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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada permulaan tahun 1970-an pemerintah Indonesia meluncurkan suatu

program pembangunan pertanian yang dikenal secara luas dengan program

Revolusi Hijau yang di masyarakat petani dikenal dengan program Bimas.1

Konsep Revolusi Hijau yang di Indonesia dikenal sebagai gerakan Bimas

adalah program nasional untuk meningkatkan produksi pangan, khususnya

swasembada beras. Peningkatan produksi beras padi merupakan program

yang mendapat prioritas tertinggi pada Pelita I (dengan harapan dicapainya

swasembada pada akhir pelita I), maka dibentuklah organisasi Bimas tingkat

nasional sampai ketingkat kecamatan.2 Tujuan tersebut dilatarbelakangi mitos

bahwa beras adalah komoditas strategis baik ditinjau dari segi ekonomi,

politik dan sosial.

Bimas yang merupakan singkatan dari Bimbing Massal, dalam

pengertian resmi dan aslinya merupakan suatu sistem Penyuluhan yaitu

pembimbingan petani ke arah usaha tani yang lebih baik dan lebih maju,

sehingga ia mampu meningkatkan usaha taninya. Bimas berintikan tiga

komponen pokok, yaitu penggunaan teknologi yang sering disebut Panca

Usaha Tani, penerapan kebijakan harga sarana dan hasil reproduksi serta

1 Loekman Soetrisno, Pertanian Pada abad ke 21. Jakarta: Direktorat
Jendral Pendidikan Tinggi Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, hlm
13.

2 Mubyarto, Politik Pertaniaan dan Pembangunan Pedesaan. Jakarta: Sinar
Harapan, 1983, hlm. 135.
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adanya dukungan kredit dan pertanian modern. Tujuan utama dari program

tersebut adalah menaikan produktivitas sektor pertanian, khususnya sub-

sektor pertanian pangan, melalui penerapan paket teknologi pertanian

modern.

Revolusi Hijau telah berhasil dalam penyebaran teknologi yang cocok

dan cepat meningkatkan produktivitas padi pada sistem-sistem pertanian

dataran rendah beririgasi.3 Di kawasan ini pemerintah membangun berbagai

prasarana guna menunjang program swasembada pangan. Akibatnya adalah

muncul kesenjangan antara kawasan dataran rendah dengan kawasan dataran

tinggi. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap kawasan dataran tinggi

membawa akibat pula pada kelestarian dari infrastruktur penunjang Revolusi

Hijau.

Revolusi Hijau atau program Bimas meskipun memakan waktu yang

relatif lama kurang lebih 20 tahun, telah berhasil mengubah sikap para petani,

khususnya para petani sub sektor pangan, dari “anti” teknologi ke sikap yang

mau memanfaatkan teknologi pertanian modern, seperti pupuk kimia, obat-

obatan pelindung, dan bibit padi unggul.4 Revolusi Hijau sebagaimana telah

umum diketahui di Indonesia tidak mampu mengantarkan Indonesia menjadi

sebuah negara yang berswasembada pangan secara tetap, tetapi hanya mampu

dalam waktu lima tahun, yakni antara tahun 1984-1989. Disamping itu,

3 Ruf Francois and Frederic lancon,” From Slash and Burn to Replating:
Green Revolution in the Indonesia Uplands”,a.b. Yoddang, Dari Sistem Tebang
Bakar ke Peremajaan Kembali: Revolusi Hijau di Dataran Tinggi Indonesia.
Jakarta: Salemba Empat, 2005, hlm. 4.

4 Loekman Soetrisno, op. cit., hlm. 13-14.
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Revolusi Hijau juga telah menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi dan

sosial pedesaan karena ternyata Revolusi Hijau hanyalah menguntungkan

petani yang memiliki tanah lebih dari setengah hektar, dan petani kaya di

pedesaan, serta penyelenggara negara di tingkat pedesaan.

Daerah Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu bagian antara

kelima Daerah Tingkat II di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejak dahulu

daerah ini sudah dikenal sebagai daerah miskin. Kemiskinan yang terjadi di

daerah ini dikarenakan oleh bentang alam yang berbukit-bukit, penuh dengan

batu kapur, serta miskin sumber mata air. Keadaan ini sering disebut dengan

kemiskinan alamiah. Menurut Rudolf S. Sinaga dan Benjamin White,

kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang timbul akibat sumber langka

jumlahnya atau karena tingkat perkembangan teknologi rendah.5

Sebagaian besar petani Gunungkidul mengusahakan tanah tegalan yang

hanya mengandalkan air hujan. Sedikit sekali areal tanah pertanian yang bisa

diusahakan dengan pengairan tetap. Daerah yang masih dapat diusahakan

dengan pengairan adalah Pojong, Ngawen, Nglipar, Karang Mojo dan Patuk.

Kelima daerah tersebut terletak di Zona Utara dan Zone ledok Wonosari

(Zona Tengah) yang relatif daerah tersebut tidak mengalami kesulitan air

bersih termasuk pada musim kemarau. Hal ini berbeda dengan daerah yang

berada di Zona Selatan atau bisa dikenal dengan Zona Pegunungan Seribu

atau Zuider Gebergton. Wilayah zona ini mempunyai ketinggian 100-300

meter di atas permukaan laut. Daerah di Zona Selatan ini keberadaan air

5 Dalam Bambang Tri Cahyo, Masalah Petani Gurem. Yogyakarta: Liberty,
1983, hlm. 2.
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sangat sulit. Akan tetapi masyarakat Gunung Kidul yang tinggal di Zona

Selatan sebagian besar (mayoritas) bekerja sebagai petani. Mereka tetap

mengolah tanah yang berbukit-bukit itu dengan keterbatasan air untuk

mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Pelaksanaan Revolusi Hijau di Gunungkidul terdapat perbedaan di

bandingkan daerah lain, di daerah ini pembangunan pertanian dihadapkan

pada persoalan mengatasi tanah kritis. Pada awal pembangunan muncul

persoalan yang rumit manghadang, antara mendahulukan pembangunan

pertanian tanaman pangan yang mengutamakan peningkatan produksi

tanaman pangan, berarti mangundang erosi atau mendahulukan pencegahan

erosi berarti mengundang kelaparan. Dalam mengatasi permasalahan tersebut

pemerintah daerah Gunungkidul sejak tahun 1969 telah berupaya

menggerakan semua potensi sosial guna menunjang keberhasilan

pembangunan di bidang pertanian. Untuk itu digunakan pupuk buatan serta

obat-obatan pemberantas hama serta mulai juga menggunakan teknologi

pertanian baru. Sebagai upaya penanggulangan erosi di tanam pohon Akasia.

Alasan-alasan diatas merupakan pangkal tolak dan pendorong dari studi

ini untuk merekontruksi dan mendeskripsikan kondisi Sosial Ekonomi

masyarakat Gunungkidul masa Revolusi Hijau (1970-1974) dalam

perkembangan Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini diharapkan pula

berguna memperkaya referensi tentang kajian sejarah sosial ekonomi di suatu

daerah, khususnya di Kabupaten Gunungkidul masa Revolusi Hijau.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah diuraikan, maka

rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Gunungkidul sebelum

Pelaksanaan Revolusi Hijau?

2. Bagaimana pelaksanaan Revolusi Hijau pada masyarakat Gunungkidul?

3. Bagaimana dampak Sosial Ekonomi pelaksanaan Revolusi Hijau pada

masyarakat Gunungkidul?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umun

a. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir logis, kritis,

sistematis, analitis, dan objektif sesuai dengan metodelogi yang

digunakan agar dapat memaknai nilai yang terkandung dalam setiap

peristiwa.

b. Melatih kemampuan dalam rangka penerapan metode sejarah dalam

suatu permasalahan sejarah yang dihadapi atau diteliti.

c. Mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang sejarah.

2. Tujuan khusus

a. Untuk mengetahui kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Gunungkidul

sebelum Pelaksanaan Revolusi Hijau.

b. Untuk mengetahui pelaksanaan Revolusi Hijau pada masyarakat

Gunungkidul.
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c. Untuk mengetahui dampak Sosial Ekonomi pelaksanaan Revolusi

Hijau pada masyarakat Gunungkidul.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

a. Menambah wawasan terutama yang berkaitan dengan perkembangan

Kabupaten Gunungkidul pada masa Revolusi Hijau.

b. Melatih penulis untuk berfikir kritis dan objektif.

c. Dapat memberikan sumbangan berupa karya tulis sejarah yang

diharapkan berguna bagi perkembangan penulisan sejarah di

Universitas Negeri Yogyakarta.

d. Hasil dari penulisan ini diharapkan bisa menjadi acuan tentang

penulisan berikutnya.

e. Menjadi kenang-kenangan hidup guna diwariskan kepada anak cucu

kelak.

2. Bagi Pembaca

a. Diharapkan setelah membaca skripsi ini pembaca mendapatkan

gambaran yang jelas mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat

Gunungkidul pada masa Revolusi Hijau (1970-1974).

b. Setelah membaca skripsi ini diharapkan penulisan mengenai sejarah

sosial-ekonomi akan semakin meningkat, karena masih banyak sejarah

sosial ekonomi yang belum diangkat.
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c. Memperluas pengetahuan tentang perkembangan Kabupaten

Gunungkidul pada masa Revolusi Hijau.

E. Kajian Pustaka

Penulisan sejarah perlu mengetahui juga konsep-konsep tentang

permasalahan yang akan dikaji. Salah satunya melalui sumber-sumber

pustaka atau yang sering disebut kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan

telaah terhadap pustaka atau teori yang menjadi landasan pemikiran.6

Pustaka-pustaka digunakan untuk menelaah setiap pertanyaan dalam rumusan

masalah dalam garis besar.

Rumusan masalah pertama mengkaji tentang kondisi sosial ekonomi

masyarakat Gunungkidul sebelum pelaksanaan Revolusi Hijau. Karya Fajar

Pratikto yang Merupakan hasil penelitiannya untuk Skripsi S1 yang kemudian

diterbitkan menjadi buku dengan judul Gerakan Rakyat Kelaparan. Gagalnya

Politik Radikalisasi Petani. Tulisan Fajar lebih menekankan pada bidang

politik yang terjadi pada dekade 1960-an di Gunungkidul tanpa

mengesampingkan keadaan sosial ekonomi yang ada. Karya ini sangat

membantu dalam memahami kondisi Gunungkidul pada dekade tersebut dan

keadaan masyarakat pada umumnya di Gunungkidul pada saat menghadapi

masa sulit.

6 Jurusan Pendidikan Sejarah, Pedoman Penelisan Tugas Akhir Skiripsi.
Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi,
2006, hlm. 3.
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Rumusan masalah kedua mengkaji tentang pelaksanaan Revolusi Hijau

pada masyarakat Gunungkidul. Tulisan Mubyarto menjelaskan bagaimana

perkembangan pertanian di Indonesia dari masa ke masa yang sangat

dipengaruh kebijakan pemerintahan, munculnya kesenjangan antara kawasan

dataran rendah dengan kawasan dataran tinggi atau kawasan non padi dan

pemerintah juga menyediakan prasarana kredit serta prasarana penunjang lain

seperti rehabilitasi pembangunan prasarana irigasi. Dalam karya ini

memberikan penjelasan secara umum pelaksanaan Revolusi Hijau di

Indonesia. Sedangkan dalam penelitian ini penulis berusaha menjelaskan

pelaksanaan Revolusi Hijau khususnya pada Daerah Kabupaten Gunungkidul

apakah ada perbedaan pada daerah lainnya.

Rumusan masalah ketiga mengkaji tentang dampak sosial ekonomi

pelaksanaan Revolusi Hijau pada masyarakat Gunungkidul. Tulisan Selo

Soemardjan dalam bentuk sebuah buku berjudul Perubahan Sosial di

Yogyakarta. Dalam tulisannya Selo Soemardjan menjelaskan bagaimana

Perubahan Sosial di Yogyakarta dari jaman Penjajahan Kolonial Belanda

sampai Kemerdekaan, Inovasi di Bidang Pertanian Rakyat, Petani dan

lingkungannya, pembangunan pertanian juga menimbulkan akibat-akibat

negatif, antara lain berupa timbulnya gejala pemusatan pemilikan dan

penguasaan tanah pertanian serta tergesernya petani penyangkap menjadi

petani buruh upahan. Karya ini memberikan penjelasan bagaimana Perubahan

Sosial di Yogyakarta. Namun, dalam karyanya ini banyak mengungkapkan

daerah Yogyakarta secara umum dan sedikit menyinggung daerah
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Gunungkidul. Tapi karya ini sangat bermanfaat bagi penulis untuk melihat

gambaran dan hubungan masyarakat khususnya di daerah Yogyakarta.

Sedangkan tulisan ini mencoba melihat pengaruh Revolusi Hijau dan

pembangunan pertanian di daerah Gunungkidul.

F. Historiografi yang Relevan

Historiografi adalah sebuah rekonstruksi sejarah melalui proses menguji

dan menganalisis secara kritis rekaman-rekaman peninggalan masa

lampau.7Suatu penulisan sejarah membutuhkan sumber-sumber yang bisa

dipertanggung jawabkan secara ilmiah .Historiografi dapat berupa buku,

disertasi, tesis atau skripsi yang kevalidan data yang terkandung dapat

dipertanggung jawabkan, dan didalam historiografi yang relevan ini

merupakan suatu proses pembandingan dan pengumpulan hasil penelitian-

penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

Hal ini berguna untuk mempelajari celah-celah yang belum dibahas oleh

para peneliti sebelumnya dan juga untuk menghindari suatu tindakan plagiat

dan juga sebagai bahan acuan didalam memulai penulisan maupun

pengumpulan data selanjutnya. Pada penelitian skripsi ini peneliti

menggunakan Skripsi yang ditulis oleh Rina Widiastuti, Dinamika Sosial-

Ekonomi Masyarakat di Desa Kepek, Kecamatan Saptosari, Kabupaten

Gunungkidul (1969-1990-AN), Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah, FIB UGM,

2011. Dalam skripsi ini mendeskripsikan dan menrekontruksikan keadaan

7 Louis Gottscalk, Mengerti Sejarah. (Penerjemah Nugraho Notosusanto),
cet. IV. Jakarta: UI-Press, 1985, hlm. 94.
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masyarakat desa Kepek, Dinamika Desa, kepadatan penduduk dan

pembangunan saran prasarana menjadi kajian topik yang penting. Penelitian

Rina Widiastuti di Desa Kepek, Kecamatan Saptosari, Kabupaten

Gunungkidul di bagian Selatan, sedangkan penulis teliti adalah keadaan

keseluruhan Kabupaten Gunungkidul. Akan tetapi hasil Penelitian ini sangat

membantu penulis memahami masyarakat desa, khususnya di daerah lahan

kering bagian Selatan di Gunungkidul.

Skripsi hasil penelitian Machmoed Effendhi berjudul, Peluang Kerja dan

Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa di Daerah Kering: Kasus Gunungkidul

1969-1983, Laporan Penelitian, Fakultas Sastra UGM, Yogyakarta, 1993.

Skripsi ini memberi gambaran proses perubahan kehidupan sosial ekonomi

penduduk pedesaan di daerah lahan kering. Dalam skripsi ini pengaruh politik

masa lalu, tingkat kesuburan tanah, kepadatan penduduk dan pengaruh

hubungan desa-kota yang semakin terbuka menjadi topik yang penting.

Penelitian Machmoed Effendhi di desa Semin terletak di bagian Utara

Kabupaten Gunungkidul, sedangkan penulis teliti adalah keadaan keseluruhan

Kabupaten Gunungkidul. Akan tetapi hasil dari penelitian ini sangat

membantu untuk memahami masyarakat desa, khususnya di daerah lahan

kering bagian Utara di Kabupaten Gunungkidul.

Skripsi hasil penelitian Nur Aini Setiawati yang berjudul Kemiskinan di

Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul Periode 1970-1995, Laporan

Penelitian Fakultas Sastra UGM, 1996. Skripsi ini memberikan gambaran

proses kemiskinan penduduk pedesaan di lahan kering. Dalam skripsi ini
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kemiskinan dan kehidupan sosial ekonomi di Kecamatan Rongkop serta

kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan di

Kecamatan Rongkop menjadi topik yang menarik untuk kebutuhan penelitian

yang saya teliti. Penelitian Nur Aini Setiawati di Kecamatan Rongkop di

bagian selatan Kabupaten Gunungkidul, sedangkan penulis teliti adalah

keadaan keseluruhan Kabupaten Gunungkidul. Akan tetapi hasil dari

penelitian ini sangat membantu untuk memahami masyarakat desa,

khususnya di daerah lahan kering bagian Selatan di Kabupaten Daerah

Gunungkidul.

G. Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian

1. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode sejarah kritis untuk merekontruksi

sebuah peristiwa atau rekaman sejarah. Seperti yang dituliskan dalam

buku “Mengerti Sejarah” oleh Louis Gottscalk yang sudah diterjemahkan

oleh Nugroho Notosusanto, bahwa metode sejarah merupakan proses

menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa

lalu.8 Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan lima tahap metode

sejarah kritis seperti yaang disampaikan oleh Kuntowijoyo yaitu,

8 Ibid., hlm. 39.
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pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.9

Untuk uraiannya adalah sebagai berikut:

a. Pemilihan Topik

Pemilihan topik merupakan hal utama yang digunakan dalam

melakukan penelitian, khususnya skripsi. Menurut Kuntowijoyo,

ada dua hal yang harus terpenuhi dalam pemilihan topik yakni,

kedekatan emosional dan kedekatan intelektual.10 Apalagi

kedetakan emosional memang diperlukan pada tahap ini guna

memperlancar proses penelitian. Dia tidak terpengaruhi oleh

siapapun, atau hal apapun, jadi memang atas dasar kehendaknya

sendiri, pilihannya sendiri.11

b. Heuristik (Pengumpulan Data)

Sumber sejarah disebut juga data sejarah; bahasa Inggris

datum bentuk tunggal, data bentuk jamak; bahasa latin datum

berarti pemberian. Data yang dikumpulkan harus sesuai dengan

jenis sejarah yang ditulis. Sumber sejarah menurut bahannya dibagi

dua, yaitu: tertulis dan tidak tertulis. Menurut penyampaiannya

juga dibagi dua, yaitu: sumber primer dan sekunder.12

9 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah,(cet. IV). Yogyakarta: Bentang
Budaya, 2001, hlm. 89.

10 Ibid., hlm. 90.

11 Louis Gottscalk, op. cit., hlm. 50.

12 Kuntowijoyo, op. cit., hlm. 94-95.
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1) Sumber Primer

Sumber primer disebut pula dengan sumber pertama

ataupun sumber asli, yaitu evidensi (bukti) yang kontemporer

(sezaman) dengan suatu peristiwa yang terjadi.13 Sumber

primer di dalam penelitian sejarah adalah sumber yang

disampaikan oleh saksi mata. Hal ini dalam bentuk dokumen,

misalnya catatan rapat, daftar anggota organisasi, dan arsip-

arsip laporan pemerintah atau organisasi massa.

a) Sumber Arsip Surat Menteri Pertanian no.

193/mentan/V/1971 kepada Gubenur/ Kepala Daerah

Propinsi seluruh Indonesia, Prihal: Pemberitaan Usaha-

usaha Pembangunan (Djakarta, 26 Mei 1971).

b) Sumber Arsip Kepala Daerah Gunungkidul no. Eko/ 634/

II/ e/ 6968/ 71 kepada P.N. Pertani kesatuan Pemasaran

D.I.U, Prihal: meyediakan Pupuk UREA untuk M.H.

1971/1972 (Wonosari, 11 0ktober 1971).

c) Sumber Arsip Surat kepala Daerah DIY No. K.

346/IV/B/Kwt/73 kepada menteri dalam Negeri, Prihal:

tentang laporan Daerah-daerah yang secara rutin setiap

tahun kekurangan bahan makanan di Kab. Gunungkidul,

Kab. Kulon Progo, dan Kab. Sleman (Yogyakarta, 10

februari 1973).

13 Helius Sjamsuddin, Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Ombak, 2007, hlm.
107.
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d) Sumber Arsip Surat Bupati Kepala Daerah Gunungkidul

NO. Eko/ 141/ IV/ d/ 779/ 73/ Kepada Sri Paduka Wakil

Kepala Daerah DIY, Prihal: tentang data-data daerah yang

secara rutin Kekurangan Pangan Secara Serius dan

Rencana untuk mengatasinya ( Wonosari, 31 Januari

1973).

e) Sumber Arsip Surat Bupati Kepala Daerah Gunungkidul

Kepada S.P. Wakil Kepala Daerah-Daerah Istimewa

Yogyakarta, Prihal: Penyediaan Gudang Paceklik

(Wonosari, 12 februari 1973)

f) Sumber Arsip Surat Kepala Harian Kepada Ketua Badan

Pembina Bimas D.I.Y di Yogyakarta, Prihal: Kekurangan

Pupuk. Wonosari (22 Desember 1973)

g) Sumber Arsip Surat Bupati Kepala Daerah Gunungkidul

Kepada Dinas Pertanian dan Camat se-kab. Gunungkidul,

Prihal: Tentang Usaha-usaha Menanggulangi Panceklik

Tahun 1973-1974 di Gunungkidul (Wonosari, 1 Januari

1973).

h) Sumber Arsip Surat Inspektur/Kepala Dinas Pertanian dan

Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada S.P. wakil

kepala Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta, Prihal:

Dropping Pupuk ke Gunungkidul. Yogyakarta (16

Februari 1974).
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i) Sumber Arsip Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No.

K2733/ I/ A/ 75, Laporan Bupati Kepala Daerah Bantul

dan Gunungkidul, Prihal tentang Pemanfaatan sumur

pompa (Yogyakarta, 1 juli 1975).

2) Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak berasal

pada saat peristiwa terjadi.14 Sumber sekunder tidak berasal

dari kesaksian pandangan langsung atau pandangan pertama

melaikan berasal dari kesaksian orang yang tidak hadir dalam

peristiwa. Sumber sekunder yang digunakan dalam penulisan

penelitian ini antara lain:

a. Mubyarto. 1983. Politik Pertanian dan Pembangunan

Pedesaan. Jakarta: Sinar Harapan.

b. Koentjaraningrat. 1972. Manusia dan Kebudayaan di

Indonesia. Jakarta: Djambatan.

c. Tjondronegoro, S.M.P dan G. Wiradi. 1984. Dua Abad

Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di

Jawa dari Masa ke Masa. Jakarta: Bhatara.

c. Kritik Sumber

Apabila kita telah menemukan topik, kemudian sumber

tersebut juga sudah dikumpulkan. Maka hal selanjutnya yang akan

14 Abd Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, Pengantar Ilmu
Sejarah. Yogyakarta: Ombak. 2011, hlm. 44.
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dilakukan adalah memverifikasi atau kritik sumber. Verifikasi ada

dua macam: otentisitas, keabsahan, keaslian,  kritik ekstern, dan

kedua adalah kredibelitas, kebiasaan atau kritik intern.15 Kritik

sumber amat penting untuk diakukan guna menyaring barang kali

saja ada sumber yang palsu dan menyesatkan. Seperti yang

disampaikan oleh Louis Gotschalk bahwa pemalsuan dokumen

dalam keseluruhan atau untuk sebagian, meskipun bukan

merupakan suatu hal yang biasa cukup sering terjadi sehingga para

sejarawan harus benar-benar cermat dan teliti terhadapnya.

“Dokumen Sejarah” dipalsu karena beberapa sebab dan

diantaranya adalah sebagai pendukung klaim tertentu.16

d. Interpretasi atau penafsiran

Sering disebut juga sebagai biang subyektifitas. Sebagian

benar, tetapi sebagian salah. Benar dikarenakan, tanpa penafsiran

sejarawan, data tidak bisa bicara. Sejarawan yang jujur akan

mencatumkan data dan keterangan dari mana data itu diperoleh.

Interpretasi ada dua macam, yakni: analisis dan sintesis. Analisis

berarti menguraikan dan sintesis berarti menyatukan.17

15 Kuntowijoyo, op. cit., hlm. 98-99.

16 Louis Gotscahlk, op. cit., hlm. 95.

17 Ibid., hlm. 100-101.
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e. Historiografi (Penulisan Sejarah)

Aspek yang penting dalam penulisan sejarah adalah aspek

kronologi. Karena aspek inilah yang akan membedakan dengan

penulisan ilmu-ilmu sosial yang lain.18

2. Pendekatan yang Digunakan

Penulisan skripsi ini memerlukan pendekatan penelitian. Hal ini

bertujuan agar mempermudah pengkajian data-data. Selain itu dengan

adanya pendekatan penelitian maka batas-batas kajian penelitian ini

dapat terlihat jelas dan diharapkan tidak terdapat kerancuan dalam proses

pemikiran. Pendekatan penelitian juga menjelaskan sudut pandang yang

digunakan oleh penulis. Peneliti menggunakan beberapa pendekatan

dalam melakukan penelitian ini. Seperti, pendekatan Sosial, Ekonomi,

Politik dan Geografi, untuk penjelasannya dibawah ini:

a. Pendekatan Sosial

Bila pendekatan ini digunakan dalam penggambaran tentang

peristiwa masa lalu maka didalamnya akan terungkap segi-segi

sosial dari peristiwa yang dikaji. Pendekatan sosial merupakan suatu

pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari manusia sebagai

anggota atau golongan masyarakat terkait dengan ikatan adat,

kebiasaan, kehidupan, tingkah laku dan keseniannya.19 Selain itu

18 Ibid., hlm. 102.

19 Hasan Sadly, Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia. Jakarta: Bina
Aksara, 1984, hlm. 82.
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pendekatan sosial juga menyoroti segi-segi sosial peristiwa yang di

kaji, umpamanya golongan sosial mana yang berperan, serta nilai-

nilainya, hubungan dengan orang lain, konflik berdasarkan

kepentingan, ideologi dan lain sebagiannya.20 Pendekatan ini akan

digunakan untuk melihat keadaan masyarakat Gunungkidul sebelum

1970 sampai 1974.

b. Pendekatan Ekonomi

Perekonomian merupakan hal terpenting dalam mencirikan

sebuah perkembangan kota. Pendekatan ekonomi ini diperlukan

untuk memperkuat konstsruksi sejarah sosial-ekonomi yang akan

saya teliti. Perekonomian juga merupakan hal terpenting dalam

kehidupan bermasyarakat karena merupakan salah satu pintu menuju

interkasi sosial dan membentuk pola kehidupan masyakarat yang

lebih dinamis. Ekonomi yaitu kajian tentang pilihan, pilihan manusia

yang dihadapkan pada tersedianya sumber material yang terbatas dan

distribusi untuk mencapai tujuan tertentu.21 Pendekatan ekonomi

sudah pasti diperlukan untuk mengkaji tentang dampak ekonomi

dalam pelaksanaan Revolusi Hijau masyarakat Gunungkidul (1970-

1974).

20 Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodelogi Sejarah.
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993, hlm. 4.

21 Suhartono W. Pranoto, Teori dan Metodelogi Sejarah. Yogyakarta: Graha
Ilmu, 2010, hlm. 22.
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c. Pendekatan Politik

Politik secara umum menyangkut kegiatan yang berhubungan

dengan negara dan pemerintahan. Pendekatan politik merupakan

pendekatan yang menyoroti struktur kekuasaan, jenis kepemimpinan,

hierarki sosial, pertentangan, dan lain sebagainya.22 Penulis

menggunakan pendekatan tersebut untuk menganalisis kebijakan

pemerintah Orde Baru masa Revolusi Hijau Khususnya di

Kabupaten Gunungkidul. Karena dengan mengetahui hal tersebut

maka akan diketahui dampak Revolusi Hijau pada masyarakat

Kabupaten Gunungkidul.

d. Pendekatan Geografis

Pada pendekatan geografis ini tentu akan diperlukan guna

mencirikan atau memetakan masyarakat dalam hal kehidupan

berpolitik, sosial, budaya dan agama tentunya dan tidak kalah

penting adalah perekonomian. Letak Kabupaten Gunungkidul yang

unik membuat kawasan ini menarik untuk diteliti pada masa

pemerintahan Orde Baru apakah memberi dampak sosial ekonomi

kepada masyarakat pada masa Revolusi Hijau.

H. Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan sistematika

pembahasan seperti, dibawah ini:

22 Suhartono Kartodirdjo, op. cit., hlm. 4.
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BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini akan diulas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan,

manfaat penelitian, kajian pustaka, histriografi yang relevan, metode penelitian,

pendekatan yang digunakan dan sistematika penelitian.

BAB II. KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT GUNUNGKIDUL

SEBELUM PELAKSANAAN REVOLUSI HIJAU

Bab ini berisikan pembahasan mengenai kondisi geografis, struktur

pemerintahan, keadaan masyarakat dan kondisi sosial ekonomi.

BAB III. PELAKSANAAN REVOLUSI HIJAU PADA MASYARAKAT

GUNUNGKIDUL

Bab ini berisikan pembahasan mengenai kebijakan pemerintahan pusat,

revolusi hijau dan produksi pertanian.

BAB. IV DAMPAK SOSIAL EKONOMI PELAKSANAAN REVOLUSI

HIJAU PADA MASYARAKAT GUNUNGKIDUL

Bab ini berisikan pembahasan mengenai tentang sistem kepemilikan dan

penguasaan tanah di Gunungkidul, kemiskinan dan dampak sosial ekonomi.

BAB. V KESIMPULAN

Bab terakhir ini berisi kesimpulan yaitu jawaban dari seluruh rumusan

masalah yang telah dipaparkan pada BAB I. Jawaban tersebut diperoleh dari

seluruh pembahasan yang telah disampaikan dalam dari BAB II, BAB III dan

BAB IV.


