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RINGKASAN 
 

Praktik sosial merupakan suatu sikap secara otomatis terwujud dalam 

suatu tindakan (overt behaviour). Proses terciptanya praktik sosial merupakan 

bagian dari representasi yang tumbuh didalam individu atau kelompok dengan 

cara menginternalisasi struktur sosial lingkungannya. Praktik sosial yang 

dilakukan oleh kelompok tani Sarwo Asih merupakan bagian mekanisme tindakan 

sosial yang tujuannya untuk memperkenalkan produk  pertanian baru terhadap 

masyarakat Desa Kepel. Tumbuhan porang merupakan bagian dari penemuan 

inovasi yang diperkenalkan kelompok tani Sarwo Asih terhadap kelompok tani 

lainnya dan seluruh masyarakat Desa Kepel Kabupaten Madiun. Tumbuhan 

porang (Amarphopallus oncophilus) merupakan tanaman daerah tropis. Porang 

adalah kelompok umbi-umbian tanaman ini juga sering dinamakan iles-iles mirip 

dengan tanaman suweg. 

Proses terciptanya praktik sosial merupakan bagian dari representasi yang 

tumbuh didalam individu atau kelompok dengan cara menginternalisasi struktur 

sosial lingkungannya. Praktik sosial yang dilakukan oleh kelompok tani Sarwo 

Asih merupakan bagian mekanisme tindakan sosial yang tujuannya untuk 

melakukan perubahan sosial melalui bidang pertanian terhadap masyarakat Desa 

Kepel. Praktik sosial yang dilakukan oleh kelompok tani Sarwo Asih tidak lepas 

dari proses habitus atau bentuk sistem disposisi yang dianut oleh masyarakat Desa 

Kepel baik secara pengetahuan kebiasaan dan tindakan. 

Terjadinya praktik sosial yang dilakukan oleh kelompok tani Sarwo Asih 

merupakan bagian dari proses konflik sosial, pemberdayaan dan pembangunan 

masyarakat yang tujuannya merubah sistem produksi pertanian dan dapat 

memberikan pengaruh terhadap pembangunan ekonomi petani dan buruh tani. 

Kuntungan ekonomi didalam masyarakat dapat memberikan perubahan pada 

masyarakat Desa Kepel terutama pada bidang kesehatan, pendidikan dan 

kesejahteraan sosial. 

Praktik sosial pada masyarakat Desa Kepel merupakan perubahan sosial  

terjadi didalam masyarakat. Perubahan sosial ini bagian dari proses reproduksi 

sosial yang dihasilkan oleh seluruh masyarakat desa Kepel. Reproduksi sosial 

dalam bidang pertanian menyebabkan adanya perubahan bidang pertanian, 

reproduksi sosial akan terus berjalan menginternalisasi pengetahuan dan tindakan 

masyarakat desa Kepel, sehingga terciptanya kebudayaan baru pada sebuah 

struktur sosial masyarakat. 
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SUMMARY 
 

Social practice is an attitude that automatically manifests in an action 

(overt behavior). The process of creating social practices is part of the 

representation that grows within individuals or groups by internalizing the social 

structure of their environment. The social practices carried out by the Sarwo Asih 

farmer group are part of a social action mechanism whose purpose is to introduce 

new agricultural products to the people of Kepel Village. Porang plant is part of 

the innovation findings introduced by the Sarwo Asih farmer group to other 

farmer groups and the entire community of Kepel Village, Madiun Regency. 

Porang plant (Amarphopallus oncophilus) is a tropical plant. Porang is a group of 

tubers of this plant also often called iles-iles similar to suweg plants. 

The process of creating social practices is part of the representation that 

grows within individuals or groups by internalizing the social structure of their 

environment. Social practices carried out by the Sarwo Asih farmer group are part 

of a mechanism of social action whose aim is to make social change through 

agriculture in the community of Kepel Village. The social practices carried out by 

the Sarwo Asih farmer group are inseparable from the habitus process or the form 

of the disposition system adopted by the Kepel Village community both in terms 

of knowledge of habits and actions. 

The occurrence of social practices carried out by Sarwo Asih farmer 

groups is part of the process of social conflict, empowerment and community 

development whose purpose is to change the agricultural production system and 

can have an influence on the economic development of farmers and farm laborers. 

Economic benefits in the community can provide a change in the Kepel Village 

community, especially in the fields of health, education and social welfare. 

Social practices in the Kepel Village community are social changes 

occurring within the community. This social change is part of the social 

reproduction process produced by the entire Kepel village community. Social 

reproduction in agriculture causes changes in agriculture, social reproduction will 

continue to internalize the knowledge and actions of the Kepel village community, 

so that the creation of a new culture in a social structure of society 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


