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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Persiapan Penelitian 

Ada beberapa tahap persiapan yang dilakukan sebelum 

pelaksanaan tahap penelitian. Pertama, peneliti menentukan 

kriteria subjek yang akan diteliti. Penentuan kriteria subjek 

berdasarkan tujuan dari penelitian dan hasil dari survey di 

lapangan. Kriteria subjek yang ditetapkan adalah; petani berusia 

22-37 tahun, berjenis kelamin laki-laki, dan menjadi petani 

minimal 5 tahun. 

Candisari merupakan sebuah Desa yang terletak di 

Kecamatan Purwodadi. Dengan mayoritas penduduk bekerja di 

bidang pertanian (petani ataupun buruh tani), tentu banyak 

produk pertanian yang dihasilkan seperti sayur, buah, dan 

tentunya padi yang hampir semua petani menanamnya. 

Lebih banyak jumlah buruh tani ketimbang petani sendiri 

dikarenakan banyaknya petani yang menjual sawahnya, 

kemudian buruh tadi yang tidak mempunyai lahan tersebut 

menyewa sawah milik pemerintah desa atau pemilik sawah yang 

tidak menggarap lahannya tersebut. 

B. Pelaksanaan Penelitian 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

kualitatif. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara 
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wawancara dan observasi. Pada pertemuan pertama dengan 

subjek, peneliti selalu melakukan pendekatan atau membangun 

rapor, dan pada pertemuan selanjutnya (pertemuan kedua) 

peneliti melakukan wawancara terkait dengan penelitian. 

Penelitian mulai dilaksanakan pada bulan Juli 2016 – 4 Juni 

2017. Waktu dan tempat penelitian ditetapkan berdasarkan 

kesepakatan antara peneliti dengan subjek penelitian. Jumlah 

pertemuan dengan subjek dilakukan sesuai dengan kebutuhan 

dan menyesuaikan waktu dengan subjek. Tabel 1 berikut adalah 

rekap waktu dan tempat tempat pelaksanaan penelitian: 
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Tabel 1. Jadwal Pertemuan dengan Subjek 

No Inisial Tanggal Waktu Tempat Keterangan  

1. AS I: 23 Januari 2017 18.25-

19.28 

Rumah 

subjek 

Membangun 

raport dan 

wawancara I 

II: 31 Januari 2017 17.00-

18.10 

Rumah 

subjek 

Wawancara II 

III: 3 Juni 2017 05.10-

10.00 

Sawah 

subjek 

Triangulasi 

metode 

2. AG I: 20 Januari 2017 18.15-

19.15 

Rumah 

subjek 

Membangun 

raport 

II: 30 Januari 2017 18.20-

19.25 

Rumah 

subjek 

Wawancara I 

III: 4 Juni 2017 06.00-

09.30 

Sawah 

subjek 

Triangulasi 

metode 

3 EK I: 17 Februari 2017 19.40-

21.50 

Rumah 

subjek 

Membangun 

raport dan 

wawancara I 

II: 1 Juni 2017  15.30-

17.00 

Sawah 

subjek 

Triangulasi 

metode 
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C. Hasil Pengumpulan Data 

1. Subjek 1 

a. Identitas 

Nama   : AS 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Umur   : 33 tahun 

Status perkawinan : Sudah menikah 

Alamat   : Candisari 

Hobi   : Sepakbola 

Cita-cita sejak kecil : Petani 

Pendidikan  : SMP 

Pekerjaan   : Petani 

Kelebihan   : - 

Kekurangan  : - 

Jumlah saudara kandung : L= 1  P= 3  Anak ke= 4 

b. Hasil Observasi dan Wawancara 

1) Hasil Observasi 

Pada hari Jumat, 13 Januari 2017 peneliti 

melalukan observasi sekaligus berusaha 

mengumpulkan data apakah subjek masuk dalam 

kriteria atau tidak di rumah yang bersangkutan. Peneliti 

sampai di rumah subjek sekitar pukul 18.00. 

Sesampainya di rumah subjek, peneliti mengetuk pintu 

dan disambut oleh mertua subjek yang kebetulan 

sedang berkunjung dan langsung dipersilahkan masuk 
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dan duduk di kursi ruang tamu. Setelah itu subjek 

keluar dengan senyuman dan bersalaman dengan 

peneliti. Pada saat itu subjek mengenakan kaos 

berlengan pendek warna biru gelap serta bawahan 

sarung. Subjek memiliki postur tubuh yang cukup 

tinggi dan sedikit berisi, berkulit hitam, dan berambut 

pendek. Saat sedang berbincang-bincang subjek 

menjawab dengan suara yang cukup pelan dan sembari 

senyum kecil mengingat masa lalunya. 

Pada observasi selanjutnya, subjek yang 

berpenampilan santai dengan mengenakanan kaos 

berlengan pendek hitam dan celana jeans pendek. 

Nampak di depan rumah subjek terdapat tumpukan 

gabah yang baru saja dipanen hari itu. Sambil merokok 

subjek berbicara dengan santai dan diselingi senyuman 

seperti pada pertemuan pertama. Subjek  kini tinggal 

bersama istri dan seorang anak. Lingkungan tinggal di 

terlihat cukup agamis dan tepat di depan 

rumah/halaman rumah subjek terdapat mushola 

kampung, selain itu mertua subjek merupakan Kyai 

desa yang tinggal tepat di samping rumah subjek. Pada 

sekitar pukul 19.20 peneliti ijin pulang karena sudah 

memasuki waktu shalat isya dimana subjek harus 

menunaikan tugasnya untuk adzan. 
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Pada tanggal 3 juni 2017 peneliti kembali 

melakukan observasi, namun kali ini peneliti ikut 

terjun langsung ke ladang sawah dengan subjek. 

Sekitar pukul lima pagi di bulan ramadhan peneliti 

berjalan menuju area ladang persawahan tempat 

dimana subjek sudah tentukan sebelumnya. Terlihat 

matahari yang nampak malu-malu menampakkan 

dirinya, dan terlihat petani yang lalu lalang menuju ke 

ladang kerjanya. Belum sampai di tempat yang 

sebelumnya disepakati peneliti bertemu dengan subjek 

mengendarai motor kesayangannya yang selalu 

digunakan setiap kali pergi ke sawah. Subjek menyapa 

peneliti, dan langsung peneliti mengikutinya dari 

belakang menuju ladang pertanian subjek. 

Sesampainya di ladang subjek, terlihat padi yang sudah 

mulai “merunduk” dan menguning serta deretan pare 

yang siap panen. Subjek saat itu mengenakan kaos 

berwarna hijau berlengan panjang dan mengenakan 

celana pendek silver, serta tidak lupa memakai topi 

berwarna hitam untuk melindungi dari sengatan 

matahari. Subjek nampak sibuk mempersiapkan bibit 

kacang panjang dan batang kayu untuk melubangi 

tanah. Dengan cekatan subjek mulai melubangi tanah 

untuk penanaman bibit kacang sambil menyiangi 

rumput di sekitar tanaman. Selang beberapa waktu 
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datang kerabat subjek untuk membantu memasukan 

bibit kacang ke dalam lubang. Sembari melakukan 

aktivitasnya seesekali subjek mengajak peneliti 

ngobrol sambil menjelaskan tanaman-tanaman yang 

ada dan masalah hama wereng yang saat itu sedang 

marak. Subjek nampak sumringah melihat tanaman 

pare nampak sehat dan siap panen. Rona semangat 

juga terpancar saat subjek menelusuri area 

persawahanya dan sesekali menyapa petani lain yang 

lewat. Subjek bekerja seperti tidak kenal lelah 

walaupun saat itu sedang menjalankan ibadah puasa. 

Waktupun seperti cepat berlalu dan sudah 

menunjukkan pukul sepuluh pagi, dan waktunya 

subjek kembali ke rumah untuk istirahat dan 

melanjutkan aktivitasnya sore hari nanti. 

2) Hasil Wawancara 

a) Latar belakang subjek 

Subjek merupakan anak bungsu dari empat 

bersaudara. Menyandang status sebagai anak 

terakhir tidak membuat subjek manja terhadap 

orang tua seperti kebanyakan anak bungsu lainnya. 

Hal itu dikarenakan subjek satu-satunya anak laki-

laki dikeluarganya, dan sesuai budaya di daerahnya 

anak laki-laki memiliki “beban” yang lebih. 

Sehingga subjek sudah terbiasa mandiri dan 
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membantu orang tua sejak kecil hingga harus puas 

mengenyam bangku sekolah hanya sampai SMP. 

Sejak kecil subjek sering diajak ke sawah orang 

tuanya untuk membantu. Hal itulah yang membuat 

subjek mulai tertarik untuk terjun di bidang 

pertanian. Awalnya hanya mengerjakan sepetak 

lahan dan hanya ditanami padi/jagung karena 

subjek juga bekerja sebagai karyawan di sebuah 

katering. Namun seiring berjalannya waktu subjek 

ingin bekerja secara mandiri tanpa disuruh-suruh 

dan tekanan dari orang lain, akhirnya subjek 

memutuskan untuk fokus mengerjakan sawah yang 

lebih luas walaupun banyak akternatif plihan 

pekerjaan. Hal ini dikarenakan sejak kecil subjek 

memang bercita-cita menjadi petani sukses 

ditambah lagi dengan prinsip subjek yang ingin 

bekerja secara bebas tidak ada tekanan dari orang 

lain dan pendapatan tergantung usaha. Selain itu 

subjek menilai menjadi petani modalnya juga tidak 

terlalu banyak kalaupun tidak punya sawah masih 

bisa sewa. 

b) Afeksi negatif 

Menjadi petani memang tidak mudah, terdapat 

banyak tantangan dan hambatan di sana. Seperti 

yang dirasakan oleh subjek AS yang acap kali 
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mendapat banyak “ujian” selama menjadi petani. 

mulai dari tanamannya diserang hama hingga hasil 

panen jadi berkurang bahkan gagal panen. Terlepas 

dari faktor alam yang menjadi hambatan subjek, 

masih ada beberapa masalah yang membuat subjek 

harus berpikir keras dan merasa stres dengan 

kebijakan pemerintah yang memangkas subsidi 

pupuk untuk petani, sehingga harga pupuk meroket 

dan membebani subjek. Walaupun hasil panen 

melimpah belum tentu subjek bisa menikmatinya 

“secara utuh”, karena sering kali harga jual hasil 

panen anjlok karena panen raya sehingga tidak bisa 

memperoleh hasil yang maksimal.   

c) Afeksi positif 

Cukup banyak menelan “pil pahit” tak membuat 

subjek merasa menyesal dengan pilihan 

pekerjaannya sekarang. Afek positif yang subjek 

dapatkan berlipat-lipat lebih banyak sehingga tidak 

ada niatan putar haluan mencari pekerjaan lain. 

Subjek merasa bahagia saat melihat tanamannya 

tumbuh subur, dan itu memacu subjek lebih rajin ke 

sawah. Selain itu, subjek merasa senang apabila 

berkumpul bersama petani lain sambil berburu tikus 

walaupun itu di tengah ladang sawah dengan 

penerangan seadanya. Namun justru itu menjadi 
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copiing stres yang efektif karena selain saling 

sharing dengan petani lain subjek juga bisa 

mengurangi permasalahan yang selalu menjadi 

momok saat musim tanam. Rasa bangga juga 

dialami oleh subjek ketika mendapat pujian petani 

lain karena tanamannya lebih subur dibanding 

tanaman petani lain. Subjek merasa telah berhasil 

menerapkan ilmunya dibidang pertanian. Namun 

dari semua hal tersebut, ada satu hal yang 

membuatnya semakin bahagia dan bangga karena 

dengan menjadi petani berarti subjek telah menjadi 

“bos” dan bebas dari tekanan pihak manapun.  Afek 

positif tersebut bisa muncul karena adanya evaluasi 

dari subjek atas permasalahan-permasalahan yang 

muncul. Dimana saat yang bersamaan subjek 

mampu memahami tujuan hidupnya sebagai petani 

dengan segala suka duka di dalamnya. Bagian yang 

penting dari perjalanan subjek adalah cara 

pengambilan keputusan dari subjek dalam 

menyikapi kegagalan maupun masalah yang 

datang. 

d) Flourishing 

Dengan segala permasalahan dan kebahagiaan 

yang ada subjek kemudian merasa dihargai oleh 

lingkungan rumah dan pekerjaan. Subjek merasa 
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mendapat apresiasi yang lebih dari sesama rekan 

petani. Hal tersebut yang memupuk minat subjek 

untuk terus berkarya di bidang pertanian. Dengan 

segala faktor tersebut maka subjek semakin mantap 

dengan yang dijalani saat ini dan tujuan hidupnya 

jelas menjadi petani yang sukses. 

e) Kepuasan hidup 

Subjek mendapat titik balik saat keluarganya 

membutuhkan untuk tetap di desa dan tidak keluar 

kota untuk menjaga sang ibu. Dengan 

“keterpaksaan” tersebut justru subjek bisa fokus 

dengan apa yang dia suka dan tentunya bisa 

kembali membangun mimpi kecilnya untuk 

menjadi petani. Dengan bekerja secara mandiri dan 

tidak adanya tekanan dari pihak atau orang lain. 

Selain itu dari sisi pendapatan subjek sudah merasa 

bersyukur dengan apa yang didapatnya sekarang 

walaupun terkadang tidak sesuai harapan. Namun, 

bagi subjek yang terpenting adalah bisa bermanfaat 

dan tidak merugikan orang lain. 

c. Analisis Subjek 

Pada awalnya waktu masih kecil subjek hanya 

membantu orang tuanya di sawah. Namun itulah awal 

subjek mengenal dan muncul ketertarikan di bidang 

pertanian. Awalnya subjek tidak hanya bertani, namun 
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subjek juga bekerja sebagai karyawan di sebuah tempat 

katering. Hal tersebut dikarenakan dulu subjek hanya 

menanam padi atau jagung dan masih punya banyak 

waktu kosong, maka dari itu subjek akhirnya mencari 

pekerjaan tambahan sambil menunggu waktu tiba. 

Namun pada akhirnya subjek memutuskan 100% untuk 

terjun dalam bidang pertanian karena ayahnya meininggal 

dunia. Subjek sebagai satu-satunya anak laki-laki di 

keluarga memikul tanggung jawab moril untuk menjaga 

dan merawat sang ibu. Selain itu selama bekerja di 

katering subjek mendapat banyak pelajaran, yang salah 

satunya ingin bekerja mandiri tanpa ada tekanan dan kena 

marah orang lain. Perlahan-lahan subjek mengevaluasi 

waktu kosong tiga bulan saat menunggu hasil panen padi. 

Subjek akhirnya menerapkan sistem tumpang sari dengan 

palawija, hal tersebut mampu meningkatkan produktivitas 

dan efektivitas waktu karena masa panen palawija yang 

lebih cepat dan bisa dipanen berkali-kali hampir setiap 

hari.   

Sebuah proses tidak ada yang berjalan mulus dan pasti 

akan menemui hambatan, itulah yang juga dialami oleh 

subjek dari awal (sampai sekarang) meniti karir di bidang 

pertanian. Gagal panen, serangan hama, pupuk langka, 

hingga harga jual anjlok menjelang panen raya 

berulangkali dialami oleh subjek. Namun hal tersebut 
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tidak menyurutkan niat subjek untuk terus bergulat dengan 

tanaman dan lumpur di sawah. Badan bentol-bentol dan 

gatal disekujur tubuh sudah karena ulat bulu atau efek 

pupuk sudah tidak dirasakan lagi dan dianggapnya biasa 

saja. Bahkan subjek sering mengalami keracunan ringan 

(pusing, mual, gatal) karena kerasnya insektisida sering 

dialami subjek, namun hal tersebut tidaklah menjadi 

penghalang untuk subjek. Itu dikarenakan kebahagian 

yang dirasakan subjek lebih banyak berlipat-lipat 

ketimbang permasalahan yang dianggapnya hanya 

numpang lewat dan sebagai “guru” kehidupan. Sawah 

sudah dianggap  sebagai rumah kedua oleh subjek, karena 

hamparan tanaman yang hijau diaggapnya menyimpan 

harapan membuncah yang bisa membuat bahagia atau 

bahkan menghancurkan harapanya karena hasil 

mengecewakan. Sunyi dan gelapnya malam di ladang 

pertanian subjek kerap melepas penat dengan 

bercengkrama bersama petani lain sambil menjaga pompa 

sedot air dan berburu tikus yang merusak tanaman 

masyarakat. 

Subjek terus memupuk semangatnya dengan harapan 

dan target untuk jangka panjang supaya tidak mudah lelah 

dan menyerah. Subjek mempunyai cita-cita bisa 

memperluas lahan yang digarap dengan tanaman yang 

semakin beragam dan membangun rumah lebih layak, 
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serta harapan utama subjek yang terus diupayakan adalah 

mampu menyekolahkan anaknya hingga jenjang sarjana, 

dengan itu subjek sudah bisa menyebut dirinya sebagai 

petani sukses seperti yang dicita-citakan dari awal menjadi 

petani.  
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Bagan 3. Subjective well-being petani muda subjek I 

 

AFEKSI NEGATIF  

Permasalahan: 

- Serangan hama 

- Harga hasil panen anjlok 

Gagal: 

- Gagal panen 

Sedih: 

- Tidak bisa membahagiakan 

keluarga 

Stres: 

- Kepikiran kegagalan 

 

AFEKSI POSITIF  

Bahagia: 

- Bebas tekanan dari orang lain (bos) 

- Melihat tanaman tumbuh subur 

- Guyub dengan petani lain 

Bangga: 

- Mendapat pujian dari petani lain 

- Bekerja secara mandiri, tidak njagul 

FLOURISHING 

Dihargai: 

- Menjadi rujukan oleh petani lain 

Memiliki minat: 

- Ingin menjadi petani saja karena 

lebih enak dan bebas 

Memiliki tujuan hidup: 

- Hanya fokus menjadi petani 

- Mengembangkan variasi tanaman 

 

KEPUASAN HIDUP  

Memperoleh hal penting dlm hidup: 

- Bekerja mandiri tidak dibawah 

perintah orang lain 

Mendekati tipe hidup ideal: 

- Mengerjakan lahan pertanian lebih 

luas lagi 

- Merasa puas dengan yang didapat 

sekarang 

Keluarga: 

- kesejahteraan dan kebahagian keluarga 

Penilaian atau evaluasi diri: 

- Efektivitas lahan pertanian akan meningkatkan produktivitas 

- Merasa terus berkembang 

Pemahaman tujuan hidup: 

- Kemudahan dan kebebasan ketika menjadi petani 

Pengambilan keputusan: 

- Mengubah pola tanam standart 

Penilaian atau apresiasi orang lain: 

- Mendapat pujian karena tanamannya lebih subur 

Norma atau kebijakan pemerintah setempat: 

- Tidak puas dengan kebijakan pembatasan pupuk  

bersubsidi 

- Tidak puas dengan kinerja pemerintah mengenai 

harga jual hasil pertanian  

Pendapatan: 

- Merasa cukup dan masih bisa menabung 

- Mengubah sistem tanam (mampu menambah 

penghasilan) 

Merasa bermanfaat: 

- Menjadi contoh petani lain  

- Menjadi salah satu bagian penyedia pangan di 

Indonesia 
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Subjek 2 

a. Identitas 

Nama   : AG 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Umur   : 26 tahun 

Status perkawinan : Belum menikah 

Alamat   : Candisari 

Hobi   : Bulutangkis 

Cita-cita sejak kecil : Polisi 

Pendidikan  : SMA 

Pekerjaan   : Petani 

Kelebihan   : - 

Kekurangan  : - 

Jumlah saudara kandung : L= 2  P= 0  Anak ke= 1 

b. Hasil Observasi dan Wawancara 

1) Hasil Observasi 

Sebelum bertemu peneliti menghubungi dulu 

subjek dan menentukan waktu, subjek berpesan agar 

peneliti datang lebih awal karena subjek mau pergi. 

Sekitar pukul 18.20 peneliti sampai di rumah subjek, 

peneliti langsung disambut dengan hangat dan 

dipersilahkan duduk di ruang tamu. Tampak di sudut 

rumah terdapat beberapa tumpuk karung gabah hasil 

panen yang sudah dikeringkan tertata dengan rapi. 

Subjek pada saat itu mengenakan kaos berkerah lengan 
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pendek berwarna coklat dan bergaris putih dan celana 

jeans panjang berwarna biru. Subjek memiliki postur 

tubuh cukup berisi dan tinggi sekitar 165 cm serta 

berkulit sawo matang. 

Minggu pagi 4 juni 2017 matahari sudah cukup 

terik menghangatkan rumput yang berselimut embun, 

padahal waktu baru menunjukan pukul enam lebih. 

Dari kejauhan subjek nampak sibuk menyiapkan pupuk 

dan beberapa alat pertanian. Saat itu subjek 

mengenakan kaos berwarna kuning lengan panjang 

coklat, celana pendek warna hitam motif silver. 

Dengan cekatan subjek memikul pupuk dalam karung 

berjalan menyebrangi sungai kecil dan beberapa petak 

sawah menuju lahan pertaniannya. Setelah sampai 

ladang subjek yang ditanami buah semangka di 

kelilingi oleh sayuran kacang panjang dan kacang 

hijau. Terlihat buah semangka sudah mulai berbuah di 

balik rimbunnya daunnya yang merambat di tanah. 

Subjek terlihat sibuk meracik beberapa pupuk menjadi 

satu dan dicampur dengan air. Sembari meracik pupuk 

subjek terlihat menyapa petani lain yang sedang 

memanen padi. Setelah dirasa cukup subjek 

memasukan pupuk tersebut kedalam wadah, tidak lupa 

subjek mengenakan penutup muka dan topi yang 

melindungi dari sengatan matahari serta bau 
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menyengat dari pupuk. Subjek mulai berkeliling dari 

satu tanaman ke tanaman lainnya sampai rata. Nampak 

subjek sangat semangat terlihat dari raut mukanya 

walaupun panas matahari sangat terik. Kebahagiaan 

juga terpancar dari wajah subjek setelah melihat 

tanaman semangka yang ditanam tumbuh subur dan 

mendekati masa panen. Setelah mengitari sudut sawah 

semua tanaman sudah selesai dipupuk, kemudain  

subjek bergegas pulang dan saat itu waktu 

menunjukkan setengah sepuluh. 

2) Hasil Wawancara 

a. Latar belakang subjek 

Subjek merupakan anak pertama dari dua 

bersaudara dan memiliki adik laki-laki. Subjek AG 

tumbuh dari keluarga petani yang memiliki lahan 

cukup luas. Sejak kecil AG bercita-cita menjadi 

anggota polisi, dan setelah lulus sekolah menengah 

atas (SMA) mencoba mendaftar sebanyak dua kali 

namun selalu gagal. Merasa sudah menyerah untuk 

menjadi anggota polisi akhirnya subjek lebih 

memilih untuk ikut orang tuanya bertani. 

Sebelumnya sempat menjadi TKI tapi itu tidak 

berlangsung lama karena subjek tidak nyaman dan 

merasa kesepian karena harus tnggal jauh dari 

keluarga. Dengan latar belakang orang tua yang 
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termasuk petani “kaya”, sebenarnya subjek di 

dorong untuk meneruskan pendidikannya ke 

bangku perguruan tinggi. Namun, dengan tegas 

subjek menolak karena merasa lebih yakin masa 

depannya dengan  menjadi petani asalkan mau 

bekerja keras maka hasilnya akan maksimal. 

b. Afeksi negatif 

Menjadi petani hampir sepuluh tahun membuat 

AG banyak merasakan “asam garam” di bidang 

pertanian. Serangan hama wereng dan tikus 

menjadi masalah utama bagi subjek. Karena hal 

tersebut sangat memengaruhi hasil panen yang 

turun drastis atau bahkan tidak bisa menikmati 

panen sama sekali karena tanaman sudah mati. Satu 

masalah belum bisa teratasi dengan maksimal 

subjek harus dihadapkan dengan masalah pupuk 

yang mahal dan tak jarang langka, hal tersebut 

terjadi karena adanya pembatasan jumlah pupuk 

bersubsidi oleh pemerintah. Inilah yang terkadang 

membuat subjek merasa stres karena harus 

mengeluarkan biaya lebih untuk membeli pupuk 

non-subsidi. Saat panen raya tiba tak membuat 

subjek keluar dari masalah, karena hasil yang 

subjek terima tidak maksimal akibat anjloknya 

harga hasil panen. 
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c. Afeksi positif 

Berbagai masalah yang datang tak membuat 

subjek berniat meninggalkan pekerjaannya sebagai 

petani. Perasaan bahagia dan bangga yang muncul 

membuat subjek semakin mantap dengan 

pilihannya sekarang. Dengan hanya melihat 

tanamannya yang tumbuh subur subjek sudah 

merasa senang, karena dengan suburnya tanaman 

berarti harapan untuk mendapatkan hasil panen 

yang berlimpah semakin membumbung tinggi. 

Menurut subjek menjadi petani ketika berhasil 

panen dengan hasil yang melimpah maka akan ada 

perasaan bangga tersendiri. Karena menurut subjek 

menjadi petani merupakan tantangan dan tak 

terlepas dari kerja keras. Sehingga dengan hasil 

yang seperti itu subjek merasa telah berhasil 

menjawab tantangan yang ada. Hal tersebut tidak 

terlepas dari adanya dukungan keluarga subjek. 

Walaupun awalnya sulit menerima keputusan 

subjek, namun pada akhirnya orang tua mendukung 

penuh dan turut membantu untuk subjek semakin 

berkembang. Selain itu pemahaman akan tujuan 

hidupnya turut membantu mengubah pola pikir  

subjek dalam menikmati hidup. 

 



60 

 

d. Flourishing 

Dibalik kegagalanya di masa lalu, subjek seperti 

menemukan puzle yang dulu dicari. Ketika menjadi 

petani subjek bekerja sesuai dengan minat dan 

keahliannya. Selain itu subjek juga merasa bebas 

dengan menjadi petani karena tidak ada yang 

mengatur. Walaupun hasil yang didapat terkadang  

tidak setimpal dengan  kerja keras dan 

pengorbanannya. Akan tetapi subjek merasa lebih 

bahagia dengan yang dijalani sekarang ketimbang 

menjadi TKI atau buruh yang bekerja di bawah 

tekanan. 

e. Kepuasan hidup 

Menemukan atau memperoleh hal yang penting 

dalam hidupnya, itulah yang membuat subjek lebih 

puas menjadi petani ketimbang menjadi buruh. Hal 

ini dikarenakan subjek telah menemukan 

kenyamanan menjadi petani serta mendapatkan 

tantangan setiap akan memulai masa tanam dan 

mendapat “hadiah” disaat panen raya tiba. 

Walaupun hasil  yang didapat terkadang terasa 

kurang sebanding dengan kerja kerasnya, namun 

dengan menjadi petani subjek merasa lebih 

“merdeka”. 
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c. Analisis Subjek 

Hidup dan besar dari keluarga petani membuat AG 

sudah akrab dengan sawah dan dunia pertanian sedari 

kecil. Namun menjadi petani  bukanlah cita-cita utama 

subjek, semula subjek ingin menjadi anggota polisi akan 

tetapi keinginan tersebut urung terlaksanakan setelah 

subjek gagal masuk seleksi. Karena beberapa kendala 

tersebut subjek menyerah dan memutuskan untuk menjadi 

petani walaupun awalnya pihak orang tua tidak setuju. 

Tekad subjek sudah bulat karena merasa yakin dengan 

pilihannya.  

Berbekal pengalaman membantu orang tua dan 

keyakinan akan peluang petani di masa depan subjek 

semakin mantap menjalani pekerjaannya. Tidak sedikit 

permasalahan yang menghambat perjalanan subjek bertani 

sampai saat ini. Mulai dari faktor alam seperti serangan 

hama dan cuaca tidak menentu hingga menyebabkan gagal 

panen menjadi ancaman serius bagi subjek. Selain itu 

faktor kebijakan pemerintah mengenai pembatasan subsidi 

pupuk yang membuat subjek harus berpikir keras. 

Akan tetapi ditengah permasalahan yang mengepung, 

subjek masih bisa merasakan kebahagian yang mampu 

mengubur permasalahan tersebut. Salah satunya adalah 

kebahagian saat menanam dan menikmati proses ketika 

tanaman tumbuh subur yang berarti juga tumbunya 
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harapan baru. Selain itu kebebasan dari tekanan orang lan 

membuat subjek merasa “merdeka” menjalani 

pekerjaannya. Afek yang berdampak positif tersebut 

muncul dengan adanya dukungan keluarga dan memahami 

tujuan hidupnya.  

Selalu merasa tertantang dan berusaha menuntaskan 

tantangan membuat subjek tidak merasa jenuh. Mencoba 

hal baru dan selalu belajar membuat subjek berkembang 

dengan banyaknya variasi tanaman yang pernah ditanam. 

Hal itulah yang membuat subjek semakin terpacu untuk 

terus bertani karena ada kebanggan tersendiri tidak semua 

petani bisa dan sukses menanam seperti melon dan 

semangka. 

Standar kepuasan hidup subjek tidaklah muluk-muluk. 

Dengan minimnya kegagalan subjek sudah merasa puas 

karena itu berarti subjek sudah berhasil menuntaskan 

tantangan yang menjadi pemantik semangatnya. Selain itu 

faktor suka dan nyaman dengan pekerjaan membuat hidup 

subjek mendekati ideal karena dari segi materi dan rohani 

terpenuhi. Namun terkadang subjek merasa kurang puas 

karena hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan kerja 

keras yang telah dilakukan. 
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Bagan 4. Subjective well-being petani muda subjek II

AFEKSI NEGATIF  

Permasalahan: 

- Serangan hama 

- Harga jual panen tidak sesuai 

ekspetasi 

Gagal: 

- Gagal panen 

Stres: 

- Akibat memikirkan gagal panen  

- Harga pupuk mahal  

 

AFEKSI POSITIF  

Bahagia: 

- Saat panen tiba 

- Melihat tanamannya subur 

Bangga: 

- Bisa menuntaskan “tantangan” 

(yang belum tentu semua petani 

bisa) 

FLOURISHING 

Memiliki minat: 

- Merasa nyaman menjadi petani 

- Mempunyai kompetensi di pertanian 

- Peluang untuk ke depan lebih besar 

Memiliki tujuan hidup : 

- Petani yang sejahtera 

- Variasi tanaman bertambah dan 

berkembang 

 

KEPUASAN HIDUP  

Memperoleh hal penting dlm hidup: 

- Tidak gagal panen dan memperoleh 

hasil yang memuaskan 

- Nyaman dengan pekerjaan petani 

Mendekati tipe hidup ideal: 

- Dekat dengan keluarga 

- Kebutuhan pokok terpenuhi 

- Penghasilan bisa ditabung 

Keluarga: 

- Masukan dan dukungan keluarga 

Pemahaman tujuan hidup: 

- Menikmati kebebasan menjadi petani 

- Bersyukur dengan hasil yang didapat walau kandang 

tidak sesuai ekspektasi 

Pengambilan keputusan 

- Menggunakan sistem tumpangsari 

- Ganti tanaman lain saat menemui kegagalan 

Norma atau kebijakan pemerintah setempat: 

- Tidak puas dengan pengurangan pupuk bersubsidi 

Pendapatan: 

- Merasa cukup dengan penghasilan terkadang 

mendapat lebih 

- Terkadang merasa apa yang didapat tidak 

sesuai dengan kerja keras yang dikeluarkan 

(permainan harga, hama) 
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Subjek 3 

a. Identitas 

Nama   : EK 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Umur   : 32 tahun 

Status perkawinan : Sudah menikah 

Alamat   : Candisari 

Hobi   : - 

Cita-cita sejak kecil : - 

Pendidikan  : SMP 

Pekerjaan   : Petani 

Kelebihan   : - 

Kekurangan  : - 

Jumlah saudara kandung : L= 1  P= 1  Anak ke= 2 

b. Hasil Observasi dan Wawancara 

1) Hasil Observasi 

Pada hari Jumat, 17 Februari 2017 peneliti 

melalukan observasi, wawancara, sekaligus 

membangun rapor. Peneliti sampai di rumah subjek 

sekitar pukul 19.40. Sesampainya di rumah subjek, 

peneliti mengetuk pintu dan disambut oleh istri subjek, 

peneliti langsung dipersilahkan masuk dan duduk di 

ruang tamu. Peneliti ngobrol sebentar dengan istri 

subjek sambil menunggu subjek yang kebetulan keluar 

ke warung. Sambil ngobrol peneliti mengamati rumah 
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subjek yang berdinding papan berwarna kuning dan 

berlantai beton kasar, selain itu di depan bagian rumah 

subjek terdapat lapak dagangan kecil istri subjek yang 

berjualan makanan ringan serta di salah satu sudut 

rumah terdapat gabah hasil panen yang baru beberapa 

hari dipanen. 

Beberapa saat kemudian subjek datang dengan 

mengendarai sepeda motor matic, kemudian subjek 

menghampiri peneliti dengan tersenyum dan 

bersalaman. Sambil menyalakan sebatang rokok subjek 

mulai ngobrol ringan dengan peneliti sambil 

membangun raport. Pada saat itu subjek mengenkan 

kaos berkerah warna biru serta celana pendek berwarna 

coklat. Subjek memiliki postur tubuh yang cukup 

tinggi dan berkulit sawo matang khas orang Indonesia. 

Kamis sore matahari masih bersinar cukup terik 

walaupun saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 

15.30. EK nampak di dalam rumah menyiapkan 

peralatann semprot dan obat untuk tanaman. Saat itu 

subjek mengenakan kaos warna kuning lengan panjang 

biru donker, serta celana pendek berwarna hitam dan 

sebuah topi yang menutupi kepalanya. Sebelum 

berangkat subjek berpamitan dulu pada sang istri yang 

saat itu sedang menggendong putri kecilnya. Dengan 

membawa peralatan pertaniannya subjek berjalan 
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menuju sawah yang berjarak sekitar satu setengah 

kilometer dari rumah. Sepanjang perjalanan subjek 

bercerita kepada peneliti seputar dunia pertanian dan 

sesekali melontarkan candaan. Sesampainya di sawah 

subjek meletakkan peralatan pertaniannya di tempat 

yang teduh dan dekat dengan sumber air. Nampak area 

persawahan subjek yang menggunakan sistem tumpang 

sari sedang ditanami jagung manis yang berusia sekitar 

satu minggu. Selain itu terlihat bekas tanaman padi 

ketan yang sudah dipanen dan tinggal menyisakan 

sedikit jerami yang tidak terpotong sampai bawah. 

Subjek langsung mencampurkan obat pembasmi 

rumput dengan air yang diambilnya dari saluran irigasi. 

Setelah mencampurkan obat dengan cekatan 

menggendong tangki semprot dan tidak lupa memakai 

“masker” ninja yang berasal dari kaos. Subjek berjalan 

menuju area persawahannya dan mulai menyemprot 

dari satu baris ke baris yang lainnya. Subjek seperti 

menikmati pekerjaannya walaupun berada di bawah 

sengatan sinar matahari yang masih menyengat. Selang 

beberapa waktu subjek telah selesai melaksanakan 

pekerjaannya. Subjek memperbaiki saluran air di 

sekitar area sawahnya untuk mengontrol debit air yang 

menggenangi tanamannya. Setelah tugas dirasa sudah 

selesai subjek mengajak peneliti pulang dan sepanjang 
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perjalanan subjek sekaligus mencari makanan untuk 

hewan ternaknya. 

2) Hasil Wawancara 

a) Latar belakang subjek 

Tumbuh sebagai anak petani yang hidup 

sederhana di sebuah Desa membuat subjek EK 

menjadi anak yang mandiri dan harus membantu 

orang tuanya bekerja di sawah. Pada awalnya 

subjek bercita-cita sebagai pegawai (PNS), namun 

karena keterbatasan biaya akhirnya subjek hanya 

mampu mengenyam bangku pendidikan sampai 

sekolah menengah pertama (SMP). Setelah lulus 

SMP subjek sempat mencoba untuk merantau ke 

luar kota bahkan sampai ke luar negeri. Akan tetapi 

subjek merasa gelisah karena jauh dari orang tua 

dan ingin bisa membantu orang tua di rumah. 

Namun, hal itulah salah satu faktor yang menuntun 

menjadi petani dan dari situlah subjek mampu 

menghidupi keluarga kecilnya yang kini 

dikarunia’i dua orang anak, apalagi bidang tersebut 

sudah sangat lekat dengan subjek sejak kecil.  

b) Afeksi negatif 

Merasakan asam dan garam menjadi petani 

sudah sering subjek EK rasakan. Mulai dari 

serangan hama yang merusak tanaman yang 
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berujung pada berkurangnya hasil panen bahkan  

gagal panen. Pil pahit lainnya yang harus “ditelan” 

oleh subjek adalah kenyataan rendahnya harga jual 

panen yang terkadang rendah dan jauh dari 

harapan. Belum lagi subjek harus menghadapi 

realita langkanya pupuk bersubsidi karena adanya 

pengurangan pupuk subsidi. Hal inilah yang 

terkadang menyebabkan subjek merassa stres 

karena pupuk  merupakan komponen peting dalam 

bertani. 

c) Afeksi positif 

Namun semua (Afeksi negatif) itu mampu 

tertutupi dengan kebahagian merawat tanaman dan 

saat panen raya tiba akan menjadi bonus karena 

dari hasil kerja keras subjek dapat membahagiakan 

serta memenuhi kebutuhan keluarganya. Selain itu 

subjek juga merasa bersyukur karena bisa selalu 

dekat dengan keluarga dan tetap hidup guyub rukun 

dengan warga sekitar. Satu hal lagi yang membuat 

subjek semakin mantab menjalani pekerjaan 

sebagai petani karena merasa bangga bisa turut 

serta menyediakan pangan di Indonesia. Subjek 

menilai petani menjadi peran sentral dalam 

mencukupi kebutuhan pangan. 
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d) Flourishing 

Menjadi petani walupun bukan menjadi cita-cita 

awal EK, namun subjek bisa merasakan kebahagian 

yang lebih. Hal tersebut dikarenakan subjek 

memiliki ketrampilan dan minat di bidang pertanian 

yang tumbuh sedari kecil. Selain itu tujuan untuk 

membahagiakan keluarga serta keinginan 

memberikan pendidikan anaknya setinggi mungkin 

membuat tekad subjek bekerja semakin bulat. 

Petani bukanlah pekerjaan yang menjanjikan materi 

yang berlimpah. Namun subjek tetap menjalaninya 

karena alasan ingin dekat dengan keluarga dan 

orang tua. Sebelumnya subjek pernah bekerja 

menjadi TKI namun tidak berlangsung lama 

walaupun mendapat penghasilan yang lebih 

berlimpah ketimbang bertani. Karena menurut 

subjek seperti ada yang kurang apabila jauh dari 

keluarga. Dengan menjadi petani subjek mendapat 

dua aspek yaitu kedekatan keluarga dan pendapatan 

yang cukup. 

e) Kepuasan hidup 

 Keluarga merupakan hal yang terpenting 

menurut EK, karena tujuan utama subjek adalah 

membahagiakan keluarga. Menjadi petani memang 

tidak menjanjikan materi yang berlimpah, tapi di 
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situ justru subjek merasa bekerja lebih bebas dan 

menyenangkan. Hal tersebut dinilai lebih ideal 

menurut subjek karena apabila berpacu pada materi 

tidak akan pernah merasa puas. Maka dari itu 

subjek selalu berpikiran apa yang didapat sudah 

cukup dan bisa membuatnya bahagia dan lebih 

ideal. Namun ada salah satu hal yang sedikit 

mengganjal, yaitu harga jual hasil panen yang 

cenderung murah. Hal itulah yang membuat subjek 

merasa belum lengkap antara hasil dengan apa yang 

diperjuangkan. 

c. Analisis Subjek 

Sejak kecil EK sudah akrab dengan lumpur di sawah 

dan hiruk-pikuk di dalamnya. Sehingga berbagai 

permasalahan dan ketrampilan dalam bertani seolah sudah 

dikuasai oleh subjek. Sebagaimana anak-anak di Desa 

mendambakan pekerjaan yang lebih dari orang tuanya, 

begitu juga dengan subjek yang bercita-cita menjadi 

pegawai negeri. Namun, keinginan tersebut harus dikubur 

dalam-dalam karena subjek hanya bisa menuntut ilmu 

sampai bangku SMP saja. Akhirnya subjekpun 

memutuskan untuk kerja merantau ke luar Kota bahkan 

sampai luar negeri. Tapi itu tidak berlangsung lama karena 

subjek selalu kepikiran orang tua di rumah ditambah lagi 

subjek saat itu akan megakhiri masa lajangnya. 
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Menjadi petani memang bukan pilihan utama subjek, 

namun bukan pula karena terpaksa. Subjek memilih lebih 

memilih menjadi petani karena berbagai pertimbangan 

salah satunya ingin selalu dekat dengan keluarga dan 

orang tua. Walaupun banyak hambatan menghalangi 

subjek dalam menjalani pekerjaan sebagai petani. 

Langkanya pupuk dan pembatasan subsidi dirasa sedikit 

banyak membebani petani tak terkecuali subjek.  Faktor 

alam sangat berpengaruh pada hasil akhir apakah subjek 

akan meneguk manisnya keberhasilan atau harus menelan 

pahitnya kegagalan yang terkadang membuat subjek 

merasa stres. Serangan hama menjadi salah satu ancaman 

serius bagi subjek dan petani-petani lainnya, disamping 

faktor cuaca yang tidak menentu. Terkadang kalaupun 

hasil panen memuaskan lantas subjek tidak otomatis 

subjek mendapat hasil yang memuaskan. Harga jual hasil 

panen yang rendah membuat subjek harus memutar otak 

supaya mendapat hasil yang maksimal. 

Dengan segala permasalahan yang ada subjek tetap 

mampu bertahan bahkan menikmati apa yang dijalani 

sekarang. Menikmati setiap jengkal proses yang dijalani 

merupakan energi yang berlipat ganda seiring berjalannya 

waktu. Seperti ketika tanaman mulai tumbuh subur yang 

membuat subjek merasa bahagia, karena dengan suburnya 

tanaman tersebut muncul harapan besar yang akan terus 
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dirawat dan dipelihara. Subjek juga merasa lebih bebas 

dengan menjadi petani dan tetap bisa guyub bersama 

tetangga dimana hal tersebut sangat kental dengan kultur 

masyarakat di Desa. Selain itu adanya tanggung jawab 

yang besar dan dukungan dari keluarga membuat subjek 

tidak kenal menyerah. Perasaan bangga yang 

membumbung di benak turut memacu subjek karena 

dengan menjadi petani berarti ikut turut serta 

“menghidupi” warga Indonesia. 

Rasa cukup dan selalu bersyukur yang ada dalam diri 

subjek menjadi pelengkap kebahagiaan subjek. Selain itu 

pengambilan keputusan dengan mengubah sistem tanam 

untuk efektivitas lahan menjadi faktor penting karena 

cukup membantu mendongkrak kesejahteraan. Hingga 

pada akhirnya tipe hidup ideal subjek bisa tercapai.
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Bagan 5. Subjective well-being petani muda subjek III

AFEKSI NEGATIF  

Permasalahan: 

- Serangan hama 

- Harga jual hasil pertanian anjlok 

Gagal: 

- Ancaman gagal panen 

Sedih: 

   - Tidak bisa membahagiakan keluarga 

Stres: 

- Harga pupuk/insektisida mahal 

- Gagal panen 

 

AFEKSI POSITIF  

Bahagia: 

- Melihat tanaman subur 

- Budaya gotong-royong kuat 

- Mensejahterakan keluarga 

Bangga: 

- Turut serta mencukupi kebutuhan 

pangan Indonesia 

FLOURISHING 

Memiliki minat: 

- Senang dan paham dengan dunia  

pertanian  

- Semakin rajin ke sawah 

Memiliki tujuan hidup: 

- Tetap ingin menjadi petani  

- Mengangkat derajat anak dengan 

pendidikan 

- Hidup sederhana tidak harus mewah 

KEPUASAN HIDUP  

Memperoleh hal penting dlm hidup: 

- Bebas dari tekanan 

- Hidup rukun dengan tetangga 

Mendekati tipe hidup ideal: 

- Makan dan pendidikan tercukupi 

- Rumah sederhana 

Ajaran agama: 

-  Mempebanyak berdoa dan ibadah (copiing strees) 

Keluarga: 

- Motivasi dalam bekerja 

- Alasan tetap bertani 

Pemahaman tujuan hidup: 

- Bekerja bebas tanpa tekanan orang lain 

- Merasa beruntung 

Pengambilan keputusan: 

- Menggunakan sistem tumpangsari 

 

Norma atau kebijakan pemerintah setempat: 

- Tidak puas dengan pembatasan pupuk 

bersubsidi 

-  Mengeluh dengan kebijakan pengendalian 

harga jual panen 

 

Pendapatan: 

- Merasa cukup dan bersyukur 

- Mengubah sistem tanam 

- Kerja sampingan 

Merasa bermanfaat: 

- Secara tidak langsung  turut “menghidupi” 

masyarakat Indonesia 

 


