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Abstraks 

Oesa Mojopuro merupakan desa dengan pertanian lahan kering 
yang hanya memanfaatkan irigasi air hujan. Usaha pertanian hanya 
dikerjakan pada musim hujan saja sedangkan hasil dari pertanian hanya 
menghasilkan panen satu kali dalam satu tahun untuk sawah tadah hujan, 
sedangkan tegalan dan pekarangan menghasilkan panen dua kali yaitu 
panen jagung dan kacang serta ketela pohon. 

Kaj~an dan penelitian inj adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh 
keluarga petani lahan kenng dalam menghadapi masa paceklik yaitu masa 
krisis saat semakin menipisnya persediaan bahan makanan yang dimiliki 
keluarga petani. Peneliti ingin mengetahui upaya-upaya yang dilakukan 
keluarga petani fahan kering dalam menghadapi masa paceklik sebagai 
suatu strategi adaptasi terhadap lingkungan alam. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian kualitatif. Pemilihan informan secara porposive, yaitu mereka 
yang benar-benar mengetahui permasalahan yang berhubungan dengan 
kehidupan dan kebiasaan keluarga petani lahan kering di Oesa Mojopuro. 
Pengumpulan data dilakukan dengan observas;, wawancara mendatam 
dan bahan dokumen di lapangan. Anatisa data dilakukan dalam tiga tahap: 
(1) tahap penemuan data; (2) tahap memberi kode yang meliputi: a) 
mengkategorikan setaip tema; b) memilih data dengan cara memisahkan 
catatan lapangan, transknp dan bahan dokumen per tema, dan (3) tahap 
penulisan. 

Tujuan yang hendak dicapai dan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui tindakan dan strategi yang dilakukan oIeh keluarga petani 
lahan kering dalam usahanya agar tetap survive pada saat menghadapi 
kendala alam yang sukar untuk ditanggulangi. Selain itu untuk mengetahui 
kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh keluarga petani lahan kering 
dalam menghadapi masa paceklik. 

Hasil dan penelitian ini adalah bahwa keluarga petani lahan kering 
di Oesa Mojopuro melakukan strategi dalam pertanian dengan menanam 
tanaman tumpang sari dan menanam tanaman lain yang bernilai 
ekonomis. Strategi diluar pertanian dengan membuat industri kecil, strategi 
keluarga berencana, strategi dengan magis relegius dan merantau ke 
kota-kota besar untuk menambah penghasilan keluarga. 


