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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

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. Kelompok tani Sarwo Asih adalah salah satu organisasi 

petani yang berada diwilayah Desa Kepel. Kelompok tani Sarwo Asih merupakan 

sebuah kelompok tani yang kesehariannya menanam tumbuhan jagung, ketela, 

cengkeh dan umbi-umbian. Adanya kegelisahan terhadap kondisi pertanian 

wilayah Desa Kepel, karena nilai ekonomi  hasil pertanian yang tidak menentu 

menuntut kelompok tani Sarwo Asih untuk  belajar hal baru tentang produksi 

pertanian, gagasan baru tersebut ditemukan diwilayah sekitar Desa Kepel tentang 

tumbuhan porang. Kelompok tani Sarwo Asih merupakan salah satu kelompok 

yang menemukan gagasan baru tentang tumbuhan porang dan memperkenalkan 

kepada  masyarakat petani Desa Kepel. Kelompok tani Sarwo Asih memiliki 

sebuah ide yang dapat memberikan kebaruan baru dalam bidang pertanian 

khususnya diwilayah Desa Kepel. Lahirnya sebuah ide baru dari kelompok tani 

Sarwo Asih  yang memanfaatkan produk atau sumber daya yang digunakan 

sebagai nilai atau keuntungan dari lingkungan sekitarnya. Inovasi dalam bidang 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

2 

TESIS PRAKTIK SOSIAL KELOMPOK… ISNAN MIFTAHUL AZIIZ 
 

pertanian yang ditemukan oleh kelompok tani Sarwo Asih  merupakan suatu 

bentuk kebaruan produksi bidang pertanian. Inovasi bidang pertanian Desa Kepel 

merupakan suatu sasaran penting dalam proses pengelolaan lahan dan 

pemanfaatan sumber daya alam hal ini berkaitan mewujudkan peningkatan 

ekonomi petani Desa. 

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. Kelompok tani Sarwo Asih yang diketuai Bapak Yanto memulai 

belajar porang pada tahun 2006. Awal mula dari keinginan belajar porang 

merupakan adanya kegelisahan bahwa lahan yang terdapat pada Desa kepel masih 

banyak yang kosong dan belum adanya hasil yang tidak pasti dari hasil pertanian 

ketela, padi, jagung, cengkeh dan durian. Semangat kelompok tani Sarwo Asih 

mempelajari porang dikarenakan tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang sangat 

tinggi. Sekitar 9 orang berangkat ke kelompok tani wilayah saradan kabupaten 

Madiun mereka belajar porang terhadap kelompok tani lainnya, mereka kembali 

ke Desa untuk membawa bibit dari hasil proses belajar. Kelompok tani Sarwo 

Asih mulai memperkenalkan model tanaman porang terhadap masyarakat Desa 

Kepel, bukan pendapat baik yang diperoleh dari masyarakat malah cemooh dan 

hujatan seluruh masyarakat Desa kepel, mereka dianggap gila bahwa tanaman 

yang dianggap makanan ular.(tumbuhan liar) dapat menghasilkan nilai ekonomi 
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yang tinggi. Porang sebelumnya juga tumbuh disekitar lingkungan mereka tetapi 

masyarakat Desa Kepel tidak tahu soal nilai ekonomis pada tumbuhan tersebut. 

Tanaman ini dianggap tumbuhan liar seperti suweg jika dijual ke pasar tidak ada 

nilai ekonomis yang tinggi. 

Praktik sosial yang dilakukan kelompok tani asih tidak lepas dari upaya 

peningkatan kualitas kehidupan yang layak bagi seluruh petani Desa Kepel. 

Berbagai masalah dalam melakukan penyuluhan tanaman porang terhadap 

masyarakat Desa Kepel. Masalah itu datang dari lingkungannya sendiri baik 

secara tindakan verbal maupun tindakan anarkis. Semangat para anggota 

kelompok tani Sarwo Asih tidak berhenti, mereka tetap gigih untuk menanam 

tumbuhan porang. Periode setiap 1 tahun sekali para petani mulai mempelajarinya 

karena tumbuhan porang tidak  mulai menemukan hasil yang baik. Gagal panen 

porang sampai tahun 2010, selama 4 tahun menanam porang tidak menemukan 

hasil yang baik malah seluruh anggota petani Sarwo Asih mengalami kerugian. 

Periode tahun 2006 sampai 2010 mereka mengalami hujatan seluruh masyarakat 

Desa. Periode tahun 2010 seluruh anggota kelompok memulai mengevaluasi 

kegagalan panen, belajar dari kesalahan sebelumnya karena kesalahan pada pupuk 

yang tidak cocok untuk budidaya tanaman porang dan kesalahan perawatan 

tanaman porang. Kelompok tani Sarwo Asih tetap menanam porang sebagai 

komoditas hasil pertanian tambahan, pada tahun 2010 kelompok tani Sarwo Asih 

tetap memberanikan diri untuk menanam porang, setiap periode per tahunnya 

tumbuhan porang menghasilkan hasil yang positif. Pada tahun 2014 tumbuhan 

porang siap panen dengan hasil yang maksimal. Pada tahun 2014 inilah para 
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anggota kelompok tani Sarwo Asih mulai kebingungan untuk menjual hasil 

pertaniannya, dengan perjuangan salah seorang anggota kelompok tani Sarwo 

Asih saudara Paidi akhirnya porang ini dapat menembus pasar internasional yaitu 

negara Tiongkok dan Jepang. Saudara Paidi merupakan salah satu anggota 

kelompok tani Sarwo Asih yang pada tahun 2014 gigih menggali informasi 

melalui media sosial. Pada tahun 2014 akses internet masih sangat sulit diakses 

diwilayah Desa kepel sehingga mas Paidi harus pergi ke kota Madiun untuk 

mendapatkan informasi tumbuhan porang baik secara budidaya maupun 

pemasaran. Salah satu perusahan asal Tiongkok tertarik dan membeli hasil porang 

dengan jumlah cukup besar. Akhirnya pada tahun 2018 merupakan tahun 

keberhasilan para kelompok tani Sarwo Asih, dimana hasil penjualan porang 

menembus angka 800 juta. Keberhasilan penanaman porang merupakan sebuah 

keberhasilan anggota kelompok tani Sarwo Asih, omset satu hektar tanaman 

porang  mencapai 80 juta. Peran kelompok tani Sarwo Asih dan mas Paidi adalah 

satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang tujuannya menciptakan 

pembangunan baik ekonomi hingga sosial. Inovasi bidang pertanian memang 

memberikan dampak yang positif untuk masyarakatnya. 

Inovasi bidang pertanian merupakan bagian dari kemajuan seorang petani 

atau kelompok tani dalam memperbaharui produk pertanian. Para anggota 

kelompok tani Sarwo Asih dapat memperkenalkan produk makanan baru dengan 

memanfaatkan pengetahuan dan sumber daya lingkungan. Pada kondisi saat itu 

masyarakat Desa kepel masih memegang pengetahuan pertanian tradisional. Para 

petani Desa hanya bekerja dan menanam produk pertanian mereka secara 
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konvensional, dengan adanya  inovasi dari kelompok tani Sarwo Asih para petani 

Desa dapat mudah merubah sistem pertanian dan dapat memberikan keuntungan 

ekonomi bagi masyarakat Desa Kepel. Semangat terus dilakukan kelompok tani 

Sarwo Asih agar terciptanya peran aktif para petani dalam menggali pengetahuan 

tentang produk pertanian baru seperti porang. Kelompok tani Sarwo Asih sangat  

giat untuk memperkenalkan sistem pertanian baru terhadap masyarakat Desa 

Kepel yang khususnya bekerja sebagai petani dan buruh tani. Diharapkan peran 

aktif  masyarakat khususnya mereka yang bekerja dalam bidang pertanian sangat 

diperlukan, peran aktif petani dalam mempelajari tentang produk pertanian baru. 

Dukungan masyarakat merupakan bagian dari sistem gotong royong untuk upaya 

meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat petani. 

Mayoritas masyarakat Desa Kepel 90% bekerja dalam sektor pertanian, 

sektor pertanian merupakan nilai komoditas utama bagi masyarakat Desa Kepel. 

Sebelum adanya tumbuhan porang masyarakat Desa menanam tumbuhan padi, 

jagung, ketela dan cengkeh. Adanya ketidakpastian harga terhadap beberapa 

tumbuhan tersebut menyebabkan adanya proses inovasi baru terhadap produksi 

pertanian. Praktik sosial yang dilakukan oleh kelompok tani Sarwo Asih 

merupakan sebuah bentuk penemuan produk baru. Modal yang diciptakan oleh 

kelompok tani Sarwo Asih merupakan bentuk modal yang berupa kultural (ide 

dan pemikiran) serta didukung dengan modal sosial. Modal ini memberikan 

perubahan yang baik bagi masyarakat kepel dalam bidang ekonomi serta 

pembangunan Desanya. Sistem gotong royong yang dibangun sebagian 

masyarakat Desa Kepel dan kelompok tani Sarwo Asih merupakan bagian upaya 
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untuk meningkatkan kualitas kehidupan petani. Bentuk gotong royong yang 

dibangun masyarakat Desa Kepel  khususnya petani tidak hanya pada model 

konvensional yaitu pada pola interaksi sosial. Sistem kekerabatan yang terpaku 

pada nilai interaksi sosial harus juga diikuti dengan sistem kebersamaan dalam 

bidang ekonomi. Bidang ekonomi sangat penting bagi petani hal ini berkaitan 

dengan upaya peningkatan kualitas kesejahteraan petani dan kemajuan 

pembangunan diwilayahnya. Upaya peningkatan kesejahteraan petani harus 

dibangun melalui hubungan antar kelompok petani hal ini berkaitan dengan 

munculnya ide-ide baru yang berasal dari sumber daya alam maupun produksi 

pertanian. Kelompok petani dan masyarakat Desa harus saling membangun 

jaringan dalam program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan 

dengan ide inovatif dan kreatif dapat digunakan petani sebagai langkah 

memberantas kesenjangan, kemiskinan dan pemerataan pembangunan Desa agar 

terciptanya kesejahteraan.   

Terdapat empat kelompok tani diwilayah Desa Kepel, dimana kelompok 

tani tersebut memiliki bagian sendiri dalam proses pengolahan lahan dan 

budidaya  tanaman. Masyarakat Desa kepel sangat menggantungkan hidupnya 

dengan bekerja sebagai petani dan buruh tani, hal ini dikarenakan 90% persen 

lahan Desa kepel merupakan area pertanian. Jumlah petani yang sangat banyak 

diwilayah Desa Kepel menjadikan adanya pembagian kelompok tani. Kondisi saat 

ini peran aggota kelompok tani sarwo asih mengajak masyarakat untuk gabung 

menjadi satu komunitas yang kuat, dan mulai mempelajari tumbuhan porang yang 

sudah dapat dirasakan keuntungannya. Kegiatan  kelompok tani sarwo Sarwo 
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Asih tidak seperti dulu, sekarang banyak anggota yang mulai aktif dan 

membangun relasi untuk manfaat budidaya porang adapun tugas kelompok tani 

Sarwo Asih pasca adanya tumbuhan porang. Kelompok tani Desa kepel memiliki 

tugas yang tujuannya sebagai pelekasana mengembangakan produk pertanian 

yang berbasis terhadap bidang teknologi, modal, dan sarana pemasaran yang 

tujuannya untuk kesejahteraan petani. Kelompok tani Desa Kepel juga 

melaksanakan kegiatan yang tujuannya sebagai sarana untuk merangkul semua 

anggota tani menjadi kelompok diskusi untuk membantu produktifitas hasil 

pertanian dan pembelajaran produk pertanian baru (tumbuhan porang). Kelompok 

tani Desa Kepel juga diharuskan membangun hubungan dengan mitra tani lainnya 

ataupun pemerintah sebagai bentuk perencanaan maupun ide produktifitas bidang 

pertanian. Kelompok tani juga wajib membangun hubungan sosial agar 

terciptanya sebuah bentuk kekerabatan yang erat untuk menuju pertanian yang 

berhasil dan kesejahteraan masyarakatnya. Hampir 80% masyarakat Desa Kepel 

sudah menanam tumbuhan porang dan peran organisasi pertanian diwilayah desa 

Kepel berfungsi secara maksimal. Kondisi saat ini tumbuhan porang merupakan 

nilai baru dan dianggap sebagai primadona baru bagi masyarakat Desa Kepel.  

Tumbuhan porang menjadi sangat berharga bagi para petani Desa Kepel karena 

nilai keuntungan dari penjualannya dapat memberikan perubahan terutama pada 

sektor pembangunan masyarakatnya dan pembangunan fisik wilayahnya. 

Perubahan pasca menanam porang sangat terlihat pada sektor ekonomi, 

pendidikan, kesehatan, sosial, fisik dan kebudayaan. 
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Tulisan ini melihat keberhasilan akan praktik sosial yang dilakukan oleh 

kelompok tani Sarwo Asih. Perjuangan kelompok tani Sarwo Asih dalam 

memberikan pengetahuan baru tentang tumbuhan porang memang tidak mudah. 

Berbagai hujatan dan pujian dalam proses pemberdayaan yang dilakukan oleh 

masyarakat Desa Kepel. Proses panjang akhirnya memberikan kualitas produk 

pertanian unggul serta didukung hasil panen yang melimpah, omset yang 

mencapai ratusan juta rupiah. Praktik-Praktik pemberdayaan yang dilakukan oleh 

kelompok tani Sarwo Asih kepada masyarakat Desa kepel merupakan wujud dari 

proses tindakan sosial yang tujuannya melakukan perubahan terhadap model 

perubahan pertanian, bilamana dapat memberikan keuntungan lebih dari 

produknya. Membangun pemikiran masyarakat Desa Kepel dengan cara merubah 

sistem pertanian merupakan cara yang sulit, menjadikan tumbuhan porang 

menjadi komoditas tambahan bidang pertanian. Merubah struktur pemikiran dan 

kebudayan masyarakat bagian langkah yang sulit, seperti yang dilakukan oleh 

kelompok tani Sarwo Asih. Masyarakat Desa kepel cenderung tidak melihat 

potensi akan keberhasilan nilai ekonomis sebagai langkah perubahannya, tetapi 

kegagalan yang dianggap merugi. Masyarakat Desa kepel juga didukung dengan 

pemikiran yang konservatif karena sebagian petani masih melakukan praktik-

praktik tindakan pertanian dengan cara yang konvensional. Kelompok tani Sarwo 

Asih berperan sebagai kelompok yang memberikan perubahan terhadap struktur 

masyarakat baru dengan sumber daya maupun modal, baik modal secara material 

maupun non material. Kelompok tani Sarwo Asih mencoba memberikan sebuah 

narasi atau praktik didalam sebuah ranah masyarakat dengan cara merubah 
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kebiasaan masyarakatnya. Tujuan dari proses pertarungan yang terjadi didalam 

masyarakat Desa kepel dengan kelompok tani Sarwo Asih merupakan bagian dari 

proses dialektika untuk menghasilkan sebuah antitesis baru yaitu tentang 

pembangunan ekonomi masyarakat. Omset penjualan porang mencapai 80 juta 

perhektar, merupakan sebuah langkah keberhasilan dalam pengelolaan pertanian, 

tetapi bagaimana pembangunan ekonomi yang terjadi didalam wilayah Desa 

kepel, apakah memberikan dampak bagi seluruh masyarakat petani Desa kepel 

terutama pada kelas-kelas petani (petani pemilik lahan, pemilik modal dan buruh 

tani) dan bagaimana peran kelompok tani lainya didalam Desa kepel. 

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif, secara 

substansi kualitatif mempelajari dan menganalisis sebuah bahasa. Bahasa yang 

dipelajari dalam metodologi kualitatif dilihat dari proses tindakan-tindakan yang 

dihasilkan didalam masyarakat. Bahasa menjadi sangat penting dalam tindakan 

individu karena bahasa mampu melihat bagian kebudayaan individu dan bahasa 

menyimpan struktur yang berbeda disetiap maknanya. Penelitian kualitatif 

menjadikan bahasa sebagai data melalui observasi, wawancara, dan FGD (Forum 

Group Discussion). Penelitian kualitatif dianggap kontekstual karena 

mengungkapkan gejala secara holistik mengungkap secara menyeluruh dan sesuai 

konteks apa adanya menggunakan suatu pendekatan wilayah yang tepat dan 

kajian sosio-historis didalamnya. Pendekatan penelitian kualitatif dalam proses 

pencarian data harus dikaji menggunakan pendekatan, pendekatan yang sesuai 

konteks apa yang mau diteliti pendekatan menggunakan Fenomenologi. 

Fenomenologi berpandangan apa yang tampak diatas permukaan, termasuk pola 
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perilaku manusia sehari-hari  hanyalah sebuah fenomena yang tersembunyi. 

Bagaimana seorang peneliti membongkar sebuah narasi pada tingkat 

permukaannya saja. Konteks yang dibahas dalam penelitian terhadap kelompok 

tani Sarwo Asih tujuannya melihat praktik-praktik sosial sehingga dapat melihat 

sebuah bahasa, tindakan ataupun simbol yang terjadi dalam masyarakat petani 

Desa kepel. Kejadian disebuah masyarakat dapat dipahami dan dijelaskan 

manakala mengungkap atau membongkar sesuatu yang tersembunyi dalam dunia 

kesadaran atau dunia pengetahuan, karena pada dasarnya realitas sosial bersifat 

subjektif dan maknawi. 

Kerangka teori yang digunakan pada tulisan ini menggunakan pemikiran Piere 

Bourdieu. Piere Bourdieu merupakan pemikir sosiologi penulis mencoba 

menganalisis, dengan cara mempelajari perjalanan intelektual Piere Bourdieu 

yang dipengaruhi atas keprihatinan mendasar terhadap lingkungan sosial dan 

ingin adanya hasrat perubahan. Piere Bourdieu juga memperkenalkan akan empat 

pemikiran besar yaitu : Habitus, Modal, Ranah dan Praktik tidak terjebak terhadap 

pemikiran yang berpusat terhadap sebuah struktur yang mengatur individu tetapi 

Piere Bourdieu memberikan sebuah gambaran yang menyeluruh terhadap proses 

terjadinya struktur dengan melibatkan individu sebagai subjek yang mendukung 

terjadinya sebuah struktur yang besar. Lewat karyanya Piere Bourdieu berhasil 

memberikan sumbangsi pemikiran didalamnya melihat nilai norma, pengetahuan 

dan sebuah tindakan sosial dapat terbentuk didalam ruang sosial. Piere Bourdieu 

berhasil memberikan penjelasan tentang pertentangan yang berhubungan 

pemikiran dan tindakan menjadi satu sesuatu yang logis. Lewat pemikiran Piere 
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Bourdieu diharapkan Penelitian yang berjudul Praktik Sosial Kelompok Tani 

Sarwo Asih (Petani Porang ) Tentang Pembangunan Masyarakat Desa Kepel 

Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, dapat memberikan jawaban atas rumusan 

masalah yang tujuannya melihat praktik-praktik sosial yang dilakukan kelompok 

tani Sarwo Asih dan masyarakat Desa Kepel karena dapat memberikan perubahan 

yaitu melalui bidang pertanian dan pembangunan. 

1.2 Rumusan Masalah 

  Kelompok tani Sarwo Asih merupakan salah satu kelompok masyarakat 

diwilayah Desa Kepel kecamatan Kare kabupaten Madiun, yang berhasil 

melakukan perubahan dalam bidang pertanian dan pembangunan diwilayahnya. 

Perubahan yang terjadi meliputi perubahan struktur masyarakat baik dari bidang 

pertanian, ekonomi, kebudayaan dan sosial. Perjalanan kelompok tani Sarwo Asih 

dalam upaya melakukan pemberdayaan diDesanya melalui proses panjang dan 

didalamnya terdapat konflik maupun dorongan, sehingga terciptanya perubahan 

kecil diwilayahnya dan dapat dirasakan sebagian masyarakat Desa. Penelitian ini 

mencoba melihat praktik sosial yang terjadi didalam masyarakat petani Desa 

kepel dan kelompok tani Sarwo Asih terhadap sebuah perubahan didalamnya, 

maka dalam penelitian ini ingin memfokuskan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana praktik sosial yang terjadi didalam masyarakat petani Desa 

Kepel kecamatan Kare Kabupaten Madiun? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah : 

1. Mempelajari praktik-praktik sosial yang terjadi diwilayah Desa Kepel 

yang berdampak terhadap pembangunan masyarakat Desa. 

2. Mengkaji tentang hasil pertanian porang yang dapat memberikan hasil 

perubahan terhadap sektor pembangunan, kebudayaan dan relasi sosial 

didalam masyarakat Desa Kepel.    

1.4 Manfaat Penelitian 

 

1. Memperkaya pengetahuan tentang proses dinamika masyarakat petani 

Desa Kepel dalam melakukan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat 

menghasilkan manfaat bagi sektor pembangunan. 

2. Mengembangkan dan menambah wawasan tentang bidang sosiologi secara 

teoritis, praktik maupun pengabdian secara langsung terhadap masyarakat. 

3. Produksi pertanian baru memberikan manfaat terhadap hasil ketahanan 

pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang 

berkelanjutan sehingga menciptakan swasembada pangan. 
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