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I.	 Latar Belakang 
Proses modernisasi desa, yang pada intinya kapitalisasi 

dalam proses perekonomian di pedesaan diduga tidak selalu mengun
tungkan seluruh lapisan masyarakat. Ada kelompok yang diuntungkan 
dan kelompok yang dirugikan dari proses kapitalisasi tersebut. 

BAZIS merupakan suatu lembaga keagamaan(Islam) yang diben
tuk dalam rangka pembinaan umat diduga memiliki pengaruh besar 
dalam proses ekonomi dan politik didesa menuju perkembangan yang 
mandiri dari penetrasi kapitalisasi luar desa. 

II. Perumusan Kasalah 
1.	 Bagaimanakah hubungan dan proses Produksi di desa peneli 

tian? 
2.	 Bagaimana pengaruh kekuatan kapital/modal pada hubungan 

dan proses Produksi tersebut? 
3.	 Bagaimana keterkaitan hubungan dan proses Produksi dengan 

struktur dan proses politik di desa tersebut? 

III.	 Tujuan Penelitian 
Secara praktis, tujuan penelitian ini adalah 
1.	 Hengungkapkan pola-pola hubungan Produksi di desa peneli 

tian dengan memperhatikan faktor-faktor pembentuk dan 
yang mempengaruhi struktur tersebut terbentukdan' diper
tahan kan; 

2,	 Hengungkapkan proses produksi yang terjadi di dese. 
penelitie.n dengan memperhatike.n faktor-faktor yang mem
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pengaruhi serta pengaruhnya terhadap kehidupan ~asyarakat 

secara keselur~han; 

3.	 Memperhatikan dan mengungkapkan peranan modal serta 
dampaknya terhadap hubungan dan proses produksi di desa 
yang kemungkinan memiliki nilai yang berbeda dengan 
struktur asal modal/kapital tersebut; 

4.	 Mengungkapkan hubungan pengaruh antara hubungan dan 
proses produksi dengan struktur dan proses politik di 
desa yang bersangkutan~ 

Secara teoretik penelitian ini bertujuan untuk : 
1.	 Menerapkan dan menguji di lapangan teori-teori ketergan

tungan(development) khususnya akibat pengaruh kapitalisa
si kota atas desa; 

2.	 Berupaya menemukan hal-hal yang dinilai memiliki kontri 
busi terhadap pengembangan ilmu, khususnya teori yang 
digunakan tersebut di atas. 

IV. Metode Penelitian 
IV.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di desa Slumbung, Keeamatan 
Ngadiluwih. Kabupaten Kediri. 
IV.2. Tehnik Penarikan Sampel. 

Tehnik penarikan Sampel dilakukan secara purposive dalam 
arti sampel dipilih dari warga desa ataupun warga diluar desa 
penelitian yang mengetahui hubungan produksi beserta implikasinya 
sebagai tema penelitian. Untuk ini pada langkah awal ditentukan 
sampel-sampel kunci yang terdiri para elite ekonomi dan elite 
politik maupun secara aeak masyarakat awam di desa penelitian 
yang selanjutnya dalam pengembangannya dilakukan dengan metode 
snow-ball sampling dengan mewawancarai sumber-sumber informasi 
yang disebut ataupun berdasar perkembangan dari sampel kunci dan 
seterusnya. 
IV.3. Tehnik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, yang pertama digunakan metode 
wawancara dengan pedoman guide kuosiener yang ·tidak terlalu 
ketat, dengan tujuan untuk mengejar kedalaman informasi dari 
responden lebih lanjut. Kedua. digunakan metode observasi lang
sung di lapangan sehingga mampu membandingkan antara informasi 
yang diperoleh dengan fakta yang ada. Disamping itu, yang ketiga 
juga memanfaatkan sumber-sumber data akunder yang berupa eatatan
catatan tertulis baik seeara formal dari monografi desa maupun 
dari sumber-sumber data swasta lain. 
IV.4. Tehnik Analisis Data 

Analisis data dilakukan seeara deskriptif kualitatif, 
dengan eara mendeskripsikan secara mendalam permasalahan yang 
diteliti, kemudian berdasar hasil-hasil studi pustaka yang dilak
ukan, dilakukan studi implikasi teoretik terhadap data/fenomena 
yang ditemukan dalam penelitian. 

V.	 Kesiapulan Hasil Penelitian 
pertsma, sebagai sebuah daerah agraris, kehidupan perekono

mian desa penelitian memang mayoritas rakyatnya menggantungkan 
sumber penghidupannya pada sektor pertanian. Dalam hal ini sektor 
tanaman industri tebu yang kemudian diolah sendiri oleh para 

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

LAPORAN PENELITIAN BAZIS : EKSISTENSI KYAI... Drs. BUDI PRASETYO



pengusaha penggilingan gula rakyat di desa tersebut. 
Kedu8, sebagai ~entra industri gula rakyat yang terkemuka 

di kabupaten ·kediri, ada sekitar 40 pengusaha asli desa yang 
bergerak di sektor tersebut. Secara kelembagaan keseluruhan 
pengusaha bersama-sama dengan anggota masyarakat yang lain disat
ukan dalam wadah keagamaan yang berupa BAZIS(Badan Amal, Zakat, 
Infaq dan Shodakoh). 

Ketig8, Bazis ini meskipun pada intinya bergerak di bidang 
keagamaan tetapi dalam prakteknya ternyata dapat dimanfaatkan 
sebagai sarana koordinasi serta pengaturan pola-pola produksi di 
desa. 

Keempat, Hasalah yang menarik, proses kapitalisasi produksi 
ternyata berawal dari dalam desa sendiri dengan adanya pembaha
r u an d a r i dalam. 

Kelima, meskipunmasing-masing pengusaha mengakui bahwa 
pengembangan usaha seperti ini terbatas/tidak bisa maksimal, 
namun sikap mereka terhadap modal dari l ua r masih dilingkupi 
8priori, terutama jika modal tersebut dikaitkan dengan keberadaan 
bank maupun swasta yang didalamnya akan menimbulkan konsekuensi 
adanya bunga pinjaman. 

Keen8m, kekuatan para pengusaha yang tergabung dalam BAZIS 
ternyata memiliki pengaruh besar dalam proses politik di desa. 

Ketujuh, Secara teoretik, teori-teori ketergantungan desa 
etas kota dalam pole-pole dan pengembangan produksi dapet dikata
ken tidak berlaku di desa ini. 
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