinitif 

kecamatan Desa Daya murni dimekarkan menjadi 3 kampung 

yaitu kelurahan Dayamurni, kampung Daya Asri dan kampung 

Murnijaya pada tahun 1999. Kemudian pada tahun 2000 Desa 

Daya Asri dan yang lain menjadi Desa Divinitif dan kecamatan 

Tumijajar divinitif pada tahun 2002. 

Sejak dibuka dan di resmikan menjadi Desa Daya Asri 

hingga sekarang dalam hal pimpinan Desa (Kepala Desa) telah 

mengalami pergantian sebagai berikut: 

Tabel 3.1  

Nama Kepala Desa dan Periode 
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Sumber: Dokumentasi Desa Daya Asri 2020 

3. Visi dan Misi Desa Daya Asri 

Visi merupakan sesuatu yang didambakan untuk dimiliki 

dimasa depan (what do they want to have). Visi 

menggambarkan aspirasi masa depan tanpa menspesifikasi cara-

cara untuk mencapainya, visi yang efektif adalah visi yang 

mampu membangkitkan inspirasi. 

Visi Desa Daya Asri adalah Mewujudkan pelayanan 

terbaik kepada Masyarakat dan meningkat manajemen 

pemerintah Desa Daya Asri secara efektif dan efisien untuk 

mewujudkan Desa yang asri dan sejahtera. 

Misi adalah bentuk yang didambakan di masa depan. Misi 

merupakan sebuah pernyataan  yang  menegaskan  visi lewat 

pilihan bentuk atau garis besar jalan yang akan diambil untuk 

2 Bp. Dakhir Tahun 2001-2002 

3 Bp. Sutaryo Tahun 2002-2003 

4 Bp. Cholik Hasan Tahun 2003-2005 

5 Bp. Kasdi Tahun 2005-2006 

6 Bp. Suwarno Tahun 2006-2012 

7 Bp. Eko Prasetyo Tahun 2012-2012 

8 Bp. Alif Fiantoro Tahun 2012-2018 

9 Bp. Bagio Saputro Tahun 2018-2018 

10 Bp. Alif Fiantoro Tahun 2018-Sekarang 
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sampai pada visi yang telah lebih dulu dirumuskan. Misi Desa 

Daya Asri adalah: 

a. Meningkatkan penyelenggaraan administrasi. 

b. Meningkatkan kualitas pemerintahan umum dan desa. 

c. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui 

optimalisasi pemberdayaan masyarakat. 

d. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui 

pelayanan umum di bidang kesejahteraan sosial. 

e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

4. Keadaan Geografis Desa Daya Asri 

Desa Daya Asri memiliki luas wilayah 1.010 ha dengan 

lahan produktif 660 ha dengan perincian sebagai berikut : 

Tabel 3.2 

Tabel Tata Guna Tanah 

 
No. Tata Guna Tanah Luas 

1. Pemukiman 260 ha 

2. Persawahan 440 ha 

3. Perkebunan 210 ha 

4. Kuburan 2 ha 

5. Pekarangan 90 ha 

6. Taman 0 ha 

7. Perkantoran 2 ha 

8. Prasarana umum lainnya 6 ha 

Total luas 1.010 ha 
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Sumber: Dokumentasi Desa Daya Asri 2020 

Letak Desa Daya Asri berada di sebelah Barat Desa 

Panaragan yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Tulang 

Bawang Barat, jarak dari Desa Daya Asri ke Desa Panaragan 

sekitar 20 km, dengan batas-batas sebagai berikut : 

a. Sebelah utara  : Desa Marga Kencana Kec. Tuba    

Udik 

b. Sebelah timur  : Desa Murni Jaya Kec. Tumijajar 

c. Sebelah selatan : Desa Margo Mulyo Kec. Tumijajar 

d. Sebelah barat  : Desa Daya Murni Kec. Tumijajar 

Jumlah penduduk Desa Daya Asri sebanyak 4.108 jiwa 

dengan penduduk usia produktif 2.532 jiwa, sedangkan 

penduduk yang dikategorikan miskin 986 jiwa. Mata 

pencaharian sebagian penduduk adalah 

petani/pekebunsedangkan hasil produksi ekonomis Desa yang 

menonjol adalah padi. 

Tabel 3.3 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Desa Daya Asri 2020 

No. Penduduk Jumlah 

1. Jumlah laki-laki 2.095 orang 

2. Jumlah perempuan 2.013 orang 

3. Jumlah total 4.108 orang 

4. Jumlah kepala keluarga 1.042 KK 

5. Jumlah RT 33 RT 

6. Jumlah RW 5 RW 

7. Kepadatan penduduk 40 orang/Km 
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Tabel 3.4 

Profesi Masyarakat Desa Daya Asri 

 

No. Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan 

1. Petani 349 orang 349 orang 

2. Buruh tani 211 orang 91 orang 

3. Buruh migran 

perempuan 

- - 

4. Buruh migran 

laki-laki 

- - 

5. Pegawai Negeri 

Sipil 

40 orang 31 orang 

6. Pengrajin 

industri rumah 

 

Tangga 

20 orang 15 orang 

7. Pedagang 

keliling 

10 orang 50 orang 

8. Peternakan 200 orang 100 orang 

9. Nelayan - - 

10. Montir 50 orang - 

11. Dokter swasta - - 

12. Bidan swasta 2 orang - 

13. Perawat swasta 15 orang 16 orang 

14. Pembantu rumah 

tangga 

- 55 orang 

15. TNI orang Orang 

16. POLRI - 5 orang 

17. Pensiunan 

PNS/TNI/POLRI 

7 orang 6 orang 

 Sumber: Dokumentasi Desa Daya Asri 2020 

Dari tabel diatas jelas dapat dilihat bahwa sebagian besar 

masyarakat desa Daya Asri adalah berprofesi sebagai petani 
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yang mengandalkan pendapatannya dari hasil pertanian untuk 

mencukupi kebutuhan keluarga, hal ini sesuai dengan profil 

Desa DayaAsri yang memiliki potensi sumber daya ekonomi 

dibidang pertanian khusunya seperti pertanian tanaman (padi, 

jagung dan singkong). Peluang usaha ekonomi dibidang 

pertanian ini akan menciptakan pendapatan bagi masyarakat, 

maka dari itu pentingnya sumber daya manusia yang berperan 

aktif dan berpengetahuan luas untuk mengembangkan dan 

mengelola sumber daya alam yang ada di desa Daya Asri 

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 

5. Kondisi Sarana dan Prasarana 

Desa Daya Asri memiliki sarana dan prasarana untuk 

masyarakat yang meliputi  sarana  prasarana  dibidang  

pemerintahan,  pendidikan,  kese hatan, keagamaan, dan sarana 

umum, diantaranya: 

a. Sarana dan Prasarana Pemerintahan 

Sarana dan prasarana pemerintahan Desa Daya Asri 

mempunyai Kantor Balai Desa disertai dengan perangkat 

Desa lengkap. Pemerintah Desa membawahi RW (Rukun 

Warga) dan RW membawahi beberapa RT(Rukun 

Tetangga). Desa Daya Asri mempunyai 5 RW dan 33 RT. 

Sarana prasarana  tersebut  berjalan  lancer  sesuai  peraturan  

dan  memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat. 

b. Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Sarana  dan  prasarana  pendidikan  di  Desa  Daya  Asri  

mempunyai sekolah dari PAUD sampai sekolah tingkat 

dasar dengan rincian: 

Tabel 3.5 

Pendidikan Formal 
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Play 

Group
1 Terdaftar v 15 101

TK 1 Terdaftar v 5 23

SD/seder

ajat
2

Terakredi

tasi
v 29 456

SMP/sed

erajat
Terdaftar

SMA/sed

erajat
2 Terdaftar v 40 256

PTN

PTS

SLB

Nama Jumlah Status

Kepemilikan Jumlah 

Tenaga 

pengajar

Jumlah 

Siswa

Pemerintah Swasta

 

        Sumber: Dokumentasi Desa Daya Asri 2020 

c. Sarana dan Prasarana Kesehatan 

Sarana dan prasarana pendidikan di Desa Daya asri 

mempunyai PKD ditingkat Desa dengan 1 orang bidan Desa 

dan posyandu di dusun IV dan dusun II. Berikut ini tabel 

sarana dan prasarana kesehatan di Desa Daya Asri : 

Tabel 3.6 

Tabel Sarana Kesehatan 

 

No Sarana kesehatan Jumlah 

1 Jumlah Dokter Umum 3 orang 

2 Jumlah Dokter Gigi 0 orang 

3 Jumlah Dokter Spesialis Lainnya 0 orang 

4 Jumlah Paramedis 16 orang 

5 Jumlah Dukun Bersalin Terlatih 1 orang 

6 Bidan 2 orang 

7 Perawat 16 orang 

8 Dukun Pengobatan Alternatif 1 orang 

9 Jumlah Dokter Prakter Laboratorium 

Kesehatan 

0 orang 
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10 Petugas Laboratorium 1 orang 

 

Tabel 3.7 

Prasarana Kesehatan 

 

 

 

Su

mber: 

Dokumenta

si Desa 

Daya Asri 

2020 

d. Sarana 

dan 

Prasaran

a 

Keagam

aan. 

Sar

ana dan 

prasaran

a 

keagama

an di Desa daya asri mempunyai masjid dan mushola di tiap dusun 

dengan perincian sebagai berikut: 

Tabel 3.8 

Sarana dan Prasarana Ibadah Desa 

 

No Prasarana ibadah Jumlah 

1 Masjid 4 buah 

2 Langgar / surau / mushola 9 buah 

3 Greja kristen protestan 2 buah 

No 
PRASARANA 

KESEHATAN 
JUMLAH 

1 Rumah Sakit Umum 1 unit 

2 Puskesmas 0 unit 

3 Puskesmas Pembantu 1 unit 

4 Poliklinik / Balai 

Pengobatan 

1 unit 

5 Apotik 1 unit 

6 Posyandu 2 unit 

7 Toko Obat 0 unit 

8 

Balai     Pengobatan     

Masyarakat     Yayasan 

Menyimpan Obat 

1 unit 

 
9 

Gudang Menyimpan 

Obat 
0 unit 

 

10 
Jumlah Rumah / Kantor 

Praktik Dokter 
1 unit 

 

11 Rumah Bersalin 2 unit 
 

12 
Balai Kesehatan Ibu Dan 

Anak 
0 unit 

 

13 Rumah Sakit Mata 0 unit 
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4 Greja khatolik 0 buah 

5 Wihara 0 buah 

6 Pura 0 buah 

7 Klenteng 0 buah 

 Sumber: Dokumentasi Desa Daya Asri 2020 

e. Sarana dan Prasarana Umum 

Sarana dan prasarana umum yang terdapat di Desa daya asri 

meliputi perdagangan dan kesehatan, sarana umum 

lainnya.beberapa ruas jalan di Desa sudah beraspal dan rabat beton 

namun ada jalan makam bahkan masih ada jalan yang berupa 

tanah. Keadaan tersebut meliputi jalan Desa dan jalan RT 

f. Gambaran Pelayanan 

Pelayanan organisasi pemerintah Desa, BPT, Lembaga 

kemasyarakatan Desa daya asri Memberikan pelayanan kepada 

masyarakat Desa daya asri yang mengacu kepada pembangunan 

masyarakat. Dengan pelayanan sebagai berikut : 

1) Kantor Desa dibuka setiap hari kerja. 

2) Kepalo Desa dan sekretaris Desa dibantu kepala urusan dan 

kepala seksi masuk kantor setiap hari kerja. 

3) Diluar jam kerja apabila ada masyarakat yang membutuhkan 

pelayanan surat-surat tetap dilayani. 

4) Meningkatkan kedisiplinan para perangkat Desa dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. 

5) Menyalurkan dan menyampaikan bantuan yang diterima dari 

pemerintah kepada warga sesuai dengan program bantuan yang 

ada. 

6) Mengingkatkan berbagai macam kegiatan baik kegiatan 

pemerintahan, pembangunan, ataupun kegiatan 

kemasyarakatan. 
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7) Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang 

membutuhkan. 

6. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Desa Daya Asri 

a. Kesehatan 

Dari hasil wawancara di Desa Daya Asri tentang 

indikator kesehatan yaitu dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 3.9 

Kesehatan Petani 

 

No Pekerjaan Klasifikasi Jumlah 
Persentase 

(%) 

2 Petani 

Bagus 10 40% 

Cukup 15 60% 

Kurang 0 0 

Jumlah 25 100% 

 Sumber : Dokumentasi Desa Daya Asri 2020 

Berdasarkan tabel diatas, sebagian besar petani di Desa 

Daya Asri memiliki kesejahteraan kriteria cukup yaitu 

responden (60%). Kesehatan dan gizi dinilai dari kondisi 

kesehatan keluarga dan ketercukupan asupan gizi keluarga. Hal 

ini menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga petani di Desa 

Daya Asri sudah cukup terpenuhi untuk kebutuhan asupan gizi 

dan memiliki kondisi kesehatan yang bagus 

b. Pendapatan 

Dari hasil wawancara didapatkan hasil sebagai berikut:: 

Tabel. 3.10 

Pendapatan Petani 

No Nama 
Pendapatan 

Sebelum Sesudah 

1 Suyono  Rp   1.000.000   Rp        1.800.000  

2 Kardi  Rp   1.500.000   Rp        2.300.000  
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3 Sukartam  Rp   1.000.000   Rp        1.500.000  

4 Sariman  Rp   3.500.000   Rp        5.100.000  

5 Miswanto  Rp   4.500.000   Rp        5.500.000  

6 Tono Muslimin  Rp   5.600.000   Rp        6.000.000  

7 Yatno Kuswono  Rp   4.000.000   Rp        5.400.000  

8 Martono  Rp       600.000   Rp            800.000  

9 Suyatno  Rp       500.000   Rp            800.000  

10 Ngadeni  Rp       500.000   Rp            850.000  

11 kasmiran  Rp       800.000   Rp            950.000  

12 
Rengga Adi 

Saputra  Rp   1.450.000   Rp        2.000.000  

13 
Sumargo 

Mangunkarso  Rp   2.500.000   Rp        3.000.000  

14 Suyatni  Rp       400.000   Rp            750.000  

15 Mardi   Rp   2.300.000   Rp        3.000.000  

16 Sangiran  Rp       500.000   Rp            800.000  

17 Darno  Rp       700.000   Rp            850.000  

18 Supratman  Rp       850.000   Rp            950.000  

19 Kuncoro  Rp   1.200.000   Rp        1.500.000  

20 Ngatemin  Rp       450.000   Rp            800.000  

21 Iswahyudi  Rp   1.300.000   Rp        1.550.000  

22 Subejo  Rp       550.000   Rp            800.000  

23 Martono  Rp   1.000.000   Rp        1.300.000  

24 Gono Sudrajat  Rp   1.000.000   Rp        1.500.000  

25 Sailan Bin saleh  Rp   1.600.000   Rp        2.000.000  

Total  Rp 39.300.000   Rp      51.800.000  

 

Sumber : Dokumentasi Petani Desa Daya Asri 2020 

Dari tabel diatas, dapat di ketahui bahwa kesejahteraan 

ekonomi petani padi belum terjadi secara merata. Terdapat 

petani yang masih memiliki pendapatan < Rp 1.000.000 yaitu 

sebanyak 10 orang atau 40%. Sedangkan 11 petani memiliki 

pendapatan antara Rp1.000.000 -5.000.000 setiap bulannya. 

c. Pendidikan 
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Dari hasil wawancara di Desa Daya Asri tentang indikator 

pendidikan yaitu dapat dilihat pada tabel berikut 

Tabel 3.11 

Akses Pendidikan 

 

No Pekerjaan Klasifikasi Jumlah 
Persentase 

(%) 

3 Petani 

Mudah 4 16% 

Cukup 15 60% 

Sulit 6 24% 

Jumlah 25 100% 

 Sumber : Dokumentasi Desa Daya Asri 2020 

Dari tabel diatas, menunjukkan responden yang dalam 

pemenuhan administrasi pendidikannya sulit hanya sebagian 

kecil saja yaitu hanya berjumlah 6 dari 25 orang. Mayoritas 

responden cukup baik dalam akses memperoleh pendidikan 

bagi keluarganya. 

d. Perumahan atau Pemukiman 

Dari hasil wawancara didapatkan hasil sebagi berikut: 

Tabel 3.12 

Kepemilikan Rumah Petani 

No Pekerjaan Klasifikasi Jumlah 
Persentase 

(%) 

³ Petani 

Milik sendiri 16 64% 

Milik orang 

tua 
9 36% 

Sewa - - 

Lainnya - - 

Jumlah 25 100% 

 Sumber : Dokumentasi Desa Daya Asri 2020 
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Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa sebanya 16 

orang (64%) responden sudah memiliki rumah sendiri. Namun 

beberapa responden masih tinggal bersama orang tua yaitu 

sebanyak 9 orang (36%) responden. Selain kepemilikanrumah, 

keadaan rumah juga dapat menjadi tolak ukur dalam indikator 

perumahan. Dan keadaan rumah petani di Desa Daya Asri 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.13 

Kondisi Rumah Petani 

 

No Pekerjaan Klasifikasi jumlah 
Persentase 

(%) 

5 Petani 

Tanah -   

Semen 7 28% 

Keramik 18 72% 

Lainnya - - 

Jumlah 25 100% 

 Sumber : Dokumentasi Desa Daya Asri 2020 

Tabel diatas menunjukan bahwa seluruh petani telah 

memiliki rumah yang layak huni. Hal ini menunjukan bahwa 

perumahan dan lingkungan petani di Desa Daya Asri, 

termasuk memiliki lingkungan yang bersih, rapi, dan nyaman 

untuk ditempati. 

B. Keadaan Umum Petani di Desa Daya Asri 

1. Latar Belakang Kelompok Tani Desa Daya Asri 

Kelompok tani adalah sebuah organisasi masyarakat yang  

berkumpulnya petani yang memiliki lahan pertanian dan masih 

belum maksimal pengolahannya, sehingga belum mencapai 

hasil produksi yang belum maksimal karena berbagai faktor, 

salah satunya adalah minimnya pengetahuan bertani yang baik 

dan kurangnya dana untuk produksi.   Kelompok tani adalah 

merupakan petani/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan 



62 
 

kondisi lingkungan dan keakraban untuk peningkatan 

pengembangan usaha secara bersama-sama. Kelompok tani 

sebagai pelaku utama menjadi salah satu kelembagaan pertanian 

yang berperan penting dan menjadi ujung tombak dalam 

pembangunan pertanian.. 

Berlatar belakang hal tersebut dan di dorong oleh 

kesadaran serta keinginan yang kuat, sekaligus sebagai upaya 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka 

pengangguran khususnya di Desa Daya Asri dan  sekitarnya. 

Maka pada tanggal 12 Maret 2013 para petani Desa Daya Asri 

sepakat membentuk kelompok tani yang diberi nama Kelompok 

Tani Asri Jaya yang berkedudukan di Desa Daya Asri 

Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang barat. 

Kelompok tani Asri Jaya saat ini di ketua oleh Bapak Tono.
67

 

Visi kelompok tani Asri Jaya adalah terciptanya kelompok 

tani yang bersinergi, berkualitas dan berkesinambungan 

sehingga potensi usaha khususnya dibidang pertanian dapat 

terjamin dan menjadikan para petani yang mandiri dan 

sejahtera. Misi kelompok tani Asri Jaya adalah Menumbuhkan 

rasa persaudaraan serta tanggung jawab antar anggota 

kelompok tani, sehingga dapat membentuk jiwa yang aktif dan 

kreatif serta memajukan kerja sama antar petani dalam 

mengelola sumber daya alam dan mengembangkan sumber 

daya manusia untuk ketahanan pangan dan pendapatan secara 

berkelanjutan. 

Adapun maksud tujuan membentuk kelompok tani Asri 

Jaya adalah sebagai wadah belajar mengajar bagi anggotanya 

guna meningkatkan pengetahuan , keterampilan dan sikap serta 

tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani 

sehingga produktivitasnya meningkat, pendapatannya 

bertambah serta kehidupannya yang lebih sejahtera. Selain itu 
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 Wawancara, Bapak Tono, Ketua Kelompok Tani Asri Jaya desa 

Daya Asri Kecamatan Tumijajar (tanggal 25 Desember 2020). 
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maksud dan tujuan pembentukan kelompok tani Asri Jaya 

adalah sebagai tempat untuk memperkuat kerjasma diantara 

sesama petani dalam kelompok tani dan antar kelompok tani 

serta dengan pihak lain. Melalui kerjasama ini diharapkan usaha 

taninya akan lebih efisien serta lebih mampu menghadapi 

ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.
68

 

Dalam  setiap  organisasi,  ada  pembagian tugas, 

wewenang  dan   tanggung  jawab,   agar   setiap   anggota   baik 

pemimpin maupun pekerja dapat mengetahui dengan jelas yang 

menjadi petugasnya. Dengan adanya pembagian twesebut, 

kemudahan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari sehingga 

terjadi koordinasi antara petugas satu dengan petugas lainnya 

akan terlaksana dengan baik. Penentuan tugas dan tanggung 

jawab ini dapat diketahui melalui struktur yang ada 

diorganisasi.
69

 

Gambar 3.1 

Gambar Struktur Organisasi 
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2. Program Penguatan Kelompok Tani Desa Daya Asri 

Usaha penguatan kelembagaan kelompok tani adalah usaha 

untuk meningkatkan pembentukan kemandirian petani dalam 

usaha meningkatkan produksi pertanian. Seperti yang kita 

ketahui bahwa cara atau sistem usaha tani sampai saat ini masih 

bersifat tradisional dan kurang modern. Alternative 

pengembangan sikap mental petani adalah melalui peningkatan 

pendidikan nonformal, peningkatan aktifitas melalui 

penyuluhan secara terus menerus agar petani memiliki  

pengetahuan  dan  wawasan  yang luas  dalam  bidang 

pertanian. Didalam  suatu  kelompok  tani  terdapat  program-

program  atau  kegiatan yang dilakukan para anggota untuk 

dapat mencapai suatu tujuan penguatan kelompok yang berjalan 

lancar, adapun program-program kelompok tani Asri Jaya 

sebagai berikut:
70

 

a. Pemberian bantuan alat dan mesin pertanian 

Seiring dengan pembangunan pertanian secara umum, 

penanganan sarana dan prasarana pertanian memegang 

peranan penting dan merupakan bagian integral sebagai 

pendukung pembangunan pertanian secara keseluruhan. 

Dukungan ketersediaan alat dan mesin pertanian khususnya 

pra tanam dan pra panen serta pasca panen diperlukan untuk 

mengatasi kelangkaan tenaga kerja pertanian serta 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan yang 

berujung pada peningkatan produktivitas pertanian serta 

penurunan biaya produksi. 

Peralatan modern sangat dibutuhkan bagi petanin untuk 

mendukung proses produksi yang lebih cepat dan efiien atau 

teknologi merupakan salah satu sumber utama perubahan 
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 Wawancara, Bapak Tono, ketua kelompok 

tani Asri Jaya (tanggal 25 November 2020) 
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dengan adanya inovasi baru. Variabel ini mempengaruhi 

bahan baku, operasi, serta produk karena pada dasarnya 

perubahan teknologi dapat memberikan peluang besar untuk 

peningkatan hasil, mencapai efisiensi dan perubahan inovasi. 

Teknologi yang terus berkembang memberikan peluang bagi 

keberadaan petani 

Pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Perikanan 

Kabupaten Tulang Bawang Barat telah memberikan bantuan 

kepada petani di Desa Daya Asri yaitu bantuan alat dan 

mesin pertanian berupa traktor pembajak sawah dan juga 

alat pemisa gabah dengan tangkainya serta beberapa alat lain 

dibidang pertanian. 

b. Program Mina Padi 

Mina padi adalah usaha tani gabungan yang 

memanfaatkan genangan air di lahan yang ditanami padi 

untuk budidaya ikan. Selain mendapatkan padi dengan 

kualitas organik, mina padi membuat petani memanen hasil 

ganda, yakni padi dan ikan. Melalui program mina padi di 

Desa Daya Asri akan meningkatkan produksi ikan secara 

organik dan ramah lingkungan, baik dari padi yang 

dihasilkan maupun hasil panen dari ikan. Selain itu, mina 

padi juga dipercaya akan mencegah dan menahan laju alih 

fungsi lahan pangan menjadi lahan non-pangan. Mina padi-

pun diharapkan menjadi kegiatan yang dapat 

mengoptimalkan lahan dan menambah pendapatan petani 

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

c. Program pembiayaan dengan sistem bayar panen 

Modal ini sangat berperan dengan berkembangnya 

usaha pertanian tersebut. Pada usaha pertanian sederhana 

peran modal yang diperlukan kecil,namun semakin maju 

usaha pertanian modal yang diperlukan semakin besar. 

Petani dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada pada 

dirinya untuk   meningkatkan   keuntungan   usaha 
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pertaniannya   yang   pada   gilirannya   dapat meningkatkan 

pendapatan dan kesejahteraan keluarganya. 

Dalam upaya mendorong pertumbuhan usaha produktif, 

untuk mengatasi kurangnya modal, pemerintah telah 

melakukan usaha bantuan modal melalui Lembaga terkait 

seperti Dinas Petanian dengan memberikan pinjaman modal 

berupa benih unggul dan pupuk yang dapat dibayar pada saat 

panen tiba. 

Apabila dimanfaatkan dengan baik, bantuan pinjaman 

pupuk dan benih ini seharusnya mampu membantu dalam 

hal permodalan, tetapi sebagian besar petani kurang 

memanfaatkannya dengan efektif. Sehingga berpengaruh 

terhadap peningkatan kapasitas dan alat pendukung proses 

produksi pertanian. 

d. Program Penyuluhan Pertanian 

Program penyuluhan pertanian merupakan suatu 

rangkaian kegiatan sebagai fasilitasi proses belajar, sumber 

informasi, pendampingan, pemecahan masalah, pembinaan, 

pemantauan, dan evaluasi terhadap kegiatan petani yang 

berkaitan dengan perannya sebagai pembimbing, sebagai 

organisator dan dinamisator, sebagai teknisi dan sebagai 

konsultan. Dalam program penguatan kelompok tani 

penyuluhan sangat berperan penting karena dengan adanya 

penyuluhan dari pemerintah maupun dinas pertanian 

masyarakat pertanian dibekali dengan ilmu, pengetahuan, 

keterampilan, pengenalan paket teknologi dan inovasi baru 

di bidang pertanian dengan sapta usahanya, penanaman 

nilai-nilai atau prinsip agribisnis, mengkreasi sumber daya 

manusia dengan konsep dasar filosofi rajin, kooperatif, 

inovatif, kreatif dan sebagainya. Penyuluh Pertanian dapat 

dan harus menggunakan teknik-teknik komunikasi yang 

paling efektif agar sasaran mau menerapkan pengetahuan 

barunya itu. Melalui komunikasi yang efektif dapat 
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menunujang keberhasilan penyuluhan pertanian. Dengan 

adanya penyuluhan ini para anggota tani Asri Jaya 

mendapatkan pengetahuan seperti hama-hama dari tanaman 

padi serta cara untuk mengatasinya. Karena virus atau hama 

ini menjadi salah satu masalah utama para petani yang harus 

segera ditangani, jika tidak akan berimbas pada hasil panen 

dan nilai jual yang rendah bahkan bisa menyebabkan 

kegagalan panen. 

3. Dampak Adanya Penguatan Kelompok Tani Desa Daya 

Asri 

Penguatan kelompok tani merupakan proses pembangunan 

sumber daya manusia dimana para petani berinisisatif untuk 

memulai  proses kegiatan  sosial  untuk  memperbaiki  diri  

sendiri dan menambah kajian keilmuan di bidang perrtanian 

yang mendukung kegiatan produksinya. Dengan adanya 

penguatan kelompok tani di Desa Daya Asri ini dapat 

mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan 

potensi yang dimiliki serta berupaya untuk 

mengembangkannya, penguatan kelompok tani merupakan 

suatu kemampuan yang diarahkan guna meningkatkan ekonomi 

masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan 

nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar, 

upaya peningkatan kemampuan untuk menambah wawasan 

bertani dengan memperbaiki kualitas diri agar mempunyai 

kualitas sumber daya manusia yang bagus dan dapat 

meningkatkan suatu produksi yang maksimal. Dengan demikian 

maka perlu diadakannya peningkatan sumber daya manusia 

yang dilakukan agar menjadi petani yang maju. 

a. Peningkatan Sumber Daya Petani Desa Daya Asri 

Sumber daya manusia yang baik mampu menjunjung 

tinggi segala macam aspek di dalam pembangunan pertanian 

sehingga penbangunan pertanian mampu untuk 

meningkatkan kegiatannya dalam mendukung perekonomian 



68 
 

masyarakat pertanian itu sendiri. Sumber daya disini sangat 

berperan dalam upaya perubahan pola pikir serta aktivitas 

petani di Desa Daya Asri. Sumber daya petani yang baik 

akan mampu menciptakan serta menghasilkan nilai guna 

yang tinggi bagi perkembangan ekonomi masyarakat di Desa 

Daya Asri. 

Peningkatan sumber daya petani selain berkaitan 

dengan peningkatan produktifitas petani juga diarahkan pada 

peningkatan kualitas pendidikan, hal tersebut dikarenakan 

pendidikan berperan sangat penting serta berfungsi untuk 

meningkatkan kemampuan, meningkatkan mutu kehidupan 

dan martabat manusia baik individu maupun sosial. 

Pendidikan yang dimiliki seseorang akan berpengaruh dalam 

proses perubahan pemecahan permasalahan dalam pertanian 

sehingga dapat diarahkan untuk menyiapkan,    

meningkatkan,    dan    mengembangkan    sumber daya 

manusia agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap 

dan daya saing untuk merebut peluang yang tumbuh dan 

berkembang dengan mengoptimalkan penggunaan sumber-

sumber daya yang ada dilingkungan kita. Peran aktif 

pemerintah dalam peningkatan SDM petani antara lain 

melalui reorientasi sistim penyediaan layanan dan 

pendanaan sistim informasi pertanian. 

Dari pelaksanaan peningkatan sumber daya petani padi 

disini pemerintah cukup memperhatikan fasilitas pertanian 

bagi masyarakat di Desa Daya Asr dengan pemberian 

bantuan seperti pupuk, benih dan juga traktor pembajak 

sawah yang diberikan kepada kelompok tani di Desa Daya 

Asri. Namun, pemerintah belum maksimal dalam hal 

peningkatan kapasitas pendidikan bagi para petani karena 

kurangnya penyuluhan dan pembinaan dari pihak terkait. 

Maka dari itu para kelompok tani di Desa Daya Asri 

berinisiatif membuat kegiatan sendiri seperti melakukan 

perkumpulan kegiatan arisan satu minggu sekali yang 

bertujuan untuk saling berdiskusi bertukar pemikiran dan 
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sekaligus berbagi ilmu bagi anggota yang berpendidikan 

lebih tinggi ataupun yang lebih berhasil dari pengalaman 

produksi pertaniannya kepada anggota yang lain. Selain itu 

petani biasanya mencari informasi tentang pertanian melalui 

internet yang mereka miliki,  tetapi  banyak  juga  para  

anggota  yang  sudah  tua dan tidak mengerti internet 

sehingga hal ini sangat mempengaruhi kemampuan petani 

dalam hal peningkatan kapasitas dan kualitas produksi 

pertaniannya,  dengan demikian sumber daya petani yang 

seperti ini yang seharusnya diperbaiki dan ditingkatkan 

diberi kesadaran serta pengetahuan agar nantinya para petani 

dapat lebih berdaya dan dapat menjadi sumber daya manusia 

yang  berkualitas serta menjadi petani yang maju dan 

sejahtera. 

b. Peningkatan Produksi Petani Desa Daya Asri 

Produksi  adalah  suatu  kegiatan  antar  faktor-faktor  

produksi  dan  capaian tingkat  produksi  yang  

dihasilkan,dimana  faktor  tersebut  sering  disebut  output. 

Dalam pertanian, produksi berarti  banyaknya  produk usaha  

tani  yang  diperoleh  dalam  rentang  waktu  tertentu.  

Satuan  yang  banyak digunakan  adalah ton  per  tahun  atau 

kg  per  tahun. Menurut ketua kelompok tani Asri Jaya, 

upaya peningkatan produksi pertanian di Desa Daya Asri 

tidak lepas dari campur tangan pemerintah setempat. Untuk 

meningkatkan kualitas produksi yang baik petani melakukan 

bebagai cara yang telah diberikan pemerintah melalui 

penyuluhan  yang di lakukan pada kelompok tani Asri Jaya. 

Dalam meningkatkan produksi pertanian sumber daya 

manusia merupakan hal penting dalam upaya meningkatkan 

kualitas dan kuantitas padi. 

Umumnya kelompok tani dibentuk atas dasar kesamaan 

tujuan, kesamaan kepentingan dan kesamaan kondisi dalam 

suatu lingkungan petani. dengan dibentuknya kelompok tani 

mempermudah untuk penyampaian materi penyuluhan 
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berupa pembinaan dalam memberdayakan petani agar 

memiliki kemandirian, bisa menerapkan inovasi ,dan mampu 

menganalisa usaha tani, sehingga petani dan keluarganya 

bisa memperoleh pendapatan dan kesejahteraan yang 

meningkat dan layak. Dengan adanya kelompok tani di Desa 

Daya Asri diharapkan dapat meningkatkan produksi 

pertanian lebih banyak lagi. Aktivitas usaha tani yang lebih 

baik dapat dilihat dari peningkatan produktivitas yang 

selanjutnya akan berdampak positif terhadap kenaikan 

pendapatan petani.  

Produksi pertanian di Desa Daya Asri setiap tahunnya 

mengalami perubahan. Hal ini disebabkan oleh beberapa 

faktor yang mengakibatkan produksi menjadi fluktuatif. 

Menurut Bapak Tono Salah satu faktor yang menyebabkan 

penurunan produksi  tani  adalah faktor hama seperti tikus 

dan belalang yang terkadang ada pada saat musim tanam 

maupun menjelang panen yang menjadi salah satu hambatan 

bagi petani padi yang harus segera di tangani, jika tidak akan 

berimbas pada hasil panen dan nilai jual padi. Selain itu 

perbedaan jenis padi juga mempengaruhi kuantitas dan 

kualitas dari padi tersebut. Selain itu cuaca yang tidak 

menentu juga mempengaruhi produksi pertanian di Desa 

Daya Asri.
71

 Oleh sebab itu pentingnya adanya penguatan 

kelompok tani atau program penyuluhan yang diberikan 

pihak terkait untuk dapat memberikan ilmu pengetahuan 

kepada para petani agar dapat mengembangkan ide dan 

menyelesaikan masalah yang dihadapi petani guna 

meningkatkan hasil panen dan pendapatan petani meningkat. 

c. Pendapatan Petani Desa Daya Asri 

Program penguatan kelompok tani merupakan suatu 

program atau upaya untuk mengembangkan ide atau 
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menggali potensi masyarakat yang dimiliki sehingga dapat 

saling berinovatif menjalankan suatu kegiatan penguatan 

dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan 

meningkatkan kesejahteraan. 

Pendapatan petani adalah salah satu tolak ukur yang 

diperoleh petani dari usahatani yang dilakukan. Penghasilan 

tersebut biasanya digunakan untuk konsumsi kebutuhan 

sehari-hari baik jasmani, kesehatan, maupun pendidikan, 

serta kebutuhan lain yang bersifat material. Besarnya 

pendapatan dalam budidaya pertanian tergantung pada 

besarnya luas lahan yang ditanami serta kualitas dari 

komoditi yang ditanam.
72

 

Dalam produksi pertanian, sangat penting bagi petani 

untuk mengetahui tentang tata cara perawatan padi yang 

baik dan benar agar bisa  mendapatkan tanaman yang bagus 

dan berkualitas sehingga tingkat pendapatan yang diperoleh 

akan terus meningkat. Sebelum adanya program penguatan 

kelompok tani, petani hanya mampu menanam beberapa 

jenis bibit padi yang biasa dan sangat kesulitan dalam 

mendapatkan modal untuk memulai budidaya padi. Dengan 

adanya program penguatan kelompok tani diharapkan para 

petani dapat menambah wawasan tetang tata cara usaha tani 

yang mereka jalankan serta agar dapat meningkatan kualitas 

produksi dan hasil panen yang sesuai diinginkan petani, 

sehingga dapat meningkatkan taraf hidup serta mencapai 

keluarga yang sejahtera. 

d. Tingkat Pendidikan 

Pendidikan merupakan suatu  hal yang sangat penting 

guna meningkatkan dan mengembangkan potensi untuk 

mencapai kecakapan dan kemampuan dengan tujuan terbiasa 

dalam melaksanakan tugas hidup dan menjadi pribadi yang 
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mandiri. Pendidikan tersebut dapat diperoleh dari lembaga 

pendidikan baik formal maupun non-formal. Awalnya di 

Desa Daya Asri masih ada beberapa masyarakatnya yang 

berpendidikan sangat rendah, bahkan tidak jarang yang tidak 

lulus pendidikan sekolah dasar. 

Hal tersebut diakibatkan karena rendahnya pendapatan 

orang tua dan kemauan untuk maju, mereka yang hanya 

cukup digunakan untuk membeli makanan saja sebagai 

kebutuhan yang paling dasar sehingga tidak mampu untuk 

mensekolahkan anak-anaknya. Berbeda dengan saat ini, 

masyarakat Desa Daya Asri rata-rata telah mengenyam 

pendidikan sekolah menengah atas, bahkan ke jenjang 

perguruan tinggi. 

e. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat 

Karakteristik masyarakat petani terbentuk mengikuti 

sifat dinamis  sumberdaya yang digarapnya,sehingga untuk 

mendapatkan hasil panen yang  maksimal, petani harus 

selalu memprioritaskan perawatan padi yang ditanamnya 

baik dari segi pemupukan maupun pembersihan tanaman liar 

yang mengganggu tumbuh kembang padi yang ditanam 

sehingga membutuhkan kualitas kesehatan yang baik agar 

terjauh dari masalah kesehatan. Selain itu, resiko usaha  

yang  tinggi  menyebabkan masyarakat padi hidup dalam 

suasana alam yang keras yang selalu diliputi ketidakpastian 

dalam menjalankan usahanya. 

Tingkat kesehatan masyarakat di Desa Daya Asri saat 

ini telah  mengalami peningkatan  yang signifikan, 

kesadaran masyarakat yang tinggi untuk mempercayakan 

masalah kesehatannya klinik atau puskesmas tidak lain 

karena dipengaruhi oleh pendapatan yang meningkat, tidak 

seperti sebelumnya masyarakatnya masih berpendapatan 

rendah dan cenderung tidak menentu sehingga masyarakat 
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lebih memilih berobat ke alternatif yang cenderung lebih 

murah jika dibanding berobat ke medis. 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Pelaksanaan Penguatan Kelompok Tani di Desa Daya Asri 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai 

penguatan kelompok tani serta bagaimana meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di Desa Daya Asri menurut perspektif 

ekonomi Islam. Dapat dianalisis bahwasanya penguatan kelompok 

tani di Desa Daya Asri telah dilakukan beberapa upaya guna 

meningkatkan kesejahteraan petani. Penguatan yang dilakukan 

yakni bertujuan untuk meningkatkan meningkatkan inovasi petani 

melalui sikap mandiri dalam berytani. Karena selain memberikan 

pendapatan terhadap petani itu sendiri juga dapat membentu 

kesejahteraan masyarakat sekitar dengan menyediakan lapangan 

usaha. Oleh sabab itu perlu mengupayakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Pemberian bantuan alat dan mesin pertanian 

Peralatan modern sangat dibutuhkan bagi petanin untuk 

mendukung proses produksi yang lebih cepat dan efiien atau 

teknologi merupakan salah satu sumber utama perubahan 
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dengan adanya inovasi baru. Teknologi yang terus berkembang 

memberikan peluang bagi keberadaan petani. 

Seperti yang telah dilakukan pemerintah melalui dinas 

pertanian Kabupaten Tulang Bawang Barat telah memberikan 

bantuan alat dan mesin pertanian yaitu berupa traktor pembajak 

sawah dan alat pemisah gabah. Alat ini diberikan kepada 

kelompok tani di beberapa desa di Kecamatan Tumijajar 

termasuk kelompok tani di Desa Daya Asri. Selanjutnya mesin 

dan alat pertanian tersebut dikelola oleh kelompok tani Asri 

Jaya dan dengan aktif selalu digunakan untuk kegiatan yang 

berkaitan dengan produksi pertanian di Desa Daya Asri. 

Dengan demikian, masyarakat sangat terbantu dengan adanya 

bantuan dari pemerintah tersebut karena dapat menekan biaya 

pengeluaran baik dimasa tanam maupun masa panen. 

2. Pelatihan pengembangan potensi sumber daya alam melalui 

program minapadi 

Program mina padi merupakan suatu penggabungan 

pengembangan perikanan dan pertanian. Program ini telah 

diterapkan dibanyak daerah Seperti program penguatan 

kelompok tani berupa pengembangan konsep mina padi untuk 

anggota kelompok tani Asri Jaya. Namun, menurut Bapak Tono 

ketua kelompok tani Desa Daya Asri mengatakan “Program 

mina padi ini sebenarnya sangat baik dan bermanfaat bagi para 

petani apabila dibina secara maksimal, namum pada 

penerapannya masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam 

program pembinaan ini seperti pemberian bantuan benih ikan 

yang tidak sesuai dengan harapan petani dan bantuan pakan 

ikan yang terbatas sehingga kurang maksimal hasilnya.” 

Dimasa yang akan datang diharapkan pemerintah lebih aktif 

lagi dalam memberikan pelatihan kepada petani. Pelatihan dari 

Dinas terkait tentunya akan menjadi peluang bagi petani di 

Desa Daya Asri untuk pengembangan usaha taninya. 
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Melalui perogram mina padi ini, para petani menjadi lebih  

mengenali potensi sumber daya pertanian yang tersedia di 

sekitar mereka, selanjutnya mereka bersama-sama organisasi 

petani mengembangkan kegiatan pertanian professional yang 

menguntungkan dan berkelanjutan sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan petani di Desa Daya Asri. 

3. Program pembiayaan dengan sistem bayar panen 

Modal adalah salah satu faktor penting untuk 

meningkatkan produktifitas usaha pertanian. Modal  dalam 

usaha pertanian bersamaan dengan faktor produksi lainya akan 

menghasilkan produk. Modal ini semakin berperan dengan 

berkembangnya usaha pertanian tersebut. Pada usaha pertanian 

sederhana peran modal yang diperlukan kecil,namun semakin 

maju usaha pertanian modal yang diperlukan semakin besar. 

Petani dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada pada 

dirinya untuk   meningkatkan   keuntungan   usaha pertaniannya   

yang   pada   gilirannya   dapat meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan keluarganya. 

Dalam upaya mendorong pertumbuhan usaha produktif, 

untuk mengatasi kurangnya modal, pemerintah telah melakukan 

usaha bantuan modal melalui Lembaga terkait seperti Dinas 

Petanian dengan memberikan pinjaman modal berupa benih 

unggul dan pupuk yang dapat dibayar pada saat panen tiba. 

Program ini sangat bermanfaat bagi para petani khususnya 

petani di desa Daya Asri, dengan pinjaman berupa benih dan 

pupuk tersebut petani sangat terbantu karena tingginya harga 

pupuk dan sulitnya mencari bibit dengan kualitas yang baik. 

4. Penyuluhan Pertanian 

Program penyuluhan pertanian merupakan suatu rangkaian 

kegiatan sebagai fasilitasi proses belajar, sumber informasi, 

pendampingan, pemecahan masalah, pembinaan, pemantauan, 

dan evaluasi terhadap kegiatan petani yang berkaitan dengan 



76 
 

perannya sebagai pembimbing, sebagai organisator dan 

dinamisator, sebagai teknisi dan sebagai konsultan 

Dengan adanya penyuluhan pertanian ini petani 

mendapatkan banyak manfaat yang dapat mendukung produksi 

pertanian mereka, beberapa manfaat tersebut antara lain sebagai 

berikut: 

c. Memberikan banyak pengetahuan baru bagi para petani 

berupa strategi merawat pertanian, bagaimana cara 

menciptakan memanfaatkan teknologi di sektor pertanian, 

bagaimana cara mengembangkan sumber daya alam agar 

hasilnya memuaskan, dan cara-cara lainnya. 

d. Adanya penyuluhan tersebut dapat membantu para petani 

dalam meningkatkan kinerjanya sebagai pekerja di ladang. 

Komunikasi dalam penyuluhan pertanian ini berfungsi 

untuk mengembangkan sumber daya manusia sehingga 

menghasilkan sumber daya alam yang berkualitas baik. 

e. Memberikan inovasi-inovasi baru untuk para petani karena 

dengan penyuluhan pertanian ini membukakan jalan 

kepada para petani yang masih menggunakan cara 

tradisional tersebut menjadi pertani yang menggunakan 

strategi pertanian dengan mengikuti perkembangan 

teknologi 

Dalam pengembangan usaha pertanian setiap petani 

disarankan untuk tetap menjaga kualitas produksi pertaniannya. 

Jumlah penduduk yang semakin  meningkat, memungkinkan 

terjadinya permintaan produk pertanian yang meningkat karena 

pola konsumsi masyarakat yang masih mengandalkan produk 

pertanian sebagai kebutuhan pokok mereka terutama komoditi 

beras. Pangsa pasar yang masih cukup luas memberikan 

kesempatan bagi petani di Desa Daya Asri untuk meningkatkan 

penjualannya dan melakukan penjualan produk yang sudah ada 

ke pasar yang baru. 
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Kondisi perekonomian yang semakin mendukung, pola 

konsumsi masyarakat terhadap beras meningkat, dan jumlah 

penduduk yang semakin meningkat ini menjadi peluang bagi 

petani. Kondisi tersebut akan memungkinkan banyaknya 

permintaan beras sebagai makanan pokok. Untuk dapat 

meningkatkan penjualan, memenuhi permintaan sesuai selera 

konsumen petani memerlukan inovasi produk berupa budidaya 

benih yang unggul dengan kuantitas yang banyak sehingga 

dapat meningkatkan kesejahteraan petani. 

Berdasarkan beberapa upaya pengembangan diatas, 

diharapkan petani mampu untuk mengembangkan usaha 

pertaniannya dan mampu untuk mengidentifikasi  setiap  

masalah yang dihadapi dan mengkaji peluang-peluang yang 

ada. Memaksimalkan  kekuatan faktor produksi dengan 

mengahasilkan produk pertanian yang sesuai permintaan 

konsumen baik dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas agar 

dapat memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen.  

Dalam usaha pertanian yang dapat memberikan dampak 

terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Daya Asri. 

Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar 

masyarakat. Untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat 

dapat diwujudkan melalui berbagai program pemerintah 

ataupun dengan usaha-usaha yang dilakukan masyarakat. 

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui beberapa 

indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran 

pencapaian masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan 

sejahtera atau tidak.  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan indikator BPS 

untuk melihat kesejahteraan masyarakat yaitu kesehatan, 

pendapatan, pendidikan, dan perumahan. Dari pengertian 

masyarakat sejahtera tersebut, dapat diartikan bahwa apabila 

sebuah keluarga dapat memenuhi semua indikator masyarakat 

yang sejahtera, maka keluarga tersebut dapat dinyatakan 

sebagai masyarakat yang  sejahtera. Indikator tersebut menjadi 
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tolak ukur kesejahteraan masyarakat petani yang ada di Desa 

Daya Asri. 

1. Kesehatan 

Dalam hal kesehatan akan dirasakan oleh masyarakat 

jika kebutuhan seluruh Gizi telah terpenuhi dan terhindar 

dari penyakit. Seseorangg akan merasa sehat akan dapat 

menjalankan aktifitas dengan normal dan produktif. 

Berkaitan dengan pelayanan di bidang kesehatan, Desa Daya 

Asri memiliki pelayanan kesehatan berupa puskesdes yang 

aksesnya sangat mudah untuk dijangkau masyarakat 

sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam 

mendapatkan pelayanan kesehatan didukung dengan tenaga 

kesehatan yang selalu datang dan memberikan program 

pengecekan kesehatan gratis setiap satu minggu sekali. 

Berdasarkan tabel 9, sebagian besar petani Desa Daya 

Asri memiliki kesejahteraan dibidang kesehatan dengan 

kriteria yang cukup yaitu 15 responden (60%) dan dengan 

jumlah kriteria kesehatan yang bagus adalah sebanyak 10 

responden (40%). Kesehatan dan gizi dinilai dari kondisi 

kesehatan keluarga dan ketercukupan asupan gizi keluarga. 

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga petani 

Desa Daya Asri sudah cukup terpenuh iuntuk kebutuhan 

asupan gizi dan memiliki kondisi kesehatan yang bagus serta 

mempu berobat secara medis di puskesdes atau peskesmas 

terdekat. 

2. Pendapatan 

Dari hasil wawancara dengan beberapa petani padi di 

Desa Daya Asri didapatkan hasil pendapatan petani sebelum 

dan sesudah diadakannya program penguatan kelompok tani 

sebagai berikut: 

bahwa pendapatan < Rp. 1.000.000 sebanyak 40%, 

pendapatan petani yang berkisar Rp. 1000.000 – Rp. 
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5.000.000 sebanyak 44%, sedangkan 8%   diantaranya   telah  

mampu mendapatkan pendapatan berkisar > Rp. 5.000.000. 

selain itu terdapat perubahan pendapatn petani sebelum dan 

sesudah diadakannya program penguatan kelompok tani tani 

dari yang total semuanya adalah sebesar  Rp. 39.000.000 

naik menjadi sebesar Rp. 53.800.000 

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan 

para petani meningkat setelah adanya program penguatan 

kelompok tani meskipun tidak signifikan. Selain itu, 

sebagian besar petani telah memiliki pendapatan yang relatif 

cukup. Pendapatan petani tidak bisa dipastikan ketetapannya 

dikarenakan fluktuasi harga komoditi pertanian   tersebut. 

Hal itu pada akhirnya menyebabkan pendapatan petani 

paling rendah dibandingkan pendapatan pelaku di sektor 

usaha lainnya. Meskipun demikian para petani tetap dapat 

memenuhi kebutuhannya dengan pendapatan yang sedang 

tersebut. Hal itu dapat dilihat dari tingkat pengeluarannya 

yaitu seseorang atau suatu rumah tangga dikatakan sejahtera 

apabila pendapatan yang didapat sudah mampu menutupi 

seluruh pengeluaran yang ada dan pengeluaran yang 

dimaksud pada penelitian ini ialah pengeluaran untuk 

pendidikan, kesehatan dan perumahan.  

Peningkatan pendapatan keluarga petani tidak hanya 

diakibatkan dari peningkatan pendapatan dari pekarangan 

melainkan juga terjadi karenasebagian petani mempunyai 

pekerjaan sampingan baik sebagai pedagangmaupun 

wirausaha lainnya, sehingga mampu memberikan 

tambahan pendapatan bagi keluarga. Karena sebagian 

besar ibu rumah tangga di Desa Daya Asri pekerjaan untuk 

membantu memenuhi pendapatan keluarga 

3. Pendidikan 

Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka 

mempengaruhi seseorang agar dapat menyesuaikan diri 
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sebaik mungkin terhadap lingkungan dan dengan demikian 

akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang 

memungkinkannya untuk berfungsi secara kuat dalam 

kehidupan masyarakat.  

Berdasarkan hasil penelitian mayoritas responden 

tidak mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan 

pendidikan, hanya 6 responden yang menyatakan kesulitan 

dalam pemenuhan administasi sekolah dikarenakan faktor 

pendapatan dan faktor dari inividu sendiri yang tidak mau 

untukmengenyam pendidikan 

 

 

4. Perumahan atau pemukiman 

Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil 

responden yang memiliki rumah sendiri yaitu 16 orang 

atau 64%. Hal ini mencirminkan  adanya peningkatan 

pendapatan yang berdampak positif pada terpenuhinya 

kebutuhan perumahan masyarakat. Terpenuhinya 

kepemilikan rumah layak huni ditandai dengan sebanyak 

72% responden memiliki rumah dengan jenislantai  

keramik  dan  28%  lainnya  jenis  lantai  semen. 

Pencapaian kesejahteraan tidak hanya berpatokan pada 

pemenuhan rumah layak huni saja. Melainkan pemenuhan 

akan pendidikan dan juga kesehatan serta keterkaitannya 

dengan tingkat pendapatan yang dapat menentukan tingkat 

kesejahteraan seseorang.  

Dari analisis ke empat indikator tersebut, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat petani di Desa 

Daya Asri tumbuh secara positif dari beberapa aspek. Dari aspek 

pendapatan, 11 petani memiliki pendapatan yang cukup. Namun 

jika dilihat dari aspek pengeluaran terdapat 15 petani yang dapat 

memenuhi kebutuhannya secara penuh meliputi pengeluaran akan 
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pendidikan, kesehatan, juga pemenuhan akan rumah yang layak 

huni. Artinya dari 25 petani padi, ada 15 petani yang sudah 

memiliki kehidupan sejahtera. Sedangkan 10 petani lainnya masih 

berada pada taraf hidup yang kurang sejahtera. Jumlah ini selaras 

dengan jumlah dimana 15 petani yang telah mencapai taraf hidup 

sejahtera ada petani yang telah dapat mengembangkan usaha 

taninya secara maksimal. Dan 5 petani lainnya ialah petani yang 

belum dapat mengembangkan usahanya secara maksimal sehingga 

usaha yang ia miliki belum memberikan kontibusi yang siginifikan 

terhadap peningkatan kesejahteraan ekonominya. Meskipun 

demikian, program penguatan kelompok tani yang ada di daya asri 

sangat berdampak positif bagi pendapatan masyarajat dimana rata-

rata pendapatan petani meningkat setelah adanya program tersebut. 

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Layla (2018), 

dikatakan bahwa pengembangan kelompok tani diarahkan pada 

penguatan kelompok tani menjadi kelembagaan petani yang kuat 

dan mandiri, peningkatan kemampuan anggota dalam 

pengembangan agribinis dan peningkatan kemampuan kelompok 

tani dalam menjalankan fungsinya. 

 

B. Pandangan Ekonomi Islam Tentang Pemberdayaan Ekonomi 

Petani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 

Dalam pandangan ekonomi Islam segala usaha yang kita 

upayakan adalah  bertujuan untuk maslahah (kemaslahatan) bagi 

umat manusia sehingga  pelaksanaan ilmu ekonomi yang 

dilaksanakan  dalam praktek sehari-hari dalam rangka 

mengorganisasi faktor produksi, distribusi serta pemanfaatan 

barang dan jasa yang dihasilkan dengan  tidak menyalahi Al-

Qur‟an dan Sunnah  sebagai acuan aturan perundangan dalam 

sistem perekonomian Islam. Islam melarang umatnya berbuat 

zalim terhadap orang lain, atau mengunakan aturan yang tidak adil 

dalam mencari harta, tetapi mendukung penggunaan semua cara 

secara adil dan jujur dalam mendapatkan harta kekayaan. Sumber 

ekonomi dan potensi material kekayaan hendaknya 
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memperlakukan dengan baik dan dikelola dengan tetap 

memperhatikam kelestariannya. 

Segala sumber daya alam ditundukkan oleh Allah dan 

pemanfaatannya diserahkan kepada manusia. Sebagaimana 

terungkap dalam Firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-Jatsiyat: 

13 yang berbunyi: 

نَِك  ٌَّ فِٙ َرَٰ  إِ
ُُّۚ ُۡ ٛٗعا يِّ ًِ َيا فِٙ ٱْۡلَۡسِض َج َٔ ِث  ََٰٕ ًََٰ ا فِٙ ٱنسَّ َش نَُكى يَّ َسخَّ َٔ

  ٌَ ُشٔ ٖو َٚخَفَكَّ ٕۡ ٖج نِّقَ  ٣٣َْلََٰٓٚ

Artinya: “Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di 

langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) dari 

pada-Nya Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaun yang berfikir.” 

Dari ayat di atas telah jelas bahwa Allah SWT telah 

memberikan karunia berupa sumber daya alam yang berlimpah dan 

sangat bermanfaat bagi kita semua sebagai umat-Nya. Kita sebagai 

umat muslim yang bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam 

yang ada harus selalu mementingkan kelestarian sumber daya alam 

tersebut agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. 

Untuk memanfaatkan karunia Allah tersebut tentunya 

diperlukan sumber daya manusia baik agar dapat melakukan 

produktivitas secara efektif dan efisien sehungga produk yang 

dihasilkan akan maksimal. Sumber daya manusia merupakan 

potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk proses produksi 

sehingga dapat memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat 

tersebut. Program penguatan ekonomi masyarakat memang 

dianjurkan dalam ajaran Islam termasuk dalam hal penguatan 

kelompok tani, karena tujuan dari ekonomi Islam adalah 

menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera dengan 

mengutamakan kemaslahatan. Sumber daya alam itu digunakan 

untuk kepentingan bersama, bukan untuk segelintir orang. Setiap 

orang harus memanfaatkan sumber-sumber daya alam dengan 
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benar dan jujur dengan cara yang telah ditetapkan Al-Qur’an dan 

As-Sunnah. 

Penguatan kelompok tani sama halnya dengan pengembangan 

kelompok masyarakat. Pengembangan masyarakat dalam Islam 

merujuk pada tiga potensi dasar manusia yaitu potensi akal, potensi 

fisik dan potensi qalbu atau lebih konkritnya pemberdayaan dalam 

intelektual, ekonomi dan tatanan rohaniyah. 

Sebagai manusia yang telah diberikan karunia oleh Allah 

SWT harus mengoptimalkan segala potensi yang ada guna 

meningkatkan kemampuan diri dalam segala aspek agar dapat 

memaksimalkan sumber daya yang ada seperti yang telah 

disebutkan didalam Q.S Al-Mujadilah ayat 11: 

 ُ هِِس فَٱۡفَسُحْٕا َٚۡفَسِح ٱَّللَّ َجَٰ ًَ ْا إَِرا قَِٛم نَُكۡى حَفَسَُّحْٕا فِٙ ٱۡن ٕٓ ٍَ َءاَيُُ ٓأََُّٚٓا ٱنَِّزٚ ََٰٚ

 ٍَ ٱنَِّزٚ َٔ ٍَ َءاَيُُْٕا ِيُُكۡى  ُ ٱنَِّزٚ إَِرا قَِٛم ٱَُشُضْٔا فَٱَُشُضْٔا َٚۡشفَِع ٱَّللَّ َٔ نَُكۡىۖٗ 

 ُ ٱَّللَّ َٔ ٖجُۚ  ٌَ َخبِٛٞش  أُٔحُْٕا ٱۡنِعۡهَى َدَسَجَٰ هُٕ ًَ ا حَۡع ًَ  ٣٣بِ

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan 

kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka 

lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. 

Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, 

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.” 

Ayat diatas mengajak seluruh elemen masyarakat untuk 

meningkatkan skill dan ketrampilan sebagai langkah konkret dalam 

meningkatkan taraf hidup. Hubungan pendidikan dan penguatan 

dalam konteks ini difungsikan sebagai upaya untuk menggali 

potensi kelompok masyarakat untuk belajar dan berlatih untuk 

meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka dalam pekerjaannya 

sekarang dan menyiapkan diri untuk peranan dan tanggung jawab 

mereka yang akan datang sehingga dapat meningkatkan 

kesejahteraan keluarga. 



84 
 

Dengan berbagai upaya peningkatan sumber daya manusia 

berdasarkan prinsip islam diatas diharapkan bisa menciptakan 

sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga dapat memotivasi 

manusia untuk lebih giat dalam bekerja dan memanfaatkan potensi 

yang ada seperti yang telah disebutkan didalam Q.S Al-Mulk ayat 

15: 

ِّۖۦٗ  ۡصقِ ُكهُْٕا ِيٍ سِّ َٔ َٕ ٱنَِّز٘ َجَعَم نَُكُى ٱْۡلَۡسَض َرنُٕٗٗل فَٱۡيُشْٕا فِٙ َيَُاِكبَِٓا  ُْ

ِّ ٱنُُُّشُٕس   ۡٛ إِنَ َٔ٣٣ 

Artinya: “Dialah yang menjadikan untuk kamu Bumi yang 

mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan 

makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya lah 

kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” 

Dari ayat diatas memberikan semangat kepada kita sebagai 

manusia yang beriman untuk senantiasa berusaha mencari dan 

memanfaatkan sumber daya yang ada didunia ini untuk dikelola 

dan dijaga sebaik mungkin agar dapat menghasilkan sesuatu yang 

bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena pada 

dasarnya pekerjaan dengan niat untuk menjalankan perintah Allah 

akan bernialai ibadah. Dalam Islam bekerja merupakan suatu 

kewajiban kemanusiaan. Allah menciptakan bumi dan isinya 

dengan maksud memberi kemudahan kepada manusia untuk 

menata kehidupan yang sangat ideal dan dinamis. Seperti halnya 

penguatan kelompok masyarakat yang merubah seseorang mejadi 

lebih mandiri dengan mengandalkan kemampuan mereka dengan 

tidak ada batasan. Dalam proses penguatan masyarakat diizinkan 

untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. 

Dalam pandangan ekonomi Islam tentang penguatan 

kelompok masyarakat tentunya dapat dilihat dari Nilai-nilai dasar 

Ekonomi Islam yaitu: 

1. Nilai Dasar Keadilan 
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Keadilan dalam bidang ekonomi pada prinsipnya harta itu 

tidak boleh terpusat pada kelompok aghniya (golongan kaya) 

saja. Allah SWT berfirman: 

 َٰٖ ِم ٱۡنقَُش ْۡ ٍۡ أَ َٰٗ َسُسٕنِِّۦ ِي ُ َعهَ آ أَفَآَء ٱَّللَّ َٰٗ  يَّ نِِز٘ ٱۡنقُۡشبَ َٔ ُسِٕل  ِنهشَّ َٔ  ِّ فَهِهَّ

ٍَ ٱْۡلَۡغَُِٛآِء  ۡٛ ٌَ ُدٔنَتَِۢ بَ ٙۡ َٗل َُٚكٕ بِِٛم َك ٍِ ٱنسَّ ٱۡب َٔ  ٍِ ِكٛ َسَٰ ًَ ٱۡن َٔ  َٰٗ ًَ
ٱۡنَٛخََٰ َٔ

 َٗۖ ٱحَّقُْٕا ٱَّللَّ َٔ  
ُۚ
ُّ فَٱَخَُْٕٓا ُۡ ُكۡى َع َيا َََٓىَٰ َٔ ُسُٕل فَُخُزُِٔ  ُكُى ٱنشَّ َيآ َءاحَىَٰ َٔ ِيُُكۡىُۚ 

 ٌَّ َ َشِذُٚذ ٱۡنِعقَاِب   إِ  ٩ٱَّللَّ

 Artinya: ”Harta rampasan (fai') dari mereka yang 

diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari 

penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat 

(Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk 

orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan 

hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara 

kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. 

Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan 

bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras 

hukuman-Nya.” 

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa kemiskinan itu 

bukanlah semata-mata diakibatkan oleh kemalasan individual, 

melainkan disebabkan tidak adanya usahabersama untuk 

membantu kelompok lemah, adanya kelompok yang memakan 

kekayaan alam dengan rakus dan mencintai kekayaan dengan 

kecintaan yang berlebihan. Jika terjadi pemusatan kekayaan, 

maka akan timbul ketimpangan sosial, akan terjadi kemiskinan 

dan proses pemiskinan.  Sejalan dengan program penguatan 

kelompok tani yang harus menerapkan prinsip keadilan dalam 

setiap proses produksi pertanian maupun saat pelaksanaan 

program agar dapat berjalan dengan baik dan memberikan 

manfaat secara merata. 

2. Nilai Dasar Kepemilikan 

Islam menyadari bahwa pengakuan akan kepemilikan 

adalah hal yang sangat penting. Setiap hasil usaha ekonomi 



86 
 

secara muslim, dapat menjadi hak miliknya, karena hal inilah 

yang menjadi motifasi dasar atas setiap aktifitas produksi dan 

pembangunan. Landasannya, jika petani yang berusaha lebih 

keras dari pada orang lain dan tidak diberikan apresiasi lebih, 

misalnya dalam bentuk pendapatan, maka tentunya tidak ada 

orang yang mau berusaha dengan keras. Pendapatan itu sendiri 

tidak akan ada artinya kecuali dengan mengakui adanya hak 

milik. Motifasi ini kemudian membimbing manusia untuk terus 

berkompetisi dalam menggapai kepemilikannya. 

3. Nilai Dasar Keseimbangan 

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, islam 

mengharuskan untukberbuat adil, tak terkecuali pada pihak 

yang tidak disukai, Allah SWT berfirman: 

 ٍَ ٓأََُّٚٓا ٱنَِّزٚ َٗل َٚۡجِشَيَُُّكۡى  ََٰٚ َٔ ِ ُشََٓذٓاَء بِٱۡنقِۡسِطۖٗ  ٍَ َّلِلَّ ِيٛ ََّٰٕ َءاَيُُْٕا ُكَُْٕٕا قَ

 ٍَ َُۚ َش ٱحَّقُْٕا ٱَّللَّ َٔ  ٗۖ َٰٖ َٕ َٕ أَۡقَشُب نِهخَّۡق  ٱۡعِذنُْٕا ُْ
ُۚ
ٓ أَٗلَّ حَۡعِذنُْٕا َٰٗ ٍو َعهَ ٕۡ ٌُ قَ ا َٔ  ٔ

  ٌَ هُٕ ًَ ا حَۡع ًَ  بِ
َ َخبُِٛشِۢ ٌَّ ٱَّللَّ  ٨إِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman,hendaklah 

kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) 

karena Allah,menjadi saksi yang adil. Dan janganlahsekali-kali 

kebencianmu terhadap suatu kaum,mendorong kamu untuk 

berlaku tidakadil. Berlaku adilah karena adil itu lebih dekat 

dengan taqwa“ (Al-Maidah :8). 

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang pengaruhnya 

terlihat padaberbagai aspek  tingkah laku ekonomi muslim, 

misalnya: kesederhanaan, berhematdan menjahui pemborosan. 

Nilai dasar keseimbangan ini selain mengutamakankepentingan 

dunia dan kepentingan akhirat, juga mengutamakan 

kepentingan umum, dengan dipeliharanya keseimbangan antara 

hak dan kewajiban. Keseimbangan dalam ekonomi juga tampak 

adanya keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan 

kepentingan umum, dan keseimbangan antara hak dan 

kewajiban. Seperti halnya dalam penguatan kelompok tani 
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diperlukan penerapan nilai keseimbangan agar para petani dapat 

memanajemen keuangannya sehingga kebutuhan sehari-hari 

mereka. 

4. Nilai Dasar Kebebasan 

Di dalam sistem ekonomi islam masalah kebebasan 

ekonomi adalah tiang pertama dalam struktur pasar islam. 

Kebebasan yang dimaksudkan bahwa umat manusia diberi 

kebebasan untuk melakukan aktivitas ekonomi sepanjang tidak 

adalarangan dari Allah SWT. Oleh karena itu pelaku ekonomi 

dalam sistem ekonomiIslam diberikan keleluasaan untuk 

berkreatifitas dan  berinovasi dalam mengembangkan kegiatan 

ekonomi untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kebebasan di 

dasarkan atas ajaran-ajaran Fundamental Islam atau dengan kata 

lain, nilai dasar kebebasan ini merupakan konsekuensi logis dari 

ajaran tauhid dimana dengan pernyataan tidak ada tuhan selain 

Allah, artinya manusia terlepas dari ikatan perbudakan baik 

oleh alam maupun oleh manusia sendiri 

Kebebasan ekonomi islam adalah kebebasan berakhlak. 

Berakhlak dalam berkonsumsi, berdistribusi, dan berproduksi. 

Dengan kebebasan berkreasi dan berkompetisi akan melahirkan 

produktifitas dalam ekonomi. 

Berdasarkan nilai-nilai dasar ekonomi Islam diatas dapat 

dilihat bahwa ke empat nilai dasar ekonomi Islam diatas telah 

sesuai dengan apa yang dilakukan pada masyarakat Desa 

Daya Asri, dalam pelaksanaan program penguatan kelompok 

tani yang telah dilakukan bahwa masyarakat tidak hanya 

mementingkan urusan dunia saja tetapi mereka tetap 

berprinsip kepada aturan-aturan Islam atau batasan-batasan 

dalam berusaha bekerja mencari rizki untuk dapat memenuhi 

kebutuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup mereka. 

Hal ini sesuai dengan nilai-nilai dasar ekonomi islam yang ada 

pada bab 2. 
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Dengan bekerja manusia dapat memenuhi berbagai 

kebutuhannya. Namun dalam dunia modern seperti sekarang 

ini diperlukan keahlian untuk bersaing dalam dunia usaha. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan 

pendidikan dan pelatihan dalam peningkatan kemampuan 

seseorang. Manusia merupakan satu-satunya sumber daya 

yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan dan 

pengetahuan. Sehingga kualitas sumber daya manusia akan 

sangat mempengaruhi tercapainya tujuan dalam upaya 

pengelolaan potensi sumber daya alam yang sejalan dengan 

perkembangan teknologi, perkembangan informasi dan modal 

yang tersedia. 

Penguatan kelompok tani adalah sebagai upaya 

percepatan sasaran. Dalam pembinaan petani diharapkan 

timbulnya pengetahuan baru bagi petani khususnya petani 

yang ada di Desa Daya Asri dan menambah wawasan 

kebersamaan, memecahkan dan merubah citra petani sekarang 

menjadi petani masa depan yang cerah. Penguatan kelompok 

tani bertujuan membimbing, mendampingi para anggota 

kelompok agar mampu meningkatkan kapasitas produksi 

taninya. Penguatan tersebut tidak lepas dari penyuluh 

pertanian yang ada di Desa Daya Asri, dalam pelaksanaannya 

mendasarkan atas asas kekeluargaan yaitu ta’awun dimana 

didalamnya terdapat prinsip saling membantu, sehingga 

terjalin ikatan yang kuat dalam tujuan bersama bukan mencari 

keuntungan sebelah pihak, dalam upaya meningkatkan 

produksi yang lebih efektif dan efisien sehingga dapat 

meningkatkan taraf hidup serta mencapai keluarga yang 

sejahtera. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

analisis  program penguatan kelompok tani dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam yang 

dilakukan di Desa Daya Asri, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten 

Tulang Bawang Barat, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam pelaksanaan penguatan kelompok tani di Desa Daya Asri 

yang dilakukan melalui beberapa upaya pengembangan 

memberikan dampak positif. Upaya pengembangan meliputi 

pemberian bantuan alat dan mesin pertanian, pelatihan 

pengembangan potensi sumber daya alam, program pembiayaan 

dengan sistem bayar panen, dan perluasan akses pada pasar. 

Keberhasilan tersebut dapat dilihat  dari  peningkatan kesehatan 

petani, pendapatan, pendidikan serta perumahan atau 

pemukiman. Kebutuhan yang diperlukan oleh petani dapat 

terpenuhi dengan bantuan dari petugas pemerintah, Dinas 

Pertanian serta pihak-pihak terkait yang ikut membantu 

berjalannya pelaksanaan program- program Kelompok di Desa 

Daya Asri. 

2. Penguatan kelompok tani dalam ekonomi Islam merupakan 

sebuah pembelajaran kepada masyarakat atau kelompok 

masyarakat agar mereka dapat meningkatkan kehidupan yang 
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lebih baik, Dalam Al-Qur’an surat Al-Mujadilah ayat 11 Allah 

SWT memberikan seruan kepada kita sebagai umat yang 

memiliki kemampuan diri untuk senantiasa meningkatkan skill 

dan ketrampilan sebagai langkah konkret dalam meningkatkan 

taraf hidup, maka dari itu setiap anggota petani sudah mampu 

berusaha merubah dirinya menjadi petani yang lebih maju dan 

dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan 

sekitar. Dan di lihat dari prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam 

yaitu prinsip ukhuwwah, prinsip persamaan derajat antar 

manusia, prinsip tauhid, dan prinsip bekerja serta produktifitas 

memberikan penjelasan bahwa setiap berusaha bekerja mencari 

rizki harus sesuai dengan akidah Islam yang telah ditentukan 

oleh Allah dan senantiasa selalu mengharapakan ridho dari 

Allah SWT agar mendapatkan keberuntungan di dunia dan 

diakhirat. 

B. Saran 

Berdasarkan uraian dari pembahasan tersebut diatas, kiranya 

dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut: 

1. Untuk petani yang telah mengikuti kegiatan penguatan 

kelompok tani  tersebut agar mampu memaksimalkan 

kemampuan yang diperolehnya yakni mengembangkan suatu 

kreasi dari kreatifitas yang dimiliki sehingga dapat memajukan 

usaha dengan berbagai ide dan gagasan yang dimiliki. Untuk 

pihak-pihak terkait termasuk pemerintah agar lebih ditingkatkan 

lagi dukungan untuk masyarakat serta lebih berkelanjutan 

dalam memberikan fasilitas kepada para petani dalam kegiatan 

ekonominya agar masyarakat dapat memperbaiki kehidupan 

perekonomiannya secara maksimal dan merata. 

2. Untuk para petani agar harus terus mengoptimalkan segala 

potensi sumber daya alam yang ada disekitar dan selnantiasa 

menjaga hubungan baik dengan saling jujur, saling membantu 

dan berpartisipasi dalam pembangunan serta menjaga sarana 
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