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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perubahan Sosial

Pada dasarnya, manusia senantiasa mempelajari dan melakukan

perubahan-perubahan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan sesuai

dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan sosial yang ada. Hal ini sangat

wajar karena lembaga-lembaga kemasyaraakatan berupa norma-norma sosial

diciptakan dan diajarkan dari satu generasi ke generasi berikutnya semata-

mata untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, baik secara perorangan

maupun  kelompok.

Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi akibat ketidak sesuaian

diantaara unsur-unsur sosial yang saling berbeda sehingga terjadi keadaan

yang tidak serasi fungsinya bagi kehidupan (Muin, 2006:3).

Menurut Kingsley Davis Perubahan sosial adalah perubahan-

perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Teori lain yaitu

Mac. Iver. Perubahan sosial sebagai perubahan dalam hubungan sosial (sosial

relations) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium) dalam

hubungan sosial. Karl Mark Perubahan sosial terjadi karena perkembangan

teknologi atau kekuatan. (Philipus 2004:55).

2.1.1 Bentuk-bentuk Perubahan Sosial

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat bisa terjadi beragam

bentuk, mulai dari hal yang terkecil hingga besar, secara cepat maupun
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lambat, direncanakan maupun tidak Soerjono Soekanto membedakan

perubahan sosial terjadi beberapa bentuk sebagai berikut:

a) Perubahan sosial lambat.

Perubahan sosial yang lambat disebut pula evolusi, yaitu

perubahan-perubahan yang memerlukan waktu lama dan ada serangkaian

perubahan-perubahan kecil  yang saling mengikuti secara lambat pula.

Pada evolusi, perubahan terjadi dengan sendirinya, tanpa rencana atau

kehendak tertentu. Perubahan terjadi karena usaha masyarakat

menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi baru yang

timbul, yaitu sebagai berikut.

b) Perubahan sosial cepat

Perubahan-perubahan sosial yang berlangsung  dengan cepat dan

menyangkut sendi-sendi dasar kehidupan masyarakat.

c) Perubahan sosial kecil

Perubahan sosial kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsure-unsur

strktur sosial, tetapi tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi

masyarakat karena tidak mengakibatkan perubahan pada lembaga-lembaga

kemasyarakatan.

d) Perubahan sosial besar

Perubahan sosial besar merupakan suatu perubahan yang akan

membawa pengaruh besar pada masyarakat, misalnya dalam proses

industrialisasi pada masyarakat agraris.
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e) Perubahan sosial yang direncanakan

Perubahan sosial yang direncanakan merupakan perubahan yang

telah diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak

yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat.

f) Perubahan sosial yang tidak direncanakan

Perubahan sosial yang tak terencanakan adalah perubahan yang

berlangsung begitu saja dan diluar jangkauan pengawasan masyarakat

serta dapat menimbulkan akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan.

sebagai contoh bertambahnya jumlah pengangguran.

2.1.2 Faktor-faktor Pendorong dan Menghalang Terjadinya Perubahan

Sosial

Nurul Aini (2004:61-62) Ada beberapa faktor yang mrndorong dan

menghalangi terjadinya perubahan sosial

a) Faktor yang mendorong jalannya perubahan sosial

a. Kontak dengan kebudayaan lain. Melalui difusi yaitu proses

penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari individu ke individu lain dan

masyarakat ke masyarakat lain

b. Sistem pendidikan formal yang maju. Pendidikan formal yang maju

memungkinkan orang berpikir objektif dan rasional.

c. Sikap menghargai karya hasil karya seseorang dan keinginan untuk

maju. Keinginan masyarakat untuk mendapat hadiah merupakan salah

satu pendorong kemajuan
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d. Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan menyimpang yang bukan

delik, maksudnya yang tidak berkaitan dengan sanksi hukum.

e. Sistem lapisan masyarakat yang terbuka, selalu berusaha mencapai

kemajuan.

f. Ketidak puasan masyarakat dalam bidang-bidang kehidupan tertentu.

g. Orientasi kemasa depan.

h. Nilai bahwa manusia harus selalu beriktiar untuk memperbaiki

hidupnya.

b) Faktor yang menghalang terjadinya perubahan sosial

a. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain.

b. Perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat

c. Sikap masyarakat yang sangat tradisional, mengkedepankan tradisi.

d. Adanya kepentingan yang telah tertanam dengan kuat.

e. Rasa takut akan tergoyahnya sebuah kebudayaan.

f. Prasangka terhadap hal-hal yang baru.

g. Adat atau kebuasaan yang terlalu kuat.

h. Nilai hidup yang buruk dan tidak mungkin diperbaiki.

2.2 Teori Kebutuhan

Keinginan akan pengakuan, penghormatan, dan status sosial,

merupakan jenis terakhir dari kebutuhan yang mendorong orang untuk

bekerja. Dengan demikian setiap pekerja mempunyai motif keinginan dan

kebutuhan tertentu dan mengharpkan kepuasan dari hasil kerjanya. (Malayu

Hasibuan; 2010:142).
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Melayu Hasibuan (2010:11-12) mengatakan bahwa Maslow

mengemukakan sejumlah proposisi tentang prilaku manusia sebagai berikut:

1. Kebutuhan Fisiologis

Ini adalah kebutuhan biologis. Mereka terdiri dari kebutuhan

oksigen, makanan, air, dan suhu tubuh relatif konstan. Mereka adalah

kebutuhan kuat karena jika seseorang tidak diberi semua kebutuhan,

fisiologis yang akan datang pertama dalam pencarian seseorang untuk

kepuasan.

2. Kebutuhan Keamanan

Ketika semua kebutuhan fisiologis cukup dipenuhui, maka

kebutuhan-kebutuhan pada tingkatan berikutnya yang lebih tinggi yakni

kebutuhan akan keamanan, mulai mendominasi prilaku manusia.

Kebutuhan-kebutuhan demikian yang seringkali dinamakan kebutuhan

akan keamanan (security needs) dinyatakan misalnya dalam wujud

keinginan akan proteksi terhadap bahaya fisikal (bahaya kebakaran, atau

serangna criminal); keinginan untuk mendapatkan kepastian ekonomi

(economic security) preferensi terhadap hal-hal yang tidak dikenal, dan

keinginan atau dambaan orang akan dunia yang teratur, serta yang akan di

prediksi.

Kebutuhan-kebutuhan akan keamanan juga mencakup keinginan

untuk mengetahui batas-batas prilaku yang diperkenankan, maksudnya

keinginan akan kebebasan didalam batas-batas tertentu dari pada

kebebasan yang tidak ada batasnya. Seseorang yang tidak memiliki
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penetahuan lengkap tentang batas-batas prilaku yang diterima bagi dirinya

sendiri dapat mempunyai perasaan yang sangat terancam. Agaknya ia akan

berupaya untuk menemukan batas-batas demikian, sekalipun saat-saat

tertentu ia harus berprilaku dengan cara-cara yang tidak dapat diterima dan

tidak mengendalikan pikiran lagi dan perilaku, kebutuhan keamanan dapat

menjadi aktif. Orang dewasa memiliki sedikit kesadaran keamanan mereka

kebutuhan kecuali pada saat darurat atau periode disorganisasi dalam

struktur sosial (seperti kerusuhan luas). Anak-anak sering menampilkan

tanda-tanda rasa tidak aman dan perlu aman.

3. Kebutuhan Cinta, sayang dan kepemilikan

Ketika kebutuhan untuk keselamatan dan kesejahteraan fisiologis

puas, kelas berikutnya kebutuhan untuk cinta, sayang dan kepemilikan

dapat muncul. Maslow menyatakan bahwa orang mencari untuk mengatasi

perasaan kesepian dan keterasingan. Ini melibatkan kedua dan menerima

cinta, kasih sayang dan memberikan rasa memiliki.

4. Kebutuhan Esteem

Ketika tiga kelas pertama kebutuhan dipenuhi, kebutuhan untuk

harga bisa menjadi dominan. Ini melibatkan kebutuhan baik harga diri dan

untuk seseorang mendapat penghargaan dari orang lain. Manusia memiliki

kebutuhan untuk tegas, berdasarkan, tingkat tinggi stabil diri, dan rasa

hormat dari orang lain. Ketika kebutuhan ini terpenuhi, orang merasa

percaya diri dan berharga sebagai orang di dunia. Ketika kebutuhan

frustrasi, orang merasa rendah, lemah, tak berdaya dan tidak berharga.
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5. Kebutuhan Aktualisasi Diri

Ketika semua kebutuhan di atas terpenuhi, maka dan hanya maka

adalah kebutuhan untuk aktualisasi diri diaktifkan. Maslow

menggambarkan aktualisasi diri sebagai orang perlu untuk menjadi dan

melakukan apa yang orang itu “lahir untuk dilakukan.” “Seorang musisi

harus bermusik, seniman harus melukis, dan penyair harus menulis.”

Kebutuhan ini membuat diri mereka merasa dalam tanda-tanda

kegelisahan. Orang itu merasa di tepi, tegang, kurang sesuatu, singkatnya,

gelisah. Jika seseorang lapar, tidak aman, tidak dicintai atau diterima, atau

kurang harga diri, sangat mudah untuk mengetahui apa orang itu gelisah

tentang. Hal ini tidak selalu jelas apa yang seseorang ingin ketika ada

kebutuhan untuk aktualisasi diri.

2.3 Konversi Lahan

Definisi lahan memiliki keterkaitan dengan tanah. Menurut Utomo

lahan memiliki ciri-ciri yang unik dibandingkan sumberdaya lainnya, yakni

lahan merupakan sumberdaya yang tidak habis, namun jumlahnya tetap dan

dengan lokasi yang tidak dapat dipindahkan. Jayadinata  memaparkan bahwa

tanah berarti bumi (earth), sedangkan lahan merupakan tanah yang sudah ada

peruntukannya dan umumnya ada pemiliknya, baik perseorangan atau

lembaga.

Lahan sebagai modal alami utama yang melandasi kegiatan kehidupan

memiliki dua fungsi dasar, yaitu:
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a. Fungsi kegiatan budidaya, yang memiliki makna suatu kawasan yang

dapat dimanfaatkan untuk berbagai penggunaan, seperti pemukiman, baik

sebagai kawasan perkotaan maupun pedesaan, perkebunan, hutan

produksi dan lain-lain.

b. Fungsi lindung, bermakna bahwa kawasan yang ditetapkan dengan fungsi

utamanya untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang ada, yang

mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta

budaya bangsa yang bisa menunjang pemanfaatan budidaya.

Menurut Jayadinata, tata guna lahan meliputi dua unsur, yaitu:

1. Tata guna lahan yang berarti penataan atau pengaturan penggunaan

(merujuk kepada sumberdaya manusia).

2. Lahan (merupakan sumberdaya alam), yang berarti ruang (permukaan

lahan serta lapisan batuan di bawahnya dan lapisan di atasnya), serta

memerlukan dukungan berbagai unsur alam lain seperti air, iklim,

hewan, vegetasi, mineral, dan sebagainya.

Alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah

perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula

(seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang membawa dampak

negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan tersebut. Alih fungsi

lahan dalam artian perubahan atau penyesuaian peruntukan penggunaan,

disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan

untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan

meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.
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Sihaloho (2004:25) menjelaskan bahwa konversi lahan adalah alih

fungsi lahan khususnya dari lahan pertanian ke perkebunan. Konversi lahan

pada umumnya dipengaruhi oleh transformasi struktur ekonomi yang semula

bertumpu pada sektor pertanian ke sektor ekonomi.

Produktifitas lahan sawah menentukan pendapatan petani dari usaha

taninya. Semakin rendah produktifitas lahan sawah, maka produk yang

dihasilkan oleh lahan sawah tersebut semakin rendah dan selanjutnya

pendapatan yang diterima oleh petani akan semakin rendah. Rendahnya

pendapatan petani yang diakibatkan oleh rendahnya produktifitas lahan sawah

akan menyebabkan petani memutuskan untuk mengkonversi lahan sawahnya

dan beralih ke sektor perkebunan. Hal ini dikarenakan pekerjaan di sektor

perkebunan dipandang dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi

daripada pendapatan yang diperoleh dari hasil lahan sawah yang mempunyai

produktifitas rendah (Utama, 2006).

Menurut Sudirja (2008:13) alih fungsi lahan pertanian mempunyai

tiga manfaat diantaranya:

1) Ketersediaan lapangan kerja baru bagi sejumlah petani terutama buruh tani

yang terkena oleh alih fungsi tersebut, yaitu berkurangnya pengangguran

dan adanya pekerjaan yang baru lebih mudah.

2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu terpenuhuinya kebutuhan

hidup, pendapatan akan meningkat dan tingkat pendidikan yang semakin

tinggi.
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3) Perubahan status sosial yaitu semakin dihormati dan dihargai oleh

masyarakat.

Peningkatan pendapatan perekonomian masyarakat yang hendak

dicapai melalui konversi lahan pertanian padi ke perkebunan kelapa sawit

merupakan alasan logis bagi masyarakat melihat keberhasilan yang dicapai

masyarakat yang telah dulu melakukan konversi lahan. Hal ini tentulah

menjadi selaras dengan tujuan pembangunan dibidang pertanian. Namun

kesuksesan pembangunan pertanian juga ditentukan oleh kemampuan petani

dalam merencanakan dan mengola usaha perkebunan yang mereka tekuni.

2.4 Kajian Terdahulu

Beberapa penelitian terkait dengan penelitian yang akan dilaksanakan

diuraikan secara ringkas berikut ini:

Muslim, S.Sos, M.Si (Jurnal) Melakukan penelitian tentang Mobilitas

sosial petani karet konversi ke petani kelapa sawit di Desa Parit kebumen

Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Dengan kesimpulan bahwa adanya

peningkatan pendapatan untuk memenuhui kebutuhan keluarga, status sosial

yang membanggakan disamping itu petani sawit lebih ada kepastian dari segi

pendapatan.

Kusnitarini (2006) melakukan penelitian yang menganalisis keterkaitan

konversi lahan pertanian dengan perkembangan wilayah dan faktor-faktor

yang mempengaruhinya di Tangerang, Banten. Perubahan penggunaan lahan

yang ada di Kota Tangerang dari tahun 1991 hingga 2005 cenderung ke arah
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penggunaan lahan untuk perkotaan. Penggunaan lahan untuk sawah, tegalan,

air dan hutan semuanya mengalami konversi bahkan lahan hutan telah

terkonversi 100%.

Anugerah (2005) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi konversi lahan sawah ke penggunaan lahan non pertanian di

Kabupaten Tangerang dan diperoleh hasil bahwa selama periode tahun 1994-

2003 di Kabupaten Tangerang telah terjadi konversi lahan sebesar 5.407 ha

dengan laju konversi sebesar 2,44 % per tahun. Luas lahan terkonversi

berturut-turut dari yang terluas adalah sawah tadah hujan, sawah irigasi

setengah teknis, sawah irigasi sederhana dan sawah irigasi teknis. Faktor-

faktor yang berpengaruh nyata terhadap konversi lahan sawah adalah

produktifitas sawah, luas lahan sawah irigasi, kontribusi sektor pertanian dan

kebijakan pemerintah.

2.5 Pandangan Islam

Di zaman sekarang kita dihadapkan pada banyaknya jenis dan macam

pekerjaan. Pekerjaan atau mata pancaharian seseorang kian bertambah banyak

sesuai dengan bertambahnya penduduk dan semakin khususnya keahlian

seseorang.

Namun sebenarnya pada asalnya hanya ada tiga profesi sebagaimana

disebutkan oleh Imam Al-Mawardi. Dia berkata: “Pokok mata pencaharian

tersebut adalah bercocok tanam (pertanian), perdagangan dan pembuatan suatu

barang (industri)”. Para ulama berselisih tentang manakah yang paling baik
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dari ketiga profesi tersebut. Madzhab As-Syafi’i berpendapat bahwa pertanian

adalah yang paling baik. Sedangkan Imam Al-Mawardi dan Imam An-

Nawawi berpendapat bercocok tanam lah yang paling baik karena beberapa

alasan:

Pertama, Bercocok tanam adalah merupakan hasil usaha tangan

sendiri. Dalam Shohih Al-Bukhori dari Miqdam bin Ma’dikariba

rodhiyallohu’anhu dari Nabi shollallohu‘alaihiwasallam, Beliau bersabda

yang artinya “Tidaklah seorang memakan makanan yang lebih baik dari orang

yang memakan dari hasil usaha tangannya, dan adalah Nabi Dawud ‘alaihi

salam makan dari hasil tangannya sendiri”.

Kedua, Bercocok tanam memberikan manfaat yang umum bagi kaum

muslimin bahkan binatang. Karena secara adat manusia dan binatang haruslah

makan, dan makanan tersebut tidaklah diperoleh melainkan dari hasil tanaman

dan tumbuhan. Dan telah shohih dari Jabir rodhiyallohu ‘anhu dia berkata:

telah bersabda Rosululloh shollallohu ‘alaihi wa sallam: “Tidaklah seorang

muslim menanam tanaman melainkan apa yang dimakan dari tanaman tersebut

bagi penanamnya menjadi sedekah, apa yang dicuri dari tanamannya tersebut

bagi penanamnya menjadi sedekah, dan tidaklah seseorang merampas

tanamannya melainkan bagi penanamnya menjadi sedekah”. (HR Muslim).

Dalam riwayat Imam Muslim yang lain disebutkan “Tidaklah seorang muslim

menanam tanaman kemudian memakan tanaman itu manusia, binatang, dan

burung melainkan bagi penanamnya menjadi sedekah hingga hari kiamat’

Ketiga, bercocok tanam lebih dekat dengan tawakkal. Ketika seseorang
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menanam tanaman maka sesungguhnya dia tidaklah berkuasa atas sebiji benih

yang dia semaikan untuk tumbuh, dia juga tidak berkuasa untuk

menumbuhkan dan mengembangkan menjadi tanaman, tidak lah dia berkuasa

membungakan dan membuahkan tanaman tersebut. Tumbuhnya biji,

pertumbuhan tanaman, munculnya bunga dan buah, pematangan hasil tanaman

semua berada pada kekuasaan Alloh. Dari sinilah nampak nilai tawakkal dari

seorang yang bercocok tanam. Sedangkan Abu Yahya Zakariya Al-Anshori

As-Syafii menambahkan: “Seutama-utama matapancaharian adalah bercocok

tanam karena lebih dekat dengan sikap tawakkal, bercocok tanam juga

memberikan manfaat yang umum bagi semua makhluk, dan secara umum

manusia butuh pada hasil pertanian. Berkata Az-Zarkasyi, bahwa semua orang

memperhatikan makanan karena tidak ada yang tidak butuh kepada hasil

bercocok tanam (makan) dan tidaklah kehidupan tegak tanpa adanya makanan.

Pertanian merupakan salah satu daripada pekerjaan yang mulia dan

amat digalakkan. Dari aspek akidah kegiatan pertanian dapat mendekatkan diri

seseorang kepada Allah. Tanda kebesaran Allah dapat dilihat dengan jelas

dalam proses kejadian tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Apabila seseorang itu

melakukan usaha pertanian, ia akan membuatkan seseorang itu lebih

memahami hakikat sebenar konsep tawakal dan beriman kepada kekuasaan-

Nya. Yang memberikan hasil tetap datangnya dari Allah Swt.

Menurut Dr. Zainal Azam Abd. Rahman seorang cendikiawan Islam

dalam tulisan beliau dalam akhbar Berita Harian bertarikh 6 Januari 2005,

kegiatan pertanian menjadi fardu kifayah kerana manfaatnya lebih besar
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daripada manfaat peribadi. Kebanyakan fuqaha' Islam berpendapat bahwa

pertanian adalah lebih afdal atau utama pada pandangan Islam dan suatu

gagasan berbanding lain-lain jenis perniagaan dan perancangan projek-projek

Mega-Mega karena manfaat pertanian lebih meluas dan menjangkau

kehidupan rayat justru kepentingannya tidak dapat dinafikan sebagai bidang

yang membekalkan makanan kepada umat. Sebagaimana firman Allah dalam

surah Abasa ayat 27 – 32 yang bermaksud :










Artinya: “Lalu Kami tumbuhkan pada bumi biji-bijian (27) Dan buah anggur
serta sayur-sayuran (28) Dan zaitun serta pohon-pohon kurma (29)
Dan taman-taman yang menghijau subur (30) Dan berbagai-bagai
buah-buahan serta bermacam-macam rumput. (31) Untuk kegunaan
kamu dan binatang-binatang ternakan kamu (32).”

Hadis Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad

bermaksud:

"Andainya kiamat tiba dan pada tangan seseorang daripada kamu ada
sebatang anak kurma, maka hendaklah dia tanpa berlengah-lengah lagi
menanamkannya." (Hadis riwayat Imam Ahmad).

Demikianlah pentingnya kegiatan pertanian hingga pada akhir zaman

pun, bidang ini tidak boleh diabaikan kerana ia adalah sumber terpenting bagi

kehidupan manusia sebagai penyumbang bekalan makanan. Allah SWT

Menjanjikan Insentif Istimewa Kepada Pengusaha Sektor Pertanian Sesuai

dengan kedudukannya sebagai sektor yang sangat digalakkan, kita dapati ada

Allah Swt telah menjanjikan insentif yang lumayan bagi petani dan pengusaha
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sektor ini, sama ada ia dilihat dari sudut kebendaan atau kerohanian. Bagi umat

Islam, bidang pertanian adalah antara cara mudah bagi mendapat pahala dan

ganjaran dari Allah, selain menerima manfaat atau pendapatan halal daripada

hasil jualan keluaran pertanian.

Rasulullah bersabda bermaksud:

"Tiada seorang Muslim pun yang bertani, lalu hasil pertaniannya
dimakan oleh burung atau manusia atau binatang, melainkan dia akan
menerima pahala di atas hal itu." (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim)
Dalam hadis lain, Baginda bersabda maksudnya:

"Tiada seorang lelaki menanam sesuatu tanaman, melainkan Allah
menetapkan baginya ganjaran sebanyak jumlah buah yang dihasilkan oleh
tanaman berkenaan." (Hadis riwayat Imam Ahmad).

2.6 Definisi Konsep

Konsep-konsep yang telah dikemukakan diatas masih bersifat abstrak,

maka agar tercapai kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan penelitian,

maka dimasukkan beberapa batasan yang berpedoman pada teori yang

dikemukakan pada telaah pustaka. Definisi konsep merupakan batasan dalam

penelitian yang merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya,

dimaksudkan agar memberikan arah dalam penulisan bagian berikutnya, yaitu

dengan mendefinisikan sebagai berikut:

1. Konversi adalah Penggantian tanaman yang sudah ada dengan tanaman

lain. Konversi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konversi lahan

pertanian Padi menjadi lahan perkebunan Kelapa Sawit

2. Masyarakat merupakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan

terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
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3. Pertanian merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan bercocok

tanam yang dibentuk dengan mengusahakan tanah dengan tanam-tanaman.

Pertanian dimaksud dalam penelitian ini adalah pertanian padi yang

merupakan tumbuhan yang menghasilkan beras.

4. Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan kering dengan menanam

komoditi tertentu. Perkebunan yang dimaksud disini adalah perkebunan

kelapa sawit yang merupakan Tumbuhan yang buahnya menghasilkan

minyak.

2.7 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah batasan atau rincian-rincian kegiatan

operasional yang diperlukan untuk mengatur variabel penelitian yang dapat

diukur dari gejala-gejala yang memberikan arti pada variabel tersebut. Untuk

menghindari kesalahan dalam menafsirkan istilah yang digunakan serta

memudahkan pemahamannya, maka dioperasionalkan beberapa konsep yang

dipakai:

1. Ketersediaan lapangan kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

ketersediaan lapangan kerja setelah masyarakat melakukan konversi lahan

perkebunan Kelapa Sawit.

2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini adalah

meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang melakukan

konversi lahan pertanian padi  menjadi lahan perkebunan kelapa sawit.
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3. Perubahan status sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

perubahan status sosial masyarakat setelah melakukan konversi lahan

perkebunan kelapa sawit.

Tabel 2.I : Operasional Indikator

Variabel Indikator Sub Indikator

Manfaat

konversi

lahan

1. Ketersediaan lapangan

kerja baru

2. Meningkatkan

pertumbuhan ekonomi

3. Perubahan status sosial

a. Berkurangnya pengangguran

b.Pekerjaan baru yang lebih mudah

a. Terpenuhuinya kebutuhan

b.  Pendapatan meningkat

c. Tingkat pendidikan yang

semakin tinggi

a. Semakin dihormati

b. Disegani masyarakat

Sumber:Data olahan penulis dari teori Sudirja

2.8 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana

teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai

masalah yang penting.

Kerangka berfikir ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih

jelas tentang variabel penelitian dan indikator-indikator yang menentukannya.

Adapun kerangka pikiran dalam penelitian ini dapat dilihat dalam skema

sebagai berikut:
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran

MASYARAKAT/PETANI

KONVERSI LAHAN

Manfaat Konversi lahan
1. Tersedianya lapangan kerja

baru
2. Meningkatnya pertumbuhan

ekonomi
3. Status sosial yang semakin

baik


