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BAB. 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kopi adalah minuman yang terkenal di dunia. Kopi berasal dari seduhan biji

kopi yang telah di sangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Kopi dikenal oleh

masyarakat sebagai minuman yang dapat menghilangkan rasa kantuk, sehingga

hampir setiap hari masyarakat meminum kopi. Kopi merupakan salah satu

minuman penyegar yang tidak asing dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Pada awal abad ke-20 ada kedai-kedai atau warung kopi

Kopi merupakan minuman berwarna hitam pekat bercitarasa unik bagi

pecinta kopi, bahkan tidak sedikit orang kecanduan kopi. Kopi mengandung

senyawa kimia yang bernama kafein, kafein berfungsi sebagai perangsang yang

bersifat bukan alkohol. Senyawa ini dapat mempengaruhi sistem saraf pusat otot

dan ginjal sehingga dapat mencegah rasa kantuk, menaikkan daya tangkap panca

indera, mempercepat daya pikir dan mengurangi rasa lelah. Menurut Harvard

Women’s Health, konsumsi kopi beberapa cangkir sehari dapat mengurangi

diabetes tipe 2, pembentukan batu ginjal, kanker usus besar dan kerusakan fungsi

hati (Rukmana, 2014:25).

Ekspor kopi setiap tahunnya meningkat, hal ini sejalan dengan peningkatan

permintaan kopi dari beberapa negara di Amerika, Eropa maupun Asia. Dalam

sehari lebih dari satu milyar cangkir kopi dikonsumsi setiap hari diseluruh dunia.

Peningkatan ini terjadi dikarenakan terjadi perubahan budaya  dalam pola minum

kopi dari sistem konvensional (drip coffe)  ke pola modern (espresso). Minat

masyarakat dunia semakin meningkat dengan semakin beragamnya varian kopi

yang dipadukan dengan bahan yang lainnya. Menurut data International Coffe

Organisation (ICO), sejak tahun 2010 trend peningkatan konsumsi kopi sebesar

2,5%/tahun (Rukmana, 2014:7).

Data FAO di kawasan ASEAN, Indonesia dikenal sebagai produsen dan

eksportir kopi terbesar kedua setelah Vietnam, juga menempati posisi keempat

produsen kopi dunia setelah Brazil, Vietnam dan Kolombia (BPS,2016:4).
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Pemerintah Indonesia beberapa tahun ini mulai meningkatkan produksi kopi.

Peningkatan produksi ini dapat juga dilihat dari meningkatnya ekspor kopi

Indonesia dari tahun ke tahun. Volume ekspor kopi Indonesia pada tahun 2014

mencapai 384.816 Ton dengan nilai sebesar 1.039.341 US$. Tahun berikutnya,

meningkat menjadi 502.021 Ton dengan nilai sebesar 1.197.735 US$ (Ditjenbun,

2016;4)

Tanaman Kopi masuk ke Indonesia pertama kali di Pulau Jawa sekitar tahun

1696, namun pada tahun tersebut tanaman kopi yang dibawa masih dalam masa

percobaan. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda tanaman kopi berkembang

menjadi tanaman perkebunan. Belanda mengenalkan perkebunan di Indonesia

dengan menerapkan sistem tanam paksa pada tahun 1830, dengan cara

mewajibkan setiap desa menanam tanaman komoditi ekspor, seperti kopi, tebu,

dan nila di sebagian tanahnya (Kartodirjo, 1994 : 65).

Tanaman kopi di Indonesia dapat tumbuh dengan baik. Dari ujung barat

Pulau Sumatera hingga Ujung Timur Papua, tanaman ini dapat tumbuh  subur

dengan berbagai varietas kopi yang ditanam, kopi Arabica salah satu varietas kopi

yang banyak di budidayakan oleh petani, disusul kopi robusta dan kopi liberika.

Negara-negara importir kopi seperti Amerika dan negara-negara di Eropa lainnya,

beberapa tahun belakangan ini lebih memilih kopi spesial untuk di import ke

negaranya. Kopi spesial ini telah memiliki sertifikat organik baik dari proses

penanaman sampai dengan proses pasca panen, selain memiliki sertifikat organik,

kopi spesial juga harus memiliki rasa yang khas yang membedakannya dengan

kopi dari daerah lainnya. Kopi Spesial dari Indonesia yang telah dikenal dunia

adalah kopi Aceh Gayo, kopi Sumatera, kopi Bali dan kopi Jawa (Rukmana,

2014: 4)

Kopi Jawa (Java Coffe) adalah kopi yang berasal dari Pulau Jawa khususnya

dari Jawa Timur. Kopi ini terkenal dikalangan pencinta kopi dengan aroma khas

dan rasa yang khas, penikmat kopi memberi nama kopi Jawa. Rasa Kopi Jawa

berbeda dengan kopi Aceh dan kopi Sumatera yang memiliki cita rasa kuat, Kopi

Jawa memiliki karakteristik rasa yang lebih lembut dibandingkan Kopi Aceh dan

Kopi Sumatera. Kopi Jawa memiliki tingkat keasaman yang rendah sehingga
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lebih nyaman diminum. Kopi yang berasal dari pegunungan Ijen Bondowoso

Jawa Timur ini telah menembus pasar Mesir, Jepang,  Amerika dan Eropa.

Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi yang aktif mengembangkan

produksi kopinya khususnya Kopi Jawa, ada beberapa kabupaten di Jawa Timur

yang menjadi sentra produksi kopi salah satunya Kabupaten Bondowoso.

Kabupaten Bondowoso menempati posisi ketiga sebagai kabupaten dengan

produksi kopi tertinggi di Jawa Timur, setelah Kabupaten Malang dan Kabupaten

Banyuwangi. Tahun 2014, Kabupaten Malang berkontribusi mencapai 30,60%

atau produksi kopi sebesar 8.393 ton, disusul Kabupaten Banyuwangi dengan

produksi kopi sebesar 13,58% atau 3.724 ton dan Kabupaten Bondowoso

berkontribusi 10,88%  atau 2.985 ton(Kementan, 2015;17).

Perkebunan kopi di dataran tinggi Ijen pertama kali dibangun pada masa

pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1890-an. Gerhard David Birnie

mencoba mengembangkan kopi Arabika melalui perkebunan Blawan (pada zaman

Belanda dikenal dengan nama Mount Blau). Untuk memperluas usahanya pada

tahun 1927 dibangun perkebunan Kalisat Jampit, yang pengelolaannya di bawah

pengawasan David Birnie Administrate Kantoor.

Tahun 1955 perkebunan Blawan dan Kalisat Jampit dikelola oleh: L.M.O.D

(Landbouw Maatschappij Oud Djember). Tahun 1958: Diambil alih /

dinasionalisasi oleh Pemerintah RI dengan nama P.P.N Baru-Pirae Unit A. Tahun

1961 dikelola oleh P.P.N Kesatuan Jawa Timur VII. Tahun 1963 dikelola oleh

P.P.N Antan XIII. Tahun 1968 dikelola oleh P.N.P XXVI. Tahun 1972 dikelola

oleh P.T.P XXVI. Tahun 1995 dikelola oleh P.T.P Kelompok Jawa Timur. Baru

pada Tahun 1996 dikelola oleh PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) sampai

dengan sekarang. Perusahaan perkebunan menjelma menjadi Badan Usaha Milik

Negara (BUMN). Pengelolaannya tidak lagi bermotif mencari keuntungan semata,

namun lebih didorong oleh fungsi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

Indonesia.dengan adanya kedua perkebunan tersebut memiliki dampak besar

dalam menyebarkan tanaman kopi di Bondowoso dan sekitarnya. Dari perkebunan

milik pemerintah inilah perkebunan-perkebunan kopi mulai menyebar di

Bondowoso hingga membentuk perkebunan diluar area kopi milik PTPN XII.



4

Perkebunan kopi yang ada di Bondowoso bukan hanya perkebunan milik

pemerintah saja. Perkebunan kopi rakyat juga menjadi salah satu komoditas

pertanian yang dapat diperhitungkan di Kabupaten Bondowoso. Petani kopi di

Bondowoso merupakan petani kopi tradisional. Tahun 2009 Pemerintah

Kabupaten Bondowoso mulai melakukan perubahan besar dalam bidang pertanian

khususnya untuk petanian kopi rakyat. Tahun 2009 menjadi tahun awal

pembangunan klaster kopi rakyat di kawasan pegunungan Ijen. Pembangunan

klaster kopi ini hasil kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan

tujuh instansi terkait yaitu Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Jember, Bank

Indonesia, Bank Jatim, Perum Perhutani Bondowoso, PTPN XII Persero, PT

Indocom dan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis.

Program pembangunan klaster kopi dilakukan dengan beberapa langkah

percepatan peningkatan mutu kopi dengan pembinaan, pendampingan mulai dari

budidaya, pengolahan sampai pemasaran untuk peningkatan mutu dan produksi

kopi. Saat ini klaster kopi rakyat tengah dikembangkan di areal perkebunan seluas

7.526 ha (Parwata, 2016: 18) . Lahan pertanian ini menggunakan tanah milik

perhutani. Petani yang bekerjasama memiliki tanah garapan memang sudah diatur

oleh pihak perhutani dengan sistem bagi hasil. Selain memperoleh tanah garapan

dari pihak perhutani, petani juga memperoleh pinjaman pembiayaan dari Bank

Jatim senilai Rp500 juta rupiah yang digunakan untuk membangun sarana dan

prasarana serta hal-hal lain yang dibutuhkan untuk pembangunan klaster kopi ini.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengadakan  sosialisasi kepada petani

pada tahap awal pembangunan klaster kopi, serta menunjuk beberapa ketua

kelompok tani untuk mengikuti pelatihan kopi di Bali. Ketua kelompok tani yang

di tunjuk antara lain Bapak Mat Hosen Ketua Kelompok Tani Maju I (Sukorejo),

Bapak Sukarjo dari kelompok Usaha Tani II (Sukorejo), Bapak Nur Jumali dari

kelompok Sumber Karya I (Sukorejo), Bapak Nanang dari kelompok Usaha Tani

VIII (Sukorejo), dan Bapak Sumarhum dari kelompok Usaha Tani V (Sukorejo)

(wawancara dengan Bapak Mat Hosen 23 Juni 2017 ).

Hubungan antara pemerintah kabupaten dan petani kopi setelah

diadakannya pembangunan klaster kopi menjadi lebih erat, para petani yang
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awalnya berdiri sendiri menggarap lahan, dirangkul oleh pemerintah serta banyak

dari petani yang mulai masuk di kelompok tani di masing-masing daerah. Serta

lahan garapan petani diperluas dengan dibukanya lahan hutan untuk bertani kopi.

Kerja sama yang terjalin baik, berhasil mengantarkan Bondowoso menjadi

salah satu daerah penghasil kopi bercita rasa unik. Tahun 2016 bupati Bondowoso

mendeklarasikan “Bondowoso Republik Kopi”. Sejak tahun tersebut banyak

kegiatan yang dilakukan untuk mempromosikan kopi Bondowoso ke pasar

nasional maupun internasional. Petani kopi Bondowoso yang awalnya merupakan

petani tradisional, dengan adanya kerjasama antara beberapa pihak, diarahkan

menuju pertanian modern yang berorientasi untuk ekspor.

Menurut Parson (dalam Ranjabar, 2013:24) suatu sistem sosial tidak

terlepas dari gerak sosial (sosial action) suatu gerak yang terikat oleh empat syarat

: (1) diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, (2) terjadi pada situasi tertentu, (3)

diatur kaidah-kaidah tertentu dan (4) didorong oleh motivasi-motivasi tertentu.

Dalam penelitian ini baik pemerintah kabupaten serta petani kopi yang merupakan

sistem sosial juga tidak terlepas dari gerak sosial yang ada. Pemerintah maupun

petani kopi dalam kehidupannya pasti memiliki tujuan hidup, serta ada kaidah

yang mengikat serta motivasi yang mendorong untuk mencapai suatu tujuan.

Gerak sosial ini digunakan agar dapat bertahan hidup. Sistem sosial membutuhkan

empat fungsi agar dapat bertahan hidup, yaitu adaptation, goal attainment,

integration, dan latency (Ranjabar, 2013:17-25).

Latar belakang tentang budidaya kopi dapat dilihat dari berbagai sudut

pandang, salah satunya masalah mengenai sistem sosial budaya. Sistem sosial

budaya merupakan suatu keseluruhan, dari unsur-unsur tata nilai, tata sosial, dan

tata laku manusia yang saling berkaitan dan masing-masing unsur bekerja secara

mandiri maupun bersama-sama satu sama lain saling mendukung untuk mencapai

tujuan hidup manusia dalam bermasyarakat. (Ranjabar, 2013:17-18). Sosial

budaya yang dimaksud adalah nilai dan norma yang mengatur antara pemerintah

dan petani, sistem sosial yang terjalin antar pemerintah dan petani, serta tata laku

atau sikap hidup masyarakat dalam hubungannya secara timbal balik dengan alam

dan lingkungan sosialnya.
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Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti memilih judul “Dinamika Sosial

Budaya Masyarakat Petani Kopi Desa Sukorejo Kecamatan Sumber

Wringin Kabupaten Bondowoso Tahun 2009-2016”, ada beberapa alasan yang

mendukung ketertarikan peneliti untuk melaksanakan penelitian ini, yang pertama

peneliti berharap kopi Bondowoso dapat lebih dikenal lagi oleh masyarakat, baik

oleh masyarakat Kabupaten Bondowoso sendiri maupun diluar Kabupaten

Bondowoso. Alasan yang kedua adalah bagaimana sistem sosial budaya petani

kopi dapat mendorong kopi Bondowoso menjadi komoditas kopi yang

diperhitungkan hingga menembus pasar ekspor kebeberapa negara. Ketiga

bagaimana nilai-nilai yang mucul dalam proses perubahan sosial budaya dapat

dijadikan pedoman hidup bagi masyarakat petani kopi.  Ketempat karena obyek

penelitian ini berada di darah asal peneliti maka peneliti tergerak mendedikasikan

penelitian ini untuk masyarakat. Alasan yang kelima tempat penelitian cukup

mudah di jangkau peneliti kurang lebih 45 menit dari rumah peneliti. Berdasarkan

uraian di atas  kehidupan sosial budaya masyarakat petani kopi merupakan hal

yang menarik untuk dikaji dan dideskripsikan dalam bentuk karya tulis ilmiah.

1.2 Penegasan Judul

Penegasan judul disini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan persepsi

atau pemahaman dari pembaca mengenai judul penelitian yang diterapkan yaitu

Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Petani Kopi Desa Sukorejo Kecamatan

Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso Tahun 2009-2016

Sistem sosial budaya yaitu  merupakan suatu keseluruhan, dari unsur-unsur

tata nilai, tata sosial, dan tata laku manusia yang saling berkaitan dan masing-

masing unsur bekerja secara mandiri maupun bersama-sama satu sama lain saling

mendukung untuk mencapai tujuan hidup manusia dalam bermasyarakat.

(Ranjabar, 2013:17-18).

Menurut Selo Soemardjan (dalam Ranjabar, 2013:18), mengatakan bahwa

masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, dan menghasilkan

kebudayaan. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan
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bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa

dirinya terkait satu dengan yang lainnya.

Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang petanian, utamanya dengan

cara melakukan pengolahan tanah dengan tujuan menumbuhkan serta memelihara

tanaman, dengan harapan memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk

digunakan sendiri maupun menjualnnya kepada orang lain. Petani yang dimaksud

dalam penelitian ini adalah petani kopi.

Dalam penelitian ini menggunakan teori Fungsionalisme Struktural yang

dikembangkan oleh Talcott Parson. Menurut Parson (dalam Ritzer & Goodman,

2004:121) menyatakan bahwa ada empat fungsi penting yang di perlukan oleh

semua sistem. Adaptasi (A), goal attainment (G), intigration (I), dan latensi (L)

atau pemeliharaan pola. Secara bersama-sama, keempat imperatif fungsional ini

dikenal sebangai skema AGIL. Penggunaan teori ini dirasa tepat untuk

menggambarkan kondisi sosial budaya masyarakat petani kopi di Sukorejo.

Berdasarkan uraian di atas, maka pengertian judul Perubahan Sosial Budaya

Masyarakat Petani Kopi Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten

Bondowoso Tahun 2009-2016. Sosial budaya yang dimaksud adalah nilai dan

norma yang mengatur antara pemerintah dan petani, sistem sosial yang terjalin

antar pemerintah dan petani, serta tata laku atau sikap hidup masyarakat dalam

hubungannya secara timbal balik dengan alam dan lingkungan sosialnya.

Bagaimana keseluruhan unsur tata nilai, tata sosial dan tata laku tersebut  dalam

proses pencapaian tujuan, serta bagaimana nilai-nilai yang muncul dan bagaimana

proses penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat berlangsung

hingga saat ini, hal tersebut yang akan dikaji.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini ditujukan untuk menghindari

penyimpangan dari materi kajian yang di teliti oleh peneliti. Ruang lingkup

penelitian yang dimaksud meliputi ruang lingkup spasial, ruang lingkup temporal,

dan ruang lingkup objek kajian atau materi.
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Ruang lingkup temporal dalam penelitian ini dari tahun 2009-2016. Tahun

2009 dipilih sebagai batas awal penelitian karena pada tahun ini menjadi awal

pembangunan klaster kopi oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso. Selanjutnya

peneliti membatasi akhir penelitian pada tahun 2016 dijadikan batas akhir dengan

pertimbangan bahwa tahun tersebut Kabupaten Bondowoso dideklarasikan

Bondowoso Republik Kopi.

Ruang lingkup Spasial dalam penelitian ini yaitu wilayah Desa Sukorejo

Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso. Sedangkan lingkup materi

dalam penelitian ini meliputi pembahasan mengenai perubahan tekhnologi,

perubahan luas area tanam, perubahan jenis pekerjaan serta perubahan produksi

kopi petani tahun 2009-2017.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup seperti yang tersaji diatas,

maka peneliti mengidentifikasi permasalahan yang akan dikaji di dalam karya

tulis ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana kronologis sejarah sosial budaya masyarakat petani kopi Desa

Sukorejo Tahun 2009-2017?

2. Perubahan tujuan sosial budaya apa yang terjadi sejak Tahun 2009 ?

3. Tata nilai apa yang muncul pada proses adaptasi dan perubahan tujuan

sosial budaya petani kopi Desa Sukorejo Tahun 2009-2017?

4. Bagaima tata nilai sosial budaya hasil dari adaptasi dan integrasi menjadi

pedoman dalam kehidupan petani kopi Desa Sukorejo Tahun 2009-2017?

1.5 Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai

peneliti dalam penulisan karya tulis ini ialah:

1. mengkaji dan menganalisis kronologis sejarah sosial budaya masyarakat

petani kopi Desa Sukorejo Tahun 2009-2017;

2. mengkaji dan menganalisis perubahan tujuan sosial budaya apa yang

terjadi sejak Tahun 2009;
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3. mengkaji dan menganalisis tata nilai yang muncul pada proses adaptasi

dan perubahan tujuan sosial budaya petani kopi Desa Sukorejo Tahun

2009-2017;

4. mengkaji dan menganalisis tata nilai sosial budaya hasil dari adaptasi dan

integrasi menjadi pedoman dalam kehidupan petani kopi Desa Sukorejo

Tahun 2009-2017;

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang baik bagi

semua kalangan masyarakat, sehingga berdasarkan rumusan masalah dan tujuan

penelitian sebagaimana yang tersaji diatas, maka hasil penelitian ini dapat

memberi manfaat sebagai berikut:

1. bagi perkembangan ilmu kesejarahan, memberi kontribusi nyata atas

penelitian yang telah dilakukan sebagai pemerkaya khasanah keilmuan

kesejarahan.

2. bagi mahasiswa, dapat memberi wawasan mengenai sosial budaya petani

kopi

3. bagi pembaca dan masyarakat luas, dapat dijadikan referensi bacaan

mengenai sosial budaya petani kopi

4. bagi masyarakat Bondowoso, dapat dijadikan sebagai refrensi dalam

penelitian kopi Bondowoso
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BAB.2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan uraian sistematis mengenai penelitian

terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, baik yang

diterbitkan dalam bentuk buku maupun yang tidak diterbitkan, baik berupa

laporan penelitian, tesis dan skripsi yang digunakan penulis sebagai kerangka

berpikir. Tinjaun pustaka dalam penelitian ini memuat tentang penelitian

terdahulu yang berhubungan dengan ” Dinamika Sosial Budaya Masyarakat

Petani Kopi Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso

Tahun 2009-2017”

Tanaman kopi adalah pohon kecil yang bernama perpugenus coffea dari

familia rubiaceae. Tanaman kopi, yang umumnya berasal dari benua afrika,

termasuk famili rubiaceae dan jenis kelamin coffea. Kopi bukan merupakan

produk homogen, ada banyak varietas dan beberapa cara pengolahannya. Di

seluruh dunia kini terdapat sekitar 4500 jenis kopi, yang dapat dibagi dalam empat

kelompok besar, yakni;

a. Coffea Canephora, yang salah satu jenis varietasnya menghasilkan kopi

dagang Robusta

b. Coffea Arabica menghasilkan kopi dagang Arabica;

c. Coffea Excelsa menghasilkan kopi dagang Excelsa;

d. Coffea Liberica menghasilkan kopi dangang Liberica.

Buku karangan AAK yang diterbitkan tahun 1988 yang berjudul

“Budidaya Tanaman Kopi” memaparkan bukan hanya tentang proses budidaya

kopi dari awal pembibitan hingga proses pasca panen, buku ini juga menjelaskan

sejarah kopi di dunia serta pemanfaatan tanaman kopi bagi masyarakat dunia.

Hingga saat ini belum diketahui secara pasti sejak kapan tanaman kopi

dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia, namun ada beberapa catatan sejarah

mengenai awal persebaran kopi dari benua Afrika tepatnya di Ethiopia pada abad

10
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ke-9  hingga tersebar ke benua Eropa. Dari Ethiopia menyebar ke Mesir dan

Yaman, pada abad ke-15 telah mencapai Azerbaijan, Persia, Turki dan Afrika

Bagian Utara. Dari dunia muslim, kopi menyebar ke Italia dan Eropa. Setelah

abad ke-15, kopi semakin menyebar ke benua lainnya hingga sampai ke Asia

Timur dan Amerika. Hingga saat ini kopi adalah tanaman yang banyak di

manfaatkan oleh sebagian besar penduduk dunia.

Tanaman kopi tidak hanya sebatas sebagai minuman saja, hal ini terbukti

dengan catatan sejarah mengenai seorang imam yang berasal dari Yaman yang

bernama Ali bin Omar, yang berbuat tidak baik dengan anak perempuan raja

kemudian ia dibuang ke pegunungan di Yaman. Disana ia menemukan sebatang

pohon dengan bunga-bunga putih dan mencoba meminum seduhan dari biji pohon

itu. Ia juga membawa biji pohon itu saat berzairah ke Mekkah, disana ia merawat

peziarah-peziarah lain yang menderita gatal dengan menggunakan air rebusan

kopi. Dan karena hal tersebut, sekembalinya ia dari Mekkah menjadi pelindung

dari petani kopi dan pemilik kedai.

Spillane didalam bukunya yang berjudul “Komoditi Kopi Peranannya

dalam Perekonomian Indonesia” mengemukakan tentang kepentingan kopi di

pasar internasional dan juga pasar Indonesia. Kopi merupakan salah satu bahan

minuman penduduk dunia, namun tidak dapat dihasilkan di setiap negara.

Tanaman kopi tidak dapat tumbuh di daerah yang terlalu dingin ataupun terlalu

tandus. Hal ini yang menyebabkan tanaman kopi banyak di minum diluar wilayah

produsennya. Kopi merupakan suatu komoditi yang penting dalam ekonomi

dunia, nilai ekspor dan import kopi meningkat setiap tahunnya. Nilai import kopi

beberapa tahun ini mengalami peningkatan, hal tersebut terjadi pada tahun 2011

dengan nilai perdagangan mencapai US$ 28,31 miliar. Hal ini sudah mengalami

perkembangan  cukup pesat dibandingkan pada tahun 1980-an yang hanya

mencapai US$ 10,3 miliar.

Kopi di Indonesia termasuk salah satu komoditi yang ditunjang

pengembangannya oleh pemerintah. Kopi dalam proses produksinya
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membutuhkan cukup banyak pekerja, pada tahun 1986 saja, dari proses produksi

hingga pemasaran mempekerjakan sedikitnya 8 juta orang, termasuk 2 juta petani

rakyat. Kopi merupakan penghidupan bagi 1,6 juta keluarga petani kopi dan tidak

kurang 30.000 keluarga karyawan dan pekerja di berbagai perkebunan. Selain

untuk keluarga petani, kopi juga sangat penting bagi pendapatan devisa negara.

Pada tahun 1984 kopi memberikan lebih dari 10% (US$ 604 juta) dari ekspor non

minyak. Maka kopi menjadikan ekspor non-minyak ketiga setelah karet dan kayu.

Buku karangan Parwata  diterbitkan tahun 2016 yang  berjudul

Perempuan di Perkebunan Kopi Berkiprah Demi Peningkatan Ekonomi Keluarga

menjelaskan tentang kehidupan buruh tani wanita yang bekerja untuk peningkatan

ekonomi keluarga, dalam buku ini dijelaskan juga mengenai lama waktu bekerja

serta upah yang di dapat oleh buruh tani wanita di perkebunan. Perkebunan kopi

dianggap sebagai alternative dalam mengatasi kemiskinan dan problem ekonomi

keluarga, kaum pekerja wanita perkebunan kopi membangun siasat lokal untuk

mempertahankan kelangsungan ekonomi keluarganya. Melalui peranannya yang

dilakukan oleh para pekerja wanita mengatasi problem identitas diri sebagai

perempuan dalam ranah kehidupan keluarga (domestic) dan ranah kehidupan

sosial (public);

Skripsi dengan judul " Keuntungan dan Kontribusi Usaha Tani  Kopi

Arabika pada Berbagai Pola Tanam Terpadu di Desa Sukorejo Kecamatan

Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso" oleh Erma Nurseptia Said. Dalam

skripsinya menguraikan tentang petani kopi Arabika  di Desa Sukorejo

Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso yang menerapkan pola tanam

terpadu jadi tidak hanya menanam tanaman kopi saja, namun petani juga

menanam tanaman lainnya seperti tanaman tahunan, tanaman semusim dan usaha

hewan ternak. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, analitik dan

komparatif.  Analisis data dengan menggunakan rumus uji F satu arah atau one

way ANOVA. Penelitian ini mentik beratkan pada perbedaan keuntungan dan

kontribusi usaha tani kopi dengan empat pola tanam yang berbeda, yaitu dengan

pola tanam terpadu I yang terdiri dari tanaman kopi, tanaman tahunan, tanaman
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semusim serta hewan ternak; pola tanam terpadu II yang terdiri dari tanaman kopi,

tanaman tahunan dan tanaman semusim; pola tanam terpadu III terdiri dari

tanaman kopi, tanaman tahunan dan hewan ternak; terakhir adalah pola tanam

terpadu IV terdiri dari tanaman kopi dan tahunan sehingga dapat terlihat

perbedaan dari keempat pola tanam tersebut.

Skripsi dengan judul "Motivasi Petani dan Strategi Pengembangan

Usahan Tani Kopi Arabika Rakyat di Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten

Bondowoso" oleh Junan Amsta Lailida. Penelitian ini menjelaskan tentang tingkat

motivasi petani dan strategi pengembangan usaha tani rakyat. Penelitian ini

bertujuan meneliti tingkat motivasi petani kopi, faktor eksternal dan internal yang

mempengaruhi tingkat motivasi petani kopi serta mengetahui strategi

pengembangan usaha tani kopi. untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti

menggunakan metode deskriptif dan analitik. Metode pengambilan contoh yang

digunakan untuk penentuan sampel adalah metode Sampling Isidental. Penelitian

ini menggunakan data primer dan sekunder, analisis yang digunakan adalah

deskriptif, analisis Rank Spearman, análisis medan kekuatan (FFA).

Skripsi dengan judul “Analisis Usaha Tani Kopi Rakyat dan

Kontribusinya Terhadap Pendapatan Total Keluarga (Studi Kasus di Desa Sumber

Wringin Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso)” oleh Nanang Arie

Suseno. Dalam skripsi ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi

pendapatan petani kopi, membahas mengenai penggunaan biaya produksi usaha

tani kopi  serta kontribusinya terhadap pendapatan keluarga petani kopi. Metode

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan analitik.

Analisis yang digunakan adalah analisis uji regresi linier berganda, analisis

deskriptif dan prosentase kontribusi.

Skripsi dengan judul “Efisiensi dan Strategi Pemasaran Kopi Arabika

(Coffea Arabica) Java Ijen Raung Di Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin

Kabupaten Bondowoso” oleh Novan Kusdianto. Dalam skripsi ini membahas

tentang (1) Pola saluran pemasaran kopi arabika di Desa Sukorejo, (2) Fungsi
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pemasaran apa saja yang dilaksanakan oleh masing-masing lembaga pemasaran di

Desa Sukorejo, (3) Efisiensi pemasaran kopi arabika pada masing-masing pola

saluran pemasaran, (4) Strategi pemasaran (bauran pemasaran) kopi arabika di

Desa Sukorejo. Dalam skripsi ini di jelaskan tiga jenis saluran pemasaran kopi

arabika Java Ijen Raung di Desa Sukorejo yaitu Saluran Pemasaran I, Saluran

Pemasaran II, dan Saluran Pemasaran III. Fungsi pemasaran yang dilakukan oleh

masing-masing lembaga pemasaran hampir sama secara umum, meliputi:

penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pengemasan, pembiayaan,

informasim pasar, dan strandarisasi. Saluran pemasaran yang paling efisien adalah

saluran pemasaran I. Saluran pemasaran I memiliki nilai margin pemasaran Rp

300/kg. Nilai margin pemasaran tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan

saluran pemasaran II dan III dimana memiliki nilai margin pemasaran

masingmasing Rp 825/kg dan Rp 800/kg. Strategi pemasaran kopi arabika Java

Ijen- Raung di Desa Sukorejo menggunakan bauran pemasaran, yang terdiri dari

produk, harga, tempat pemasaran, dan promosi.

Berdasarkan tinjaun pustaka yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik

kesimpulan bahwa, penelitian mengenai “Dinamika Sosial Budaya Masyarakat

Petani Kopi Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso

Tahun 2009-2017 yang di dalamnya mengambil beberapa kelompok tani kopi

serta pengaruh sosial budaya masyarakat petani kopi. Fokus kajian penelitian ini

adalah perubahan budaya tanam yang berupa perubahan tekhnologi baik sebelum

dan pasca panen, belum pernah diteliti. Selain itu peneliti juga memiliki

kedekatan emosional dengan Kabupaten Bondowoso sehingga merasa perlu untuk

meneliti dan menulis hal tesebut secara spesifik dan mendalam.

Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan sosiologi budaya.

Budaya merupakan hasil cipta, rasa dan karsa manusia meliputi ide, alat dan

produk serta tindakan sosial yang berasal dari aktivitas sosial. Sedangkan

sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Menurut

Soekanto (1993: 45) bahwa kerangka pemikiran sosiologis didasarkan pada

konsep bahwa pergaulan hidup yang wadahnya adalah masyarakat, berintikan
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pada interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antar

individu, individu dengan kelompok serta kelompok dengan kelompok, dimana

hasil interaksi tersebut akan menimbulkan kelompok sosial, kebudayaan, lembaga

sosial dan sebagainya. Kebudayaan mencangkup semua unsur yang didapatkan

oleh manusia dari kelompoknya, dengan jalan mempelajarinya secara sadar atau

dengan suatu proses penciptaan keadaan tertentu. Kebudayaan haruslah dilihat

sebagai faktor yang dinamis dalam perubahan sosial. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa ada keterkaitan erat antara kebudayaan dengan sosiologi. Sosiologi

mempelajari masyarakat, dimana dalam suatu masyarakat ada kebudayaan,

tingkah laku, organisasi yang ada dalam masyarakat tersebut. Kebudayaan lahir

dan berkembang di antara masyarakat keduanya saling berkaitan erat dan ada

timbal balik di dalamnya, kebudayaan tidak akan berkembang tanpa masyarakat.

Masyarakat tidak akan berkembang tanpa ada kebudayaan yang mendasarinya.

Oleh karenanya mempelajari sosiologi berarti mempelajari kebudayaan yang ada

dalam masyarakat tersebut begitu pula sebaliknya mempelajari kebudayaan juga

mempelajari sosiologi, karena sosiologi mempelajari masyarakat.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fungsionalisme

struktural. Menurut Talcott Parson, suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian

yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tidak dapat

berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain (Ritzer & Goodman,

2004:120). Masyarakat memiliki keterkaitan dengan menjalankan hubungan atau

interaksi sehingga kondisi satu merupakan prasyarat dalam kehidupan. Esensi

masyarakat berawal dari yang kecil menuju yang lebih besar, kemudian menjadi

prasyarat. Ada proses yang ditandai dalam empat fungsi, yaitu sumber ekonomi

atau fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi adalah menyesuaikan dengan kemampuan.

Fungsi adaptasi dijalankan oleh sistem ekonomi. Jika individu mau berkorban,

suatu integrasi membutuhkan suatu sumber daya. Yang kedua adalah pencapaian

tujuan. Pada pencapaian tujuan ada beberapa tujuan yang harus dijalankan,

misalnya mencari persamaan visi dan misi kelompok. Ketiga adalah integrasi.

Integrasi sebagai hukum yang terdiri atas suatu teks yang tertulis dan terdapat

bukti, kemudian setelah di sepakati akan muncul aturan yang berlaku. Yang
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terakhir adalah pemeliharaan pola-pola yang sudah ada. Untuk memperjelas

empat fungsi yang dijelaskan di atas, peneliti menampilkan skema AGIL milik

Parson menyatakan bahwa ada empat fungsi penting yang di perlukan oleh semua

sistem. Adaptasi (A), goal attainment (G), intigration (I), dan latensi (L) atau

pemeliharaan pola. Secara bersama-sama, keempat imperatif fungsional ini

dikenal sebangai skema AGIL. Agar dapat bertahan suatu sistem harus

mempunyai empat fungsi ini:

1 ) Adaptation (adaptasi) sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal

yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan

menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.

2 ) Goal attainment (pencapaian tujuan) sebuah sistem harus mendefinisikan

dan mencapai tujuan utamanya

3 ) Integration (integrasi) sebuah sistem harus mengatur antar hubungan

bagian-bagian yang menjadi komponennya, dengan kata lain sistem harus

mempertahankan kesatuannya.

4 ) Latency (latensi atau pemeliharaan pola) sebuah sistem harus melengkapi,

memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola

kultural yang menciptakan dan menopang motivasi ( Ritzer & Goodman,

2004:121).

Penggunaan teori fungsionalisme struktural dari talcot parson  adalah

sebagai alat analisis untuk menjawab rumusan masalah yang dipaparkan pada Bab

1 antara lain: (1) Bagaimana kronologis sejarah sosial budaya masyarakat petani

kopi Desa Sukorejo Tahun 2009-2017, (2) Perubahan tujuan sosial budaya apa

yang terjadi sejak Tahun 2009, (3) Tata nilai apa yang muncul pada proses

adaptasi dan perubahan tujuan sosial budaya petani kopi Desa Sukorejo Tahun

2009-2017, (4) Bagaimana tata nilai sosial budaya hasil dari adaptasi dan integrasi

menjadi pedoman dalam kehidupan petani kopi Desa Sukorejo Tahun 2009-2017
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2.2 Kerangka Berpikir
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BAB.3 METODE PENELITIAN

Suatu penelitian tidak dapat dipisahkan dari metode penelitian sebagai

cara dalam menganalisis suatu peristiwa maupun fenomena. Pengetahuan tidak

akan menjadi ilmu pengetahuan tanpa adanya metode ilmiah yang menyertainya.

Pelaksanaan penelitian tidak lepas dengan suatu metode yang digunakan.

Penggunaan metode dalam penelitan berguna untuk memperoleh atau

mendapatkan data Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sejarah atau

yang biasa disebut metode sejarah. . Metode sejarah dapat diartikan sebagai

metode penelitian dan penulisan sejarah dengan menggunakan cara, prosedur atau

teknik yang sistematik sesuai dengan asas-asas dan aturan ilmu sejarah (Daliman,

2012:27). Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis

rekaman dan peninggalan masa lampau berdasarkan rekonstruksi yang imajinatif

(Gottschalk, 1985:32). Dalam metode sejarah terdapat empat tahap, yaitu : 1.

Heuristi, 2. Kritik, 3. Interpretasi, 4. Historiografi.

3.1 Heuristik

Tahap pertama dalam penelitian ini adalah heuristik. Heuristik adalah

kegiatan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang berhubungan

dengan topik yang akan dibahas (Sjamsuddin, 1996:67). Dalam tahap

mengumpulkan sumber, peneliti mencari sumber tertulis maupun sumber lisan

dan mengelompokkannya sebagai sumber primer dan sumber sekunder. Sumber

primer adalah kesaksian dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan

pancaindera yang lain (Gottschalk, 1985:35). Sumber primer adalah saksi

pandangan mata. Berhasil tidaknya pencarian sumber, pada dasarnya tergantung

dari wawasan peneliti mengenai sumber yang diperlukan dan keterampilan teknis

penelusuran sumber literature (Abdurrahman, 2007:64).

Sumber primer yang pada penelitian ini didapat dengan wawancara

dengan pertanyaan terbuka kepada Bapak Mat Hosen selaku ketua Kelompok

Tani Maju yang merupakan salah satu kelompok tani pertama yang ikut serta

18
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dalam pembangunan klaster kopi rakyat diluar area PTPN XII. Selain wawancara

dengan kelompok tani, peneliti juga mengumpulkan sumber primer dalam bentuk

sumber tertulis yang berupa nota kesepahaman (MoU) pembangunan klaster kopi

di Bondowoso yang ditandatangani oleh beberapa instansi terkait, antara lain ;

Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Bank Indonesia Jember, Bank Jatim, Asosiasi

Petani Kopi Indonesia, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Jember. Sumber tertulis

lain peneliti dapatkan dari Kantor Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin

Kabupaten Bondowoso yang berupa dokumentasi penyerahan tanah garapan dari

pemerintah Kabupaten Bondowoso kepada para petani kopi, acara tersebut

dihadiri langsung oleh Bapak Bupati Bondowoso, Amin Said Husni.

Selain sumber primer peneliti juga mengumpulkan sumber sekunder.

Sumber sekunder yaitu sumber yang diperoleh bukan dari saksi mata atau saksi

sejarah (Abdurrahman, 2007:65). Selain saksi pandangan mata sumber sekunder

juga dapat diperoleh dari sumber buku, jurnal dan hasil penelitian yang relevan

dengan objek yang akan diteliti. Sumber-sumber sekunder peneliti peroleh dari

Badan Pusat Statistik Bondowoso, Perpustakaan dan Arsip Kabupaten

Bondowoso, Perpustakaan Universitas Jember. Selain dari beberapa instansi

tersebut peneliti juga memperoleh data melalui media cetak ataupun media

elektronik serta data-data dari lembaga dan instansi yang berhubungan dengan

dengan sosial budaya petani kopi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti pada kajian penelitian

ini adalah dengan teknik observasi langsung ke lapangan, dokumentasi yaitu

melalui pengumpulan data dari sumber-sumber dokumen, buku-buku, artikel, dan

sebagainya yang peneliti proleh dari perpustakaan Universitas Jember, media

cetak maupun elektronik serta wawancara dengan narasumber. Data yang

dikumpulkan peneliti juga melalui wawancara. Wawancara adalah kegiatan

mengumpulkan keterangan dan bahan dalam melakukan tanya jawab secara lisan,

bertatap muka berdasarkan tujuan yang telah ditentukan (Kuntowijoyo, 1980:24).

Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa narasumber yang terlibat

langsung dalam kegiatan kopi rakyat. peneliti juga melakukan wawancara kepada
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buruh kopi, Kelompok tani, Pengepul, Pedagang Besar dan Pengawas Pemilih

Lapangan (PPL) kopi.

Peneliti melakukan penelusuran sember tertulis yang bersifat sekunder.

Sumber sekunder dihimpun dari kesaksian dari siapapun yang bukan merupan

saksi pertama atau orang tidak hadir langsung. Peneliti menghimpun sumber

sekunder dari berbangai tempat atau instansi. Tempat atau instansi yang

dikunjungi oleh peneliti perpustakaan Universitas Jember, perpustakaan daerah

Bondowoso. Sumber tulisan yakni berupa buku yang berjudul Paduan Budidaya

dan Pengolahan Kopi Arabika dan Robusta karya Pudji Raharjo, Kopi Budidaya

dan Penanganan Lepas Panen, Budidaya Tanaman Kopi karya AAK, Statisti

perkebunan Indonesia oleh Kementrian Pertanian, Pedoman Teknis Budidaya

Kopi yang Baik, Budidaya dan Pasca Panen Kopi.

3.2 Kritik

Tahap kedua setelah dilakukan heuristik adalah tahap kritik atau

verifikasi. Dalam hal ini, dilakukan uji keabsahan tentang keaslian sumber

(autentisitas) yang dilakukan melalui kritik ekstern dan keabsahan tentang

kesahihan sumber (kredibelitas) yang ditelusuri melalui kritik intern

(Abdurahman, 2007:68).  Kritik ektern dilakukan pada sumber tertulis, peneliti

melakukan kritik eksternal terhadap sumber-sumber yang akan digunakan, dengan

melakukan analisis serta menelaah secara seksama terhadap sumber-sumber yang

ada sehingga dapat diketahui waktu pembuatan, tempat pembuatan dan penulis

atau pembuat sumber tersebut. Pada tahap ini peneliti mengkritik nota

kesepahaman (MoU) pembangunan klaster kopi di Bondowoso yang

ditandatanganin oleh beberapa instansi terkait. Nota kesepahaman tersebut dibuat

di Jember yang ditandatangani oleh Bupati Bondowoso Bapak Amin serta

perwakilan dari tujuh pihak terkait. Nota kesepahaman tersebut merupakan

bentuk salinan dalam bentuk digital.

Selain nota kesepahaman tersebut peneliti juga melakukan kritik ekstern

pada foto dokumentasi yang dimiliki oleh kantor Desa Sukorejo Kecamatan
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Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso. Foto hasil dokumentasi tersebut diambil

di Kantor Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso,

pada foto tersebut tampak tanggal penyerahan tanah garapan tanggal 14 Oktober

2010. Penyerahan ini dilakukan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, agar tanah

garapan dipersiapkan terlebih dahulu sebelum siap ditanam.

Setelah kritik intern dilakukan selanjutnya peneliti melakukan kritik

intern kepada narasumber yaitu ketua Kelompok Tani Maju yaitu Bapak Mat

Hosen. Kritik intern dilakukan untuk membuktikan bahwa kesaksian atau

pernyataan yang diberikan oleh narasumber sesuai dengan fakta di lapangan.

Kritik ini dilakukan dengan melihat latar belakang narasumber, pendidikan

narasumber serta kaitannya narasumber dengan objek penelitian.

3.3 Interpretasi

Tahap ketiga dalam penelitian ini adalah interpretasi. Interpretasi sejarah

sering disebut juga dengan analisis sejarah. dalam hal ini, ada dua metode yang

digunakan, yaitu analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan sedangkan

sintesis berarti menyatukan (Kuntowijoyo, 2013:78-79). Analisis sejarah itu

sendiri bertujuan melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari

sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta itu

dalam suatu interpretasi yang menyeluruh (Abdurrahman, 2007:73). Dalam proses

interpretasi sejarah, peneliti harus berusaha mencapai faktor-faktor yang

menyebabkan terjadinya peristiwa. Pada proses interpretasi peneliti merangkai,

menghubungkan serta mengaitkan fakta-fakta sehingga antara satu fakta dengan

fakta yang lain dapat menjadi sebuah rangkaian makna yang faktual dan logis dari

kehidupan masa lampau. Dalam hal ini peneliti melakukan penafsiran dan

pemahaman fakta-fakta sejarah dari sumber tertulis dan sumber lisan yang

berkaitan dengan penelitian. Setelah itu peneliti merangkai fakta sejarah antara

satu dengan yang lainnya dan disusun secara kronologis.

Analisis memiliki dua metode dalam pelaksanaannya terdiri dari analisis

dan sintesis seperti yang telah di jelaskan di atas. Analisis dan sintesis ini akan
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dipermudah dengan  adanya pendekatan dan teori. Pendekatan yang peneliti

gunakan adalah pendekatan sosiologi budaya. Budaya merupakan hasil cipta, rasa

dan karsa manusia meliputi ide, alat dan produk serta tindakan sosial yang berasal

dari aktivitas sosial. Sedangkan sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari

tentang masyarakat. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah

teori fungsionalisme struktural. Teori fungsionalisme struktural menekankan pada

keteraturan dan mengabaikan konflik. Menurut teori ini masyarakat dipandang

sebagai suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian yang saling menyatu

dalam keseimbangan

3.4 Historiografi

Tahap terakhir dalam metode penelitian sejarah adalah historiografi.

Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan, atau laporan hasil penelitian

sejarah yang telah dilakukan (Abdurahman, 2007:76). Penulisan laporan hasil

peneltian sejarah hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai

proses penelitian dari tahap awal (perencanaan) sampai dengan tahap akhir

(penarikan kesimpulan). Dari penulisan sejarah tersebut dapat dilihat apakah

penelitian tersebut berlangsung sesuai prosedur yang digunakan atau tidak.

Peneliti harus memiliki kemampuan menampilkan yang baik sehingga fakta

sejarah dapat dirangkai secara kronologis, sistematis sehingga menjadi kisah

sejarah yang bermakna. Dengan demikian dapat merekonstruksi mengenai

perubahan sosial budaya masyarakat petani kopi di Desa Sukorejo Kecamatan

Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso.

Penyajian yang dilakukan peneliti didalam skripsi ini terdiri dari enam

bagian, antara lain:

1) Bab 1 Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, penegasan judul,

ruang lingkup, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian;

2) Bab 2 Tinjauan Pustaka yang mengulas tentang kajian penelitian terdahulu

dan kajian-kajian teoritis yang berkaitan dengan kondisi sosial budaya

masyarakat petani kopi Desa Sukorejo;
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3) Bab 3 Metode penelitian, dalam hal ini berisikan tentang metode penulisan

sejarah yang terdiri dari empat langkah, yakni : heuristik, kritik sumber,

interpretasi dan historiografi;

4) Bab 4 Gambaran umum penelitian yang berisikan mengenai wilayah

penelitian, dalam hal ini adalah Kabupaten Bondowoso.

5) Bab 5 Pembahasan

6) Bab 6 Penutup, terdiri dari simpulan dan saran yang merupakan jawaban

dari permasalahan yang dikaji oleh peneliti.
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Lampiran 1.

Matrik Penelitian

Topik Judul
Penelitian

Jenis dan Sifat
Penelitian

Permasalahan Sumber Data Metode Penelitian

1 2 3 4 5 6

Sejarah
Sosial
Budaya

Dinamika
Sosial Budaya
Masyarakat
Petani Kopi
Desa Sukorejo
Kecamatan
Sumber
Wringin
Kabupaten
Bondowoso
Tahun 2009-
2017

a. Jenis Penelitian:
 Penelitian Sejarah
b. Sifat Penelitian:
 Penelitian

Kepustakaan atau
Studi Literatur,
Wawancara,
observasi

1. Bagaimana kronologis
sejarah sosial budaya
masyarakat petani kopi
Desa Sukorejo Tahun
2009-2017?

2. Perubahan tujuan sosial
budaya apa yang terjadi
sejak Tahun 2009 ?

3. Tata nilai apa yang
muncul pada proses
adaptasi dan perubahan
tujuan sosial budaya
petani kopi Desa
Sukorejo Tahun 2009-
2017?

4. Bagaima tata nilai
sosial budaya hasil dari
adaptasi dan integrasi
menjadi pedoman
dalam kehidupan petani
kopi Desa Sukorejo
Tahun 2009-2017?

1. Dokumen
2. Buku
3. Skripsi
4. Laporan Penelitian
5. Wawancara
6. Observasi

Metode Penelitian
Sejarah dengan langkah-
langkah:

a. Heuristik
b. Kritik
c. Interpretasi
d. Historiografi

Pendekatan:
Sosiologi Budaya
Teori:
Fungsionalisme
Struktural
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Lampiran 2.

Pedoman Penelusuran/Pengumpulan Sumber Sejarah

No Data Yang Diraih Tahun Satuan Wilayah Jenis Data Metode Untuk Memperoleh
Data

1

Gambaran Umum Daerah
Penelitian

a. Kondisi Geografis dan
Demografis Kota
Kediri

b. Gambaran Umum
Desa Sukorejo

2016

Desa Sukorejo
Kecamatan Sumber
Wringin
Kabupaten
Bondowoso

Kualitatif dan
Kuantitatif

a. Observasi
b. Wawancara
c. Dokumentasi

2 Latar Belakang Masyarakat
Menjadi Petani Kopi 2009-2016

Desa Sukorejo
Kecamatan Sumber
Wringin
Kabupaten
Bondowoso

Kualitatif
a. Observasi
b. Wawancara
c. Dokumentasi

3

Sejarah dan Dinamika Sosial
Budaya Masyarakat Petani
Kopi Desa Sukorejo
Kecamatan Sumber Wringin
Kabupaten Bondowoso Tahun
2009-2017

2009-2016

Desa Sukorejo
Kecamatan Sumber
Wringin
Kabupaten
Bondowoso

Kualitatif dan
Kuantitatif

a. Observasi
b. Wawancara
c. Dokumentasi
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Lampiran 3.

Pedoman Wawancara

No Data yang akan diwawancarai Objek yang akan
diwawancarai

1

Gambaran Umum Daerah Penelitian
a. Kondisi Geografis dan

Demografis Kabupaten
Bondowoso

b. Gambaran Umum Desa
Sukorejo

Badan Pusat Statistik (BPS) ,
Kantor Desa Sukorejo,

2 Latar Belakang Masyarakat menjadi
Petani Kopi

Dinas Pertanian, Petani Kopi,
Buruh Tani Kopi

3

Sejarah dan Dinamika Sosial Budaya
Masyarakat Petani Kopi Desa Sukorejo
Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten
Bondowoso Tahun 2009-2017

Dinas Pertanian, Petani Kopi,
Buruh Tani Kopi, Kantor Desa
Sukorejo, Puslit Koka,
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Lampiran 4.

PEDOMAN WAWANCARA DAN OBSERVASI

No Daftar Pertanyaan Sumber Data
Tehnik

Pengambilan
Data

Bagaimana kronologis sejarah sosial budaya masyarakat petani kopi Desa

Sukorejo Tahun 2009-2017

1
Bagaimana kronologis sejarah berdirinya

perkebunan  kopi rakyat Bondowoso?

2
Bagaimana pandangan masyarakat tentang adanya

perkebunan  kopi rakyat Bondowoso?

3
Kendala apa saja yang dihadapi perkebunan  kopi

rakyat Bondowoso?

4

Apa faktor pendorong berdirinya perkebunan  kopi

rakyat Bondowoso sehingga dapat diterima oleh

masyarakat?

Perubahan tujuan sosial budaya apa yang terjadi sejak Tahun 2009

1
Apa tujuan berdirinya perkebunan  kopi rakyat

Bondowoso?

2
Apa kegunaan perkebunan  kopi rakyat

Bondowoso bagi masyarakat?

3
Bangaimana cara mencapai tujuan perkebunan

kopi rakyat Bondowoso?

4
Bagaimana perbandingan tujuan perkebunan  kopi

rakyat Bondowoso dulu hingga sekarang?

Tata nilai apa yang muncul pada proses adaptasi dan perubahan tujuan sosial
budaya petani kopi Desa Sukorejo Tahun 2009-2017

1

Nilai-nilai dan norma apa saja yang muncul

dengan berdirinya perkebunan  kopi rakyat

Bondowoso?

2 Apa yang menjadi keunikan menjadi petani kopi



29

yang tidak dimiliki pekerjaan lain?

4

Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi

perkebunan kopi sehingga tetap  ada sampai

sekarang?

Bagaima tata nilai sosial budaya hasil dari adaptasi dan integrasi menjadi pedoman
dalam kehidupan petani kopi Desa Sukorejo Tahun 2009-2017

1

Mengapa masyarakat menggukan atau

mengaplikasikan nilai atau norma sebangai

pedoman hidup?

2
Upaya apa saja yang dilakukan untuk menjaga

nilai dan norma tetap ditaati?

3
Kendala apa saja yang dihadapi dalam

melaksanakan nilai dan norma dalam bertani kopi?

4

Bangaimana perubahan sosial masyarakat sebelum

dan sesudah mengaplikasikan nilai atau norma

dalam kehidupannya ?
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