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ABSTRAK 

 

Penelitian ini berawal dari ketertarikan peneliti dengan realitas yang terjadi, 
dimana awal mula peneliti tertarik untuk mengangkat topik skripsi tentang 
Keberlanjutan Usaha Tani Cengkeh Studi Sosiologi di “Desa Cengkeh” 
Wonosalam Jombang. Ketika lahan pertanian cengkeh di desa Wonosalam 
Jombang sekarang ini sebagian banyak masih ditanami cengkeh namun sebagian 
lainnya justru ditanami pohon durian, palawija, sayur-mayur dan lahannya beralih 
fungsi menjadi villa dan tempat wisata. Oleh sebab itu hal ini penting untuk 
diteliti karena untuk mengetahui keberlanjutan usaha tani cengkeh di desa 
Wonosalam Jombang dan alasan mereka tetap melanjutkan usaha tani cengkeh 
tersebut walaupun harga cengkeh mengalami naik turun dan cengkeh sudah tidak 
dianggap “bunga emas” lagi setelah bubarnya BPPC. 

Untuk menganalisa realitas yang terjadi peneliti menggunakan metode 
penelitian kualitatif dengan teori pilihan rasional menurut James S. Coleman 
sebagai alat analisis dalam penelitian ini. Paradigma yang digunakan adalah 
konstruktivisme, karena paradigma ini tertuju pada konstruksi dari subyek 
penelitian yaitu petani cengkeh. 

Dalam penelitian ini, informan menyatakan bahwa realitas kehidupan sebagai 
petani cengkeh merupakan sebuah profesi yang harus dijalani dengan berbagai 
alasan dan berbagai macam resiko termasuk meliputi harga penen cengkeh, hasil 
yang didapatkan ketika panen cengkeh dan resiko pohon cengkeh yang terserang 
penyakit. Hal ini dilakukan karena menjadi petani cengkeh merupakan salah 
satunya usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Teori pilihan 
rasional memberikan suatu sudut pandang bahwa pengalaman yang dirasakan oleh 
para petani cengkeh akan memicunya untuk berfikir mengenai tindakan rasional 
yang akan diambilnya dengan tujuan akses, memanfaatkan, menggunakan dan 
merawat sumber daya alam artinya dari kejadian yang pernah dialami petani 
cengkeh menggunakan pikirannya untuk melakukan pertimbangan terhadap 
ssuatu yang bersal dari dirinya sendiri sesuai dengan fakta atau rasionalitas yang 
terjadi untuk mengakses sumber daya yang lainnya.  
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