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MOTTO

اَّلل ََل يُغَ ِيّ ُر َما ِبقَ ْو ٍم َحتَّى يُغَ ِيّ ُروا َما ِبأ َ ْنفُ ِس ِه ْم
َ َّ  ِإ َّن...
Artinya :
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri“ ( Q.S Ar-Ra‟d ayat 11 ).
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran ekonomi ibu rumah tangga
melalui pelatihan hidroponik di UMKM Rumah Tani Al-Qolam yang disebabkan
oleh kurangnya Motivasi dalam melakukan pelatihan hidroponik untuk
meningkatkan ekonomi rumah tangga akan. Inilah yang membuat ibu rumah
tangga banyak yang tidak menghasilkan pendapatan sendiri dirumah.
Penelitian ini merupakan Penelitian Kualitatif atau sering disebut sebagai
penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah.
Subjek penelitian ini adalah Ibu Rumah Tangga yang berada di lingkup UMKM
Rumah Tani Al- Qolam Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin. Data diperoleh
melalui observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Analisis data dilakukan
dengan menggunakan analisis kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian
data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Motivasi mempengaruhi ibu-ibu
rumah tangga untuk mengikuti pelatihan hidroponik dan berdampak baik terhadap
ekonomi yang diperoleh ibu-ibu rumah tangga dengan mengikuti pelatihan
hidroponik di UMKM Rumah Tani Al-Qolam yaitu: Memberikan rasa
entrepreneur bagi ibu-ibu dipedesaan, Memberikan motivasi diri dalam upaya
meningkatkan peran ibu-ibu dalam meningkatkan ekonomi keluarga, Menambah
teman baru dari kegiatan pelatihan hidroponik, Menambah penghasilan keluarga
dan Diharapkan ibu-ibu yang telah mengikuti program ini bisa mengajak ibu-ibu
yang lain dipedesaan untuk meningkatkan program ini dengan termotivasi untuk
meningkatkan

pendapatan

ekonomi

keluarga.

Ekonomi

keluarga

dapat
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ditingkatkan melalui pelatihan berhidroponik. Dengan demikian hasil penelitian di
UMKM Rumah Tani Al-Qolam telah tercapai dengan baik.

Kata Kunci : Motivasi, Pendapatan Ekonomi, UMKM
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ABSTRACT

This study aims to improve the economy of housewives through hydroponic
training at the UMKM Rumah Tani Al-Qolam caused by the lack of Motivation of
housewives about hydroponic activities. This is what makes many housewives
who do not generate their own income at home.
This research is a qualitative study or often referred to as naturalistic
research because the research is conducted in natural conditions. The subject of
this research is the housewife who is in the scope of the Al-Qolam Farmers' House
in Bangko District, Merangin District. Data obtained through observation,
interviews, questionnaires and documentation. Data analysis was performed using
qualitative analysis consisting of data reduction, data presentation, conclusion
drawing or verification.
The results showed that the interest and knowledge factor influenced
housewives to take part in hydroponic training and had a good impact on the
economy obtained by housewives by attending hydroponic training at UMKM
Rumah Al-Qolam Farmers, namely: Giving a sense of entrepreneurship to
mothers in rural areas, self-motivating in an effort to increase the role of mothers
in improving the family economy, adding new families from hydroponic training
activities, increasing family income and it is expected that mothers who have
participated in this program can invite other mothers in the countryside to improve
this program by being motivated to increase family economic income. The family
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economy can be improved through hydroponic training. Thus the results of
research at the Al-Qolam Farmers UMKM has been well achieved.

Keywords: Motivation, Economic Income, UMKM
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BAB I
PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang
Jumlah penduduk miskin di Indonesia sangat lah tinggi, terutama di
Kabupaten Merangin yang masuk kedalam 3 peringkat tertinggi di Provinsi
Jambi yang angka kemiskinannya tinggi. Dari jumlah jenis kelamin
penduduk yang ada di Kabupaten Merangin ternyata perempuan lebih tinggi
dibandingkan dengan laki-laki, dan jumlahnya terus bertambah dari tahun
ketahun. Dimana sebagian notaband nya adalah ibu rumah tangga yang
hanya menghabiskan waktunya dirumah tanpa memiliki penghasilan
tambahan atau tidak berdaya secara ekonomi. Dari permasalahan ini sangat
terlihat bahwa kemiskinan dekat dengan perempuan.1
Perempuan merupakan potensi dalam keluarga yang mempunyai
semangat. Namun masih banyak perempuan yang kurang berdaya secara
ekonomi karena disebabkan oleh Motivasi para ibu rumah tangga yang
kurang berwawasan. Hal inilah yang menyebabkan banyak para perempuan
yang hanya duduk berdiam diri dirumah tanpa menghasilkan apa-apa.2
Terwujudnya kehidupan yang maju dan berwawasan bisa dicapai
melalui motivasi dan pelatihan terutama bagi ibu-ibu rumah tangga yang

1

Data Penduduk Miskin di Provinsi Jambi. Diakses Pada Tanggal 15 Juni 2019 dari
Https://Jambi.Tribunnews.com.
2
Arini Mayanfa‟uni.Skripsi.Pemberdayaan Perempuan Melalui KWT di Kelurahan
Petukangan Selatan.Jakarta. 2013. hlm 1.
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tidak memiliki penghasilan sampingan untuk menambah penghasilan rumah
tangga. Karena dengan adanya pelatihan yang disertai oleh motivasi dan
minat yang baik , para ibu rumah tangga dapat memperoleh kegiatan diluar
rumah yang dapat menghasilkan penghasilan tambahan, hal ini dapat
membuat para ibu rumah tangga yang tidak bekerja untuk lebih produktif
mengeluarkan potensinya melalui platihan maupun kegiatan.
Adapun beberapa alasan bagi perempuan bekerja diluar rumah, antara
lain : pertama, menambah pendapatan keluarga (family income) terutama
juka pendapatan suami relative kecil. Kedua, memanfaatkanberbagai
keunggulan yang dimilikinya yang diharapkan oleh keluarganya. Ketiga,
menunjukkan eksistensinya sebagai manusia (aktualisasi diri) bahwa ia
mampu berprestasi dalam kehidupan masyarakat.3
Sebagian besar ibu-ibu warga Talangkawo Kabupaten Merangin
berprofesi sebagai ibu rumah tangga, sehingga mereka mempunyai waktu
yang cukup banyak untuk melakukan kegiatan yang mampu menambah
penghasilan ekonominya. Karena sebagian besar ibu rumah tangga di
talangkawo hanya mengandalkan dari penghasilan suami. Hanya sebagian
kecil ibu rumah tangga di talangkawo yang memiliki pekerjaan sampingan
seperti berjualan. Selama ini seusai menyelesaikan pekerjaan rumah seperti
memasak, membersihkan rumah, mencuci, menyetrika dan lainnya biasanya
mereka menonton televisi atau sekedar berbincang dengan tetangga.

3

Arini Mayanfa‟uni. Skripsi.Pemberdayaan Perempuan Melalui KWT di Kelurahan
Petukangan Selatan.Jakarta. 2013. hlm 2.
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Dari permasalahan tersebut sangat diperlukan suatu motivasi diminat
para ibu rumah tangga di daerah talangkawo melalui berbagai macam
kegiatan, salah satunya yaitu pelatihan hidroponik. Pelatihan ini bertujuan
untuk meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga melalui berbagai
macam pelatihan, seperti pelatihan hidroponik untuk ibu rumah tangga yang
tidak mempunyai penghasilan sampingan. Faktor tersebut yang menjadi
kendala bagi ibu- ibu rumah tangga untuk meningkatkan penghasilan
ekonomi ibu rumah tangga tersebut. Karena dengan tidak adanya motivasi
dalam diri juga sangat sulit terwujud pendapatan bagi ibu-ibu tersebut,
melalui berbagai macam kegiatan contohnya pertama seperti pelatihan
hidroponik, kedua pengetahuan dan wawasan yang luas juga sangat
diperlukan untuk para ibu-ibu dalam meningkatkan pendapatan rumah
tangga.
Dalam meningkatkan pendapatan ekonomi ibu rumah tangga, dapat
dilakukan dengan berbagai macam kegiatan, salah satunya yaitu melalui
pelatihan hidroponik, dimana pelatihan ini tidak melalui proses yang sulit
dan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik yang muda, bahkan orang tua asal
kita memiliki motivasi dan keinginan yang kuat. Pelatihan hidroponik ibu
rumah tangga ini dapat dijadikan sebagai penghasilan tambahan untuk para
ibu-ibu rumah tangga yang memiliki minat dan niat untuk maju.
Pendapatan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh parSa
anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atas
faktor-faktor produksi yang mereka sumbangkan dalam turut serta
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membentuk produk nasional. Sedangkan pendapatan rumah tangga
adalah penghasilan dari seluruh anggota keluarga yang disambungkan untuk
memenuhi kebutuhan bersama ataupun perorangan dalah rumah tangga.
Dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga terutama bagi ibu rumah
tangga maka perlu diadakanya pelatihan di UMKM ini.
Pelatihan kaum perempuan adalah salah satu upaya untuk memajukn
kesejahteraan bangsa, karena kaum perempuan dengan jumlah yang sangat
besar merupakan modal sosial yang potensial bagi kelangsungan
pembangunan bangsa. Begitu pula peran perempuan yang berjuang untuk
melepaskan diri dari belenggu perlakuan diskriminatif terhadap perempuan.
Oleh karena itu dalampelatihan dan mendirikan kaum perempuan melalui
potensi yang dimilikinya, sangat memungkinkan bila para perempuan yang
kurang mempunyai bekal pengetahuan diajarkan atau diberikan pelatihan
yang mampu meningkatkan taraf hidup perempuan.4
Untuk mencapai kemandirian warga di Desa talangkawo, maka potensi
yang ada perlu digali. Kondisi yang telah diuraikan diatas menunjukkan
bahwa ibu-ibu yang tergabung dalam gerakan UMKM memiliki potensi
besar untuk diberdayakan. Adapun pendapatan ekonomi yang akan
dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan mengenai Hidroponik.
Berdasarkan hasil observasi awal yang ditemukan di daerah tersebut,
masih banyaknya ibu-ibu rumah tangga yang usianya dibilang masih
produktif tapi enggan untuk mengikuti kegiatan pelatihan hidroponik di
4

Arini Mayanfa‟uni. Skripsi.Pemberdayaan Perempuan Melalui KWT di Kelurahan
Petukangan Selatan.Jakarta. 2016. Hlm 6.
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UMKM Rumah Tani Al-Qolam, hal ini disebabkan karena kurangnya
motivasi diminat para ibu-ibu tersebut terhadap UMKM karena dianggap
susah, rumit dan menyusahkan, selain kurangnya motivasi diminat para ibu
rumah tangga tersebut juga kurang berpikir kedepan dan masih
mengandalkan hasil kerja suami, padahal dengan keinginan yang maju
dengan adanya pelatihan ini para ibu rumah tangga tersebut dapat
menghasilkan penghasilan sendiri, dan bisa mengkonsumsi sendiri hasilnya
untuk mengurangi biaya belanja rumah, selain motivasi yang kurang, minat
untuk berhidroponik yang masih kurang yang membuat para ibu rumah
tangga tersebut malas untuk mengikuti pelatihan hidroponik di UMKM
rumah tani al-qolam, banyak para ibu rumah tangga yang menganggap
banwa berhidroponik itu susah, karena harus membuat media tanam yang
tidak menggunakan tanah. Dengan diadakannya mekaniosme pelatihan
hidroponik

di

UMKM

rumah

tani

al-qolam

diharapkan

mampu

meningkatkan motivasi diminat ibu rumah tangga dan memberikan dampak
yang baik yaitu menambah ekonomi keluarga.
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1.1 Tabel Rata-Rata Pendapatan Istri yang Bekerja Perbulan di
Kelurahan Talangkawo

No

Pekerjaan

Jumlah Orang

Pendapatan/ Orang

1

Rumah Makan

13

Rp. 1.500.000

2

Pedagang kelontong

8

Rp. 1.700.000

3

Guru

20

Rp.

Honorer

Sd,

Smp, Smk

–

1.000.000

IRT

4

400.000

41

-

Dalam tabel diatas terlihat bahwa mayoritas kegiatan yang dilakukan
IRT adalah dengan berdiam diri dirumah walaupun sedikit ada yang bekerja
diluar rumah. Kurangnya kesadaran akan pentingnya mencari kegiatan yang
positif

seperti

bercocok

tanam

maupun

lainnya

tidak

dilakukan.

Berhubungan dengan data diatas, motivasi dan kesadaran merupakan faktor
utama yang harus dimiliki oleh ibu-ibu rumah tangga. Karena dengan
adanya kesadaran akan pentingnya bercocok tanam maka minat pun akan
dipengaruhi juga. Banyak pendapatan yang berkisar diangka tersebut
dikarenakan pekerjaan yang sifatnya tidak menentu seperti rumah makan,
pedagang dan honorer yang relative tidak dapat dipastikan sepanjang waktu,
sehingga pendapatan tersebut adalah rata-ratanya. Selain hasil observasi
tersebut, salah satu aspek juga bahwa pihak yang bersangkutan harus lebih
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mengajak kepada masyarakat sekitar

untuk lebih merambah keseluruh

golongan lapisan masyarakat didaerah tersebut, agar para ibu rumah tangga
muslimah tersebut antusias ikut dalam pelatihan dalam UMKM dan
bersemangat mengikuti pelatiah hidroponik secara langsung, kerena
sebenarnya perempuan tersebut memiliki potensi yang tinggi tetapi karena
faktor yang ada memicu perempuan tersebuat tidak ingin melakukan
kegiatan berhidroponik.
Dengan aktifnya dan sosialisasi yang merata ke seluruh lapisan
masyarakat setempat, hal ini dapat mengakibatkan UMKM tersebut semakin
berkembang dan mampu menghasilkan ibu rumah tangga yang mampu
menambah penghasilan sendiri tanpa harus mengandalkan penghasilan
suami. Sebagai pihak atau penyelenggara UMKM juga harus menghilangkan
pendapat kepada ibu rumah tangga yang masuk ke UMKM bahwa pelatihan
ibu rumah tangga melalui pelatihan hidroponik itu dapat dilakukan oleh
semua kalangan. Dengan diadakannya pelatihan untuk meningkatkan
pendapatan ibu rumah tangga melalui pelatihan hidroponik ini diharapkan
dapat membantu para ibu rumah tangga yang berada di daerah talangkawo
yang sebelumnya hanya menjadi ibu rumah tangga biasa dengan adanya
akses mengikuti kegiatan pelatihan di UMKM ini dapat membantu
meningkatkan kemandirian dan pendapatan keluarga yang rendah, serta
menjadi keluarga yang lebih sejahtera dimana terpenuhinya kebutuhan
primer, sekunder, dan tersier.
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Dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
tentang pelatihan hidroponik ibu rumah tangga unruk menambah ekonomi
melalui kegiatan UMKM, karena peneliti ingin mengetahui bagaimana cara
meningkatkan pendapatan ekonomi ibu rumah tangga melalui pelatihan
hidroponik yang dapat dilakukan dan mudah untuk dibuat oleh seluruh ibu
rumah tangga di daerah setempat. Dengan demikian peneliti mengambil
judul tentang ‘’Analisis Motivasi Ibu Rumah Tangga Dalam Melakukan
Pelatihan Hidroponik Untuk Meningkatkan Pendapatan Ekonomi
Rumah Tangga Di Umkm Rumah Tani Al-Qolam Kecamatan Bangko
Kabupaten Merangin’’.
B.

Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang meneliti uraian di atas, maka masalah
yang perlu diidentifikasi antara lain :
1.

Mekanisme pelatihan hidroponik pada saat pelatihan di UMKM

2.

Masih kurangnya Motivasi akan minat ibu rumah tangga dalam
melakukan pelatihan hidroponik

3.

Dampak terdapat peningkatan ekonomi yang didapat oleh ibu-ibu
rumah tangga setelah mengikuti pelatihan hidroponik.

C.

Batasan Masalah
Agar penelitian ini lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang
diharapkan, perlu adanya batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam
penelitian ini sebagai berikut :
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1.

Penelitian dilakukan di UMKM Rumah Tani Al-Qolam Kecamatan
Bangko Kabupaten Merangin.

2.

Penelitian berfokus pada analisis motivasi dalam meningkatan
pendapatan ekonomi Ibu Rumah Tangga.

3.

Dampak ekonomi yang diperoleh dalam pelatihan hidroponik di
UMKM Rumah Tani Al-Qolam Kecamatan Bangko Kabupaten
Merangin.

D.

Rumusan Masalah
Bertitik tolak dari latar belakang masalah dan batasan masalah yang
telah dikemukakan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa yang menjadi
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana mekanisme pelatihan hidroponik di UMKM Rumah Tani AlQolam Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin?
2. Bagaimana motivasi di minat ibu rumah tangga dalam melakukan
pelatihan hidroponik di UMKM Rumah Tani Al-Qolam?
3. Bagaimana dampak terdapat peningkatan ekonomi ibu rumah tangga
melalui pelatihan hidroponik?

E.

Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan pada perumusan
masalah, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :
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a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelatihan hidroponik di
UMKM Rumah Tani Al-Qolam Kecamatan Bangko Kabupaten
Merangin.
b. Untuk mengetahui bagaimana motivasi di minat ibu rumah tangga
dalam melakukan pelatihan hidroponik di UMKM Rumah Tani AlQolam
c. Untuk mengetahui bagaimana dampak terdapat peningkatan ekonomi
ibu rumah tangga melalui pelatihan hidroponik.
2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
a. Bagi pemilik UMKM : Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan
referensi, gambaran, menambah wawasan dan pengalaman dalam
melaksanakan pelatihan hidroponik di UMKM Rumah Tani Al-Qolam.
b. Bagi ibu rumah tangga: Penelitian ini digunakan sebagai pedoman
dalam melaksanakan kegiatan pelatihan hidroponik serta untuk
menambah wawasan akan pentingnya pelatihan hidroponik bagi Ibu
Rumah Tangga dalam menambah penghasilan maupun konsumsi
sehari-sehari.
c. Bagi Penulis: Penelitian ini membantu penulis dalam menyelesaikan
tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Syariah dan untuk
membantu memberikan pengetahuan kepada Ibu Rumah Tangga
bahwa pentingnya mengikuti pelatihan hidroponik di UMKM Rumah
Tani Al-Qolam.

29

BAB II
KERANGKA TEORI

A.

Analisis Motivasi
1.

Pengertian Motivasi
Motivasi

berasal

dari

bahasa

latin “Movere” artinya

menggerakkan. Motivasi adalah suatu energi penggerak, pengarah dan
memperkuat tingkah laku. Motivasi belajar dapat dilihat dari karakter
tingkah laku seseorang yang menyangkut minat, ketajaman perhatian,
konsentrasi dan tekun mencapai tujuan. “Motivasi adalah gejala
psikologis dalam bentuk dorongan yang timbal balik pada diri
seseorang baik sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan
dengan tujuan tertentu”. 5
Secara etimologis, motivasi merupakan bentukan dari kata motif.
Berasal dari Bahasa Inggris yaitu “motive is causing movement, reason
for doing something” yang berarti motif adalah penyebab pergerakan,
alasan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi adalah bentuk
kata benda dari motif, dengan demikian secara singkat dapat dikatakan
bahwa motivasi adalah sesuatu yang dapat menimbulkan penyebab
untuk melakukan pergerakan, atau alasan untuk melakukan sesuatu.
Menurut Badudu-Zain dalam kamus Umum Bahasa Indonesia
dikatakan bahwa: ”Motivasi adalah niat, dorongan dasar untuk berbuat
5

Iskandarwasid & Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, ( Bandung: Rosda,
Cet. Ke-3, 2011), hlm. 114
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sesuatu.”. Menurut Mahfudh Shalahuddin, motivasi adalah dorongan
dari dalam yang digambarkan sebagai harapan, keinginan dan
sebagainya, yang bersifat menggiatkan atau menggerakkan individu
untuk bertindak atau bertingkah laku, guna memenuhi kebutuhan.
Selanjutnya menurut Dimyati dan Mudjiono, motivasi adalah dorongan
mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia
termasuk perilaku belajar.
Menurut Sardiman A.M , motivasi adalah serangkaian usaha untuk
menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang itu mau dan
ingin melakukan sesuatu, bila ia tidak suka, maka akan berusaha untuk
meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak suka itu.6
Menurut J. Ravianyo dalam bukunya yang berjudul, “Produktivitas
dan Tenaga Kerja Indonesia”; pengertian motivasi sebagai kondisi
mental yang mendorong aktivitas dan memberikan kekuatan yang
mengarah untuk mencapai kebutuhan, memberikan kepuasan atau
mengurangi ketikdakseimbangan. Motivasi adalah suatu perubahan
energi di dalam pribadi seseorang yang ditandal dengan timbulnya
afektif (perasaan) dan reaksi untuk mencapai tujuan. Dalam motivasi
terkandung adanya keinginan untuk mengaktifkan, menggerakkan,
menyalurkan sikap dan perilaku individu belajar. Kartono memandang

6

2003),

Sardiman, AM. Integrasi dan motivasi belajar, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada,

hal. 95
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motivasi

sebagai

dorongan

mental

yang

menggerakkan

dan

mengarahkan perilaku manusia.
Noor melihat ada tiga komponen utama yang terkandung dalam
kata motivasi yaitu kebutuhan, dorongan, tujuan. Dorongan dalam hal
ini dipahami oleh Noor sebagai “kekuatan mental untuk melakukan
kegiatan dalam rangka memenuhi harapan”. Artinya sebagai kekuatan
mental,

dorongan

berorientasi

pada

pemenuhan

harapan

atau

pencapaian tujuan. Dorongan yang berorientasi pada tujuan tersebut
dilihat oleh Noor sebagai inti dan motivasi. 7
Ardhana mengemukakan: “Motivasi adalah keadaan dalam pribadi
orang yang mendorong individu untuk melakukan aktivitas tertentu
untuk mencapai tujuan. “Motivasi dapat dipandang sebagai suatu istilah
umum yang menunjuk kepada pengaturan tingkah laku individu dimana
kebutuhan-kebutuhan atau dorongan-dorongan dari dalam dan intensif
(semacam hadiah) dari lingkungan mendorong individu untuk
memuaskan kebutuhannya atau untuk berusaha menuju tercapainya
tujuan yang diharapkan. Apabila organisme manusia berada dalam
kesiapan untuk merespon kepada situasi dan terdapat perangsang yang
sesuai, maka organisme “dimotivasi” atau didorong oleh suatu desakan
untuk berbaur dalam suatu kegiatan yang memuaskan.8 Terus
berlangsungnya fungsi suatu desakan terlepas dari satu atau dua

7
8

Sondang p siagian, Teori Motivasi Dan Aplikasinya. (Rineka Cipta: Jakarta) 2018. Hal 35
Malayu S.P Hasibuan, Organisasi dan Motivasi. (Bumi Aksara: Jakarta ) 2012. Hal 56
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pengalaman frustrasi, adalah suatu bukti adanya dorongan kuat yang
menyebabkan individu menuju pada pencapaian suatu tujuan khusus.
Ketetapan atau terus berlangsungnya hingga tercapainya sesuatu
hasil yang diharapkan adalah suatu sifat yang penting dari motivasi”.
Menghubungkannya dengan kegiatan belajar di sekolah ataupun di
pelatihan-pelatihan yang ada di sekitar, “Motivasi itu berhubungan erat
dengan tujuan yang ingin dicapai oleh seorang individu melalui
kegiatan belajar yang sedang diikutinya”.9
Jadi dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasannya
pengertian motivasi adalah suatu proses atau kegiatan untuk
menentukan tingkatan, intensitas, konsistensi, serta arah umum dari
tingkah laku manusia dalam hal belajar untuk mengetahui sesuatu yang
mereka belum pernah mempelajarinya. Hal ini lebih mengarah kepada
kegiatan belajar secara spesifik, sehingga pengajar tidak dapat
menyimpulkan secara sembarangan saja mengenai keadaan individu
apakah individu tersebut memiliki motivasi atau tidak. Hal ini
dikarenakan motivasi itu adalah kondisi internal seseorang yang tidak
dapat dilihat begitu saja dari keadaan fisik misalnya: ekspresi wajah,
gerakan tubuh atau tutur kata. .10

9

Malayu S.P Hasibuan, Organisasi dan Motivasi. (Bumi Aksara: Jakarta ) 2012. Hal 60
Menurut Bimo Walgito (1981:38)

10
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2.

Tujuan Motivasi
Motivasi memiliki tujuan sendiri, maka tujuan motivasi yaitu
sebagai berikut:11
a.

Menentukan Arah Langkah
Motivasi akan dapat menuntun seseorang dalam menentukan
langkah dalam hidup. Baik seperti cita-cita yang akan dicapai,
prestasi yang akan didapatkan maupun segala hal yang seseorang
inginkan. Motivasi inilah yang akan menggerakkan seseorang
untuk selalu melakukan hal-hal terbaik dalam hidup. Sehingga,
motivasi juga dapat menentukan kesuksesan dalam hidup.

b.

Menentukan Keputusan Tindakan
Saat menjalani kehidupan, tentu akan banyak tindakan-tindakan
yang diambil, baik yang beresiko kecil hingga besar. Tujuan dan
motivasi itu sendiri adalah untuk menentukan setiap tindakan yang
diambil. Dimana apakah suatu keputusan dalam mengambil
tindakan sudah tepat dan Bagaimana dampak dan resiko ke
depannya, itu semua tergantung motivasi yang ada di dalam diri
seseorang. Jadi, kembangkan motivasi dengan baik, agar segala
keputusan memberikan dampak baik dalam kehidupan.

c.

Menyeleksi Perbuatan
Melalui motivasi, seseorang akan dapat menentukan berbagai
perbuatan yang perlu dan tidak perlu. Artinya, individu akan

11

Malayu S.P Hasibuan, Organisasi dan Motivasi. (Bumi Aksara: Jakarta ) 2012. Hal 65

34

mampu menentukan perbuatan yang memberikan hasil baik ke
depannya. seseorang pun akan mempu berbuat dengan resiko
paling kecil12
3.

Fungsi Motivasi
Menurut Sardiman A.M, mengemukakan ada tiga fungsi motivasi
yaitu sebagai berikut:13
a.

Mendorong manusia untuk berbuat baik, yakni sebagai penggerak
atau motor yang melepaskan energi.

b.

Menentukan arah perubahan, yakni kearah tujuan yang hendak
dicapai.

c.

Menyeleksi perbuatan, yakni perbuatan-perbuatan apa yang harus
dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan
perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut.
Jadi, motivasi itu diberikan untuk; Membangkitkan minat belajar
seseorang, Memberikan kesempatan kepada individu dalam
memperoleh hasil yang lebih baik, Memberikan penguatan kepada
individu.

d.

Melaksanakan evaluasi, Fungsi motivasi sebagai pendorong usaha
dalam mencapai prestasi, karena seseorang melakukan usaha harus
mendorong keinginannya dan menentukan arah perbuatannya

12

13

2003),

Ibid
Sardiman, AM. Integrasi dan motivasi belajar, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada,

hal. 88
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kearah tujuan yang hendak dicapai. Sehingga seseorang dapat
menyeleksi perbuatan untuk menentukan apa yang harus dilakukan
yang bermanfaat bagi tujuan yang hendak dicapainya.14
4.

Jenis Motivasi
Secara umum menurut Sardiman A. M dalam hubungannya dengan
belajar, para ahli sepakat mengklasifikasikan motivasi ke dalam dua
jenis menurut timbulnya, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi
ekstrinsik.15
a.

Motivasi intrinsik, Motivasi Intrinsik adalah suatu motif atau
dorongan

yang

berasal

dan

dalam

diri

seseorang

untuk

melaksanakan suatu kegiatan. Sardiman menegaskan bahwa
motivasi intrinsik adalah motif-motif yang tidak perlu dirangsang
dan luar, karena dalam diri setiap idividu sudah ada dorongan
untuk melakukan sesuatu. Motivasi intrinsik adalah hal keadaan
yang berasal dan dalam diri seseorang sendiri yang dapat
mendorongnya melakukan tindakan belajar. Termasuk dalam
motivasi intrinsik individu adalah perasaan menyenangi materi dan
kebutuhannya terhadap materi tersebut misalnya untuk kehidupan
masa depan yang bersangkutan.

14

15

Ibid
Sugema, Bambang dan Sutrisno, Motivasi Dalam Organisasi, ( Lembaga Administrasi

Negara, 2000) hlm 60
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b.

Motivasi Ekstrinsik, Motivasi ekstrinsik adalah motif atau
dorongan yang datang dari luar dirinya atau dorongan itu datang
dan orang lain. Tujuan dan motivasi ekstrinsik ini adalah untuk
membangkitkan minat seseorang agar lebih rajin dalam melakukan
pekerjaannya. Motivasi ekstrinsik ini aktif apabila ada rangsangan
dari luar dirinya yang dilakukan oleh orang-orang yang peduli akan
perkembangan

pribadinya.

Motivasi

ekstrinsik

ini

perlu

diperhatikan terutama bagi pengajar sebagai orang yang paling
bertanggung jawab dalam pembentukan pribadi seseorang.
Memang hasrat di dorong agar mau belajar atau mau melakukan
sesuatu kegiatan Motivasi ekstrinsik juga termasuk yang dipelajan
(learned motives) karena motif ini dapat dimiliki seseorang melalui
proses kematangan, latihan, melalui belajar.
Motivasi ekstrinsik adalah hal atau keadaan yang datang dan luar
individu yang juga mendorongnya untuk melakukan kegiatan
belajar, pujian dan hadiah, peraturan/tata tertip sekolah dan sikap
teladan.16
Purwanto menggo1ongkan motif-motif tersebut menjadi tiga
golongan yaitu:
- Motif-motif atau kebutuhan organis, misal kebutuhan untuk
makan, kebutuhan untuk bernafas.

16

Ibid
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- Motif darurat misalnya, dorongan untuk menyelamatkan diri,
dorongan untuk membalas, dorongan untuk berusaha.17
- Motif obyektif, yang menyangkut kebutuhan untuk melakukan
manipulasi‟ untuk menarik perhatian. 18
Hilgard sebagaimana dikutip oleh S. Nasution mengatakan bahwa:
“Learning is the process by which an activity originates or changed
through training procedures (whether laboratory or is the natural
environment) as distinguished from changes by factors not
attributable to training”. Yang artinya, belajar adalah suatu proses
yang mana aktivitas yang dihasilkan atau prosedur perubahan
melalui latihan (baik di laboratorium maupun di lingkungan alami)
sebagaimana terlihat dari perubahan-perubahan yang tidak dapat
dihubungkan dengan pelatihan dimaksud.
Hal ini menunjukkan bahwa belajar berhubungan erat dengan
melatih diri untuk menguasai sejumlah keahlian. Dan keahlian
tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah
selesai belajar, sekalipun persoalan yang dihadapi tidak seperti
yang dihadapi ketika sedang belajar. Dengan memperhatikan hal di
atas, maka guru dengan segala upayanya untuk membuat individu

17

Sardiman, AM. Integrasi dan motivasi belajar, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada,
2003), hal. 90
18
Fo‟arota Telaumbanua, Motivasi Kerja, Iklim Organisasi, Kinerja Pegawai (Jakarta :
FKIP Universitas Kristen Indonesia 2005) hlm. 37-39
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belajar adalah motivasi ekstrinsik bagi seseorang. Guru perlu juga
memperhatikan bahwa pikiran atau persepsi sendiri sering lebih
kuat dari kebenaran yang letaknya di luar diri sendiri. Oleh karena
itu, tugas guru sangat berat untuk memberikan upaya yang
maksimal dalam rangka menimbulkan motivasi yang sama kuatnya
dengan motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri.19
5.

Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi yang ada pada
setiap individu. Tentu, keadaan motivasi setiap individu akan berbedabeda. Lalu, apa sajakah faktor-faktor tersebut? Simaklah penjelasan di
bawah ini:20
a.

Faktor Pemuas, Faktor pemuas atau disebut juga dengan satisfier
merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri. Oleh karena
itu faktor pemuas juga bisa disebut sebagai instrinsic motivation.
Adanya faktor pemuas akan mendorong setiap individu untuk
selalu mendapatkan sebuah prestasi. Prestasi tersebut tentu mampu
memberikan rasa puas tersendiri. Maka, hal-hal yang dapat
mempengaruhi faktor pemuas adalah sebagai berikut:

19

Fo‟arota Telaumbanua, Motivasi Kerja, Iklim Organisasi, Kinerja Pegawai (Jakarta :

FKIP Universitas Kristen Indonesia 2005) hlm. 39
20

Sardiman, AM. Integrasi dan Motivasi Belajar, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada,

2003), hal. 90
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- Achievement,

Achievement

atau

prestasi

akan

menjadi

dorongan utama seseorang untuk semangat dalam bekerja. Ia
akan memberikan kualitas kerja yang baik, selalu berinovasi dan
memberikan

hasil

yang

memuasakan,

sehingga

mampu

mencapai prestasi.
- Responbility, Selain prestasi ada juga responbility atau tanggung
jawab. Setiap individu pastilah memiliki rasa tanggung jawab di
dalam dirinya. Rasa tanggung jawab itulah yang dapat
mendorong individu, untuk melakukan sesuatu dengan sebaik
mungkin.
- Kepuasan Kerja, Kepuasan kerja merupakan teori yang
dikembangkan dan berasal dari tingkat persamaan kepuasan.
Teori ini mengemukakan bahwa, pribadi seseorang akan
menentukan kepuasaan kerjanya sendiri.21
B.

Pendapatan Ekonomi Keluarga
1.

Pengertian Pendapatan Keluarga
Pendapatan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh para
anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atas
faktor-faktor produksi yang mereka sumbangkan dalam turut serta
membentuk produk nasional.22

21

22

Erlin Yuliana Jurnal Analisis Pengetahuan Siswa Purwokerto 2017

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Balai Pustaka, 2008), hal. 185
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Menurut Reksoprayitno, pendapatan atau income adalah uang yang
diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa
bunga, dan laba termasuk juga beragam tunjangan, seperti kesehatan
dan pensiun. Menurut Sunuharjo 2009 ada 3 kategori pendapatan yaitu :
a.

Pendapatan berupa uang yaitu segala penghasilan berupa uang yang
sifatnya regular dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa atau
kontra prestasi.

b.

Pendapatan berupa barang adalah segala pendapatan yang sifatnya
reguler dan biasa, akan tetapi selalu berbentuk balas jasa dan
diterima dalam bentuk barang dan jasa.

c.

Pendapatan yang bukan merupakan pendapatan adalah segala
penerimaan yang bersifat transfer redistributive dan biasanya
membuat perubahan dalam keuangan rumah tangga
Menurut Zaidin 2010 Keluarga adalah dua atau lebih individu yang

bergabung karena hubungan darah, perkawinan, dan adopsi dlam satu
rumah tangga, yang berinteraksi satu dengan lainnya dalam peran dan
menciptakan serta mempertahankan suatu budaya.
Sedangkan menurut Syafrudin 2009 Keluarga adalah dua atau lebih
dari dua individu yang tergantung karena hubungan darah, hubungan
perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidup di dalam peranannya
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masing-masing

dan

menciptakan serta

mempertahankan

suatu

kebudayaan.23
Menurut

Afrida

(2003:225): Pendapatan

rumah

tangga

adalah penghasilan dari seluruh anggota keluarga yang disambungkan
untuk memenuhi kebutuhan bersama ataupun perorangan dalah rumah
tangga. Sedangkan menurut Junandar (2004:147) pendapatan rumah
tangga adalah pendapatan/penghasilan yang diterima oleh rumah tangga
bersangkutan baik yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga
maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga.
Berdasarkan defenisi pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa
pendapatan rumah tangga adalah pendapatan yang diperoleh dari
seluruh anggota rumah tangga keluarga baik yang berasal dari kepala
keluarga atau seluruh anggota keluarga
Pendapatan keluarga merupakan balas karya atau jasa atau imbalan
yang diperoleh karena sumbangan yang diberikan dalam kegiatan
produksi. Secara konkritnya pendapatan keluarga berasal dari :
-

Usaha itu sendiri : misalnya berdagang, bertani, membuka usaha
sebagai wiraswastawan

-

Bekerja pada orang lain: misalnya sebagai pegawai negeri atau
karyawan

23

T. Gilarso,. 2008. Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro. Yogyakarta : Kanisius, edisi 5.
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-

Hasil dari pemilihan: misalnya tanah yang disewakan dan lain-lain.
Pendapatan bisa berupa uang maupun barang misal berupa
santunan baik berupa beras, fasilitas perumahan dan lain-lain. Pada
umumnya pendapatan manusia terdiri dari pendapatan nominal
berupa uang dan pendapatan riil berupa barang. (Gilarso, 2008)
Apabila

pendapatan

lebih

ditekankan

pengertiannya

pada

pendapatan rumah tangga, maka pendapatan merupakan jumlah
keseluruhan dari pendapatan formal, informal dan pendapatan
subsistem. Pendapatan formal adalah segala penghasilan baik berupa
uang atau barang yang diterima biasanya sebagai balas jasa. Pendapatan
informal berupa penghasilan yang diperoleh melalui pekerjaan
tambahan diluar pekerjaan pokoknya. Sedangkan pendapatan subsistem
adalah pendapatan yang diperoleh dari sektor produksi yang dinilai
dengan uang dan terjadi bila produksi dengan konsumsi terletak disatu
tangan atau masyarakat kecil. (Nugraheni, 2007).24
2.

Metode Perhitungan Pendapatan
a. Pendekatan hasil produksi, Besarnya pendapatan dapat dihitung
dengan mengumpulkan data tentang hasil akhir barang dan jasa
untuk suatu unit produksi yang menghasilkan barang dan jasa.
b. Pendekatan

Pendapatan,

Pendapatan

dapat

dihitung

dengan

mengumpulkan data tentang pendapatan yang diperoleh oleh suatu
rumah tangga keluarga.
24

T. Gilarso,. 2008. Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro. Yogyakarta : Kanisius, edisi 5.
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c. Pendekatan Pengeluaran, Menghitung besarnya pendapatan dengan
menjumlahkan seluruh pengeluran yang dilakukan oleh suatu unit
ekonomi. (Reksoprayitno, 2009)
3.

Tingkat Pendapatan Keluarga
Tingkat

pendapatan

keluarga

merupakan

pendapatan

atau

penghasilan keluarga yang tersusun mulai dari rendah, sedang, hingga
tinggi. Tingkat pendapatan setiap keluarga berbeda-beda. Terjadinya
perbedaan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain jenis
pekerjaan, jumlah anggota keluarga yang bekerja.25
Menurut Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Merangin (Upah Minimum Kabupaten) Merangin tahun 2016 adalah
sebesar Rp. 2.000.000,-. Adapun tingkat pendapatan keluarga dibagi
menjadi 2 tingkatan, yaitu :

C.

-

Tingkat Pendapatan Rendah : Kurang dari Rp. 2.000.000,-/bulan

-

Tingkat Pendapatan Tinggi : Lebih dari Rp.2.000.000,-/bulan.26

Pelatihan Hidroponik
1. Pengertian Pelatihan Hidroponik
Pelatihan adalah proses melatih, kegiatan atau pekerjaan. Pelatihan
mempersiapkan peserta latihan untuk mengambil jalur tindakan tertentu
yang dilukiskan oleh teknologi dan organisasi tempat bekerja dan

2016

25

Dr. Suparyanto, M.Kes Konsep Dasar Pendapatan Keluarga Jakarta: 2014

26

Amri Amir, Pola Dan Prilaku Konsumsi Masyarakat Muslim Provinsi Jambi. Jambi
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membantu peserta memperbaiki prestasi dalam kegiatannya terutama
mengenai pengertian dan keterampilan.27
Tujuan pelatihan adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengembangkan keahlian
b. Untuk mengembangkan pengetahuan
c. Untuk mengembangkan sikap. Sehingga menimbulkan kemauan.
Sedangkan komponen-komponen pelatihan sebagaimana dijelaskan
oleh Mangkunegara adalah sebagai berikut:
a. Tujuan dan sasaran pelatihan harus jelas dan dapat diukur
b. Para pelatih harus ahli dalam bidangnya
c. Materi pelatihan dan pengembangan harus disesuaikan dengan tujuan
yang hendak dicapai.28
Hidroponik merupakan metode bercocok tanam tanpa tanah. Bukan
hanya dengan air sebagai media pertumbuhannya, seperti makna asli dari
kata hidro yang berarti air, tapi juga dapat menggunakan media-media
tanam selain tanah seperti kerikil, pasir, sabut kelapa, zat silikat, pecahan
batu karang atau batu bata, potongan kayu, dan busa. Hidroponik
merupakan salah satu sistem pertanian masa depan karena dapat
diusahakan diberbagai tempat, baik di desa, di kota, di lahan terbuka atau
di atas apartemen sekalipun. Luas tanah yang sempit, kondisi tanah kritis,
hama dan penyakit yang tak terkendali, keterbatasan jumlah air irigasi,

27

Wikipedia Bahasa Indonesia
http://definisimu. Blogspot. Com/201/08/definisi-pelatihan.html?m=1 ( diakses tanggal
21 Juni 2019).
28
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musim yang tak menentu, dan mutu yang tidak seragam bisa
ditanggulangi dengan sistem hidroponik.29
Hidroponik dapat diusahakan sepanjang tahun tanpa mengenal
musim. Pemeliharaan tanaman hidroponik pun lebih mudah karena
tempat budidaya nya relatif bersih, media tanamnya steril, serangan hama
dan penyakit relatif kecil, serta tanaman lebih sehat dan produktivitasnya
lebih tinggi. Tanaman yang cocok ditanam dengan teknologi ini adalah
tanaman sayuran berdaun seperti selada, caisim, bayam, pakcoy,
kangkung dan sebagainya.30
Konsep Hidroponik merupakan sistem budidaya pertanian yang
dilakukan secara vertikal atau bertingkat, baik dalam ruangan maupun
diluar ruangan dengan media utama air (Mas‟ud, 2009). Sistem budidaya
pertanian secara hidroponik ini merupakan konsep penghijauan yang
cocok untuk daerah perkotaan dan lahan terbatas (Tom, 2005). Murali
et.al (2011) juga menyampaikan bahwa dilihat dari sisi ekonomi,
menanam sayuran dengan konsep Hidroponik sangat menguntungkan.
Tanpa membutuhkan biaya yang tinggi dan dengan perawatan yang
relatif mudah (Tallei dkk, 2017) warga bisa memenuhi kebutuhan sayur
mayur sehat tanpa harus membeli.

29

Dedy Setiawan, Ferdy Kurniantono,
Sebagai Usaha pemberdayaan Kaum Wanita
kabupaten demak. Semarang. 2014. Hlm 2
30
Dedy Setiawan, Ferdy Kurniantono,
Sebagai Usaha pemberdayaan Kaum Wanita
kabupaten demak. Semarang. 2014. Hlm 3

dkk. Jurnal.Program Cocok Tanam Hidroponik
Didesa Kalisari Dukuhan kecamatan Sayung
dkk. Jurnal.Program Cocok Tanam Hidroponik
Didesa Kalisari Dukuhan kecamatan Sayung
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2. Cara menanam hidroponik
Ada beberapa cara untuk melakukan bertanam hidroponik yaitu
sebagai berikut:
a.

Cara menanam hidroponik menggunakan NFT (Nutrient Film
Technique)
Cara ini merupakan cara paling populer yang digunakan oleh
banyak orang dalam mengaplikasikan cara menanam hidroponik.
Cara menanam adalah sebagai berikut:

-

Siapkan beberapa pipa atau talang, dan pompa.

-

Lubangi pipa sesuai dengan panjangnya.

-

Pastikan jarak satu lubang dan lubang yang lain sama.

-

Susun pipa atau talang yang dipersiapkan untuk menjadi tempat
menanam tanaman.

-

Siapkan penampung pada ujung pipa yang lebih rendah.

-

Pasang pompa untuk mengalirkan air nutrisi agar alirannya
maksimal.

-

Cara satu ini memiliki konsep dasar menanam akar tanaman yang
kemudian akan tumbuh pada bagian lapisan nutrisi yang tidak dalam
dan menjaga sirkulasi tanaman agar tetap mendapat nutrisi, oksigen,
dan air secara baik dan tercukupi.

47

b.

Cara menanam hidroponik menggunakan WICK
Cara kedua menanam hidroponik ini juga tidak kalah terkenal
dengan cara pertama. Cara ini disukai karena pembuatannya yang
mudah dengan bahan-bahan yang terjangkau pula. Bahkan Anda bisa
menggunakan barang bekas. Anda hanya perlu menyiapkan sebagai
berikut:


Botol air mineral 1



Alat pemotong



Sumbu kompor atau kain flanel



Alat untuk melubangi bisa berupa solder atau paku



Air nutrisi

Cara membuat:

1.

Potong botol bekas menjadi 2 bagian.Lubangi tutup botol.

2.

Gabungkan ke dua bagian botol.

3.

Caranya adalah dengan membalik bagian moncong botol
menghadap ke bawah.

4.

Pasang sumbu kompor atau kain flanel pada lubang di tutup
botol, pastikan sumbu atau kain bisa menyerap air nutrisi.

5.

Tanam bibit tanaman pada bagian atas botol dengan tanah
secukupnya.
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6.

Isi bagian botol bawah dengan air nutrisi Setelah media di atas
siap, Anda tinggal memilih bibit tanaman yang dikehendaki.

D.

UMKM
1.

Pengertian UMKM
Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang
Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM.Pasal 1 dari UU
terebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik
orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki
kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha
kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka
merupakan anak perusahan atau bukan anak cabang yang dimiliki,
dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung,
dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha
kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.31
Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang
berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang
bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

31

Hlm.16-18

Tulus T.H. Tambunan, UMKM di Indonesia, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009),
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langsung, dari usaha mikro, usah kecil atau usaha besar yangmemenuhi
kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.32
Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah
lembaga pemerintahan seperti Departemen Perindustrian dan Badan
Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja
sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro,
usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar.
Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain utama dalam
kegiatan ekonomi di Indonesia. Masa depan pembangunan terletak pada
kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang
mandiri. Kontribusi usaha mikro kecil dan menengah paada GDP di
Indonesia tahun 1999 sekitar 60%, dengan rincian 42% merupakan
kontribusi usaha kecil dan mikro, serta 18% merupakan usaha
menengah.
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat
penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan
terutama memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis
perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi
stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada
kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara

32

19

Tulus T.H. Tambunan, UMKM di Indonesia, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), Hlm,
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UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan
usahanya.33
Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah
terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang
tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan
utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku,
serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.34
2. Kriteria UMKM
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki
kriteria sebagai berikut:
a. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau
badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni: 1)
Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima
puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha, 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak
Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
b. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang
bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan
yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun
tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.

33

Ibid
Tulus Tambunan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting,
(Jakarta: LP3ES, 2012), Hlm. 11
34
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c. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha
yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun
tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar.35
3.

Klasifikasi UMKM
Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki
jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap
berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi
keharusan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang
melibatkan banyak kelompok.36

4.

Peranan UMKM
Diakui, bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan
ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang (NSB),
tetapi juga di negara-negara maju (NM). Di negara maju, UMKM
sangat penting, tidak hanya kelompok usaha tersebut menyerap paling
banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar (UB), seperti halnya di
negara sedang berkembang, tetapi juga kontribusinya terhadap

35

Tulus Tambunan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting,
(Jakarta: LP3ES, 2012), Hlm. 12
36
Ade Resalawati, Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan
ekonomi pada sektor UKM Indonesia, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), Hlm. 31
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pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling
besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar.37
5.

Karakteristik Usaha Mikro
Usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk
dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah
didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel
pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi, perlu
dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan
seperti: Perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan
manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan
kegagalan,

penguasaan

ilmu

pengetahuaan

akan

menunjang

keberlanjutan usaha tersebut, mengelola sistem produksi yang efisien
dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan
pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam
mengelola usaha tersebut. Karakteristik yang dimiliki oleh usaha
mikro menyiratkan adanya kelemahan-kelemahan yang sifatnya
potensial terhadap timbulnya masalah. Hal ini menyebabkan berbagai
masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan yang
tampaknyasulit untuk mendapatkan solusi yang jelas.38

37

Tulus Tambunan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting,
(Jakarta: LP3ES, 2012), Hlm. 13
38
Pandji Anoraga, Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro, (Yogyakarta: PT. Dwi
Chandra Wacana 2010), Hlm. 33
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E. Kerangka Berfikir
Pendapatan Ekonomi Ibu Rumah Tangga

Indikator yang akan diberdayakan
dalam segi ekononomi adalah Ibu
Rumah Tangga (IRT) yang berada
di sekitar UMKM (usaha mikro
kecil menengah) Rumah Tani AlQolam

Faktor yang mempengaruhi
pendapatan ekonomi IRT
Faktor Motivasi

Indikator Cara Pemberdayaaan
1. Pelatihan hidroponik
2. Partisipasi masyarakat

HASIL
Bahwa Peningkatan Ekonomi IRT dapat ditingkatkan melalui pelatihan
hidroponik dan Motivasi dapat mempengaruhi Ibu Rumah Tangga dalam
menigikuti pelatihan hidroponik untuk meningkatkan ekonomi nya.

F.

Kajian Terdahulu
Dalam rangka menetapkan permasalahan dalam melakukan suatu
penelitian, subjek penelitian, untuk selanjutnya melaksanakan penelitian ke
lapangan, peneliti perlu memperhatikan apakah yang akan peneliti angkat
ini telah ada yang meneliti baik itu ditinjau dari aspek yang sama
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menggunakan metode yang sama dan mengambil lokasi yang sama, serta
apakah ada relevansi dengan penelitian yang akan di teliti ini, agar tidak
terjadi pengulangan.
Dibawah ini beberapa hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan
penelitian ini, antara lain :
Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu
No Peneliti

Judul Penelitian

Metode

Kesimpulan

1.

Gadiza
Krisdanti dan
Rodhiyah,
skripsi
Universitas
Diponegoro
(2014)

Analisis Faktor- Kuantitatif Hasil
penelitian
Faktor
Yang
tersebut
adalah
Mempengaruhi
memaparkan bahwa
Kinerja
Ukm
karakteristik
UKM,
Pada
Sektor
karakteristik
Industry
entrepreneur,
Pengelolahan
psikologi entrepreneur
Makanan Dikota
dan SDM memiliki
Semarang
tingkat hubungan yang
sedang
dan
berpengaruh
positif
terhadap kinerja UKM
namun hanya dua
yang signifikan yaitu
karakteristik
UKM
dan SDM, sedangkan
kreativitas dan inovasi
(pola pikir) tidak
berpengaruh terhadap
kinerja UKM

2.

Rr. Nugraheni
suci
sayekti,
Nila
Kartika
Sari,
Warter
Agustin
Dan
Arinn Anisya,

Analisis Peranan Kualitatif
Wanita UMKM
Dalam
Peningkatan
Perekonomian
Di
Kec.

Hasil
penelitian
tersebut memaparkan
bahwa jika pelaku
wanita petani UMKM
di
kecamatan
Nganteng
telah
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3.

skripsi
Universitas
Tribhuwana
Tunggadewi
Malang (2017)

Ngantang
Malang

Kab.

mengerti
peranannyadalam turut
serta
membantu
meningkatkan
perekonomian
keluarga
dan
memberikan
kontribusi
yang
signifikan baik dalam
standar
gender,
kehidupan berkeluarga
maupun
bermasyarakat.
Persamaan
dari
penelitian ini adalah
mengenai
peranan
wanita UMKM yang
dapat
ikut
serta
meningkatkan
perekonomian
keluarga
sedangkan
perbedaan mengenai
penelitian ini adalah
terletak pada faktorfaktor
yang
mempengaruhi
dan
dalam peningkaatan
perekonomian
ini
dilakukan
dalam
pelatihan Hidroponik.

Sarno, Jurnal
Agroteknologi
Politeknik
Banjanegara
(2018)

Pemberdayaan
Kuantitatif Hasil
penelitian
Masyarakat Desa
tersebut memaparkan
Pagak
hasil
kegiatan
Banjanegara
membawa implikasi
Melalui Transfer
pada
peningkatan
Teknologi
pengetahuan
dan
Hidroponik
kapasitas
serta
Sayuran Organic
keterampilan
masyarakat
dalam
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mengembangkan
teknologi hidroponik
sayuran secara organic
yang
ramah
lingkungan
serta
meningkatkan peran
serta dan motivasi
masyarakat
dalam
pengembangan.
4.

Sugiarso, Agus
Riyadi,
dan
Rusmadi,
jurnal,
UIN
Walisongo
Malang (2017)

pemberdayaan
Kualitatif
masyarakat
melalui
pemangfaatan
tanah
perkarangan
(PTP)
untuk
konservasi dan
wirausaha
agribisnis
dikelurahan
kedung
pane
kota semarang

Hasil
penelitian
mengatakan
bahwa
dalam
melakukan
kerja pemberdayaan
masyarakat
tim
pelaksana melihat sifat
organik masyarakat itu
sendiri,
program
pemberdayaan
masyarakat
harus
dilakukan
bertahap.
Persamaan
dari
penelitian ini adalah
terletak
pada
tujuannya yaitu untuk
memberdayakan
masyarakat
melalui
pemangfaatan tanah.

Sumber: Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu yang telah penulis jelaskan merupakan suatu
pertimbangan dalam pembuatan penelitian. Hal ini agar tidak adanya
kesamaan dalam penelitian yang penulis lakukan. Secara garis besar
penelitian

terdahulu

yang

penulis

tulis

menjelaskan

tentang

memangfaatkan lahan pertanian untuk menanm sayuran agar bermangfaat
dalam pendapatan ekonomi

keluarga, dampaknya langsung oleh
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kesejahteraan keluarga dan lingkungan. Sedangkan penelitian yang penulis
lakukan adalah mengetahui apakah berhidroponik yang dilakukan oleh
ibu-ibu rumah tangga dengan menggunakan lahan, biaya yang minim yang
sempit dapat meningatkan dan berdampak positif terhadap ekonomi
keluarga
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif, dan sering disebut
sebagai penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi
yang alamiah. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada
filsafat pospositifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang
alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan
sampel sumber data dilakukan secara purposife dan snowbaal, teknik
pengumpulan dengan trianggulasi, analisis data bersifat kualitatif, dan hasil
penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.39
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya prilaku,
persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic dan dengan cara
deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang
alamiah dan dengan memangfaatkan berbagai metode alamiah.40
Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendekatan
Kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan secara utuh kepada subjek
penelitian dimana terdapat sebuah peristiwa, dimana peneliti menjadi
instrument kunci dalam penelitian, kemudian hasil pendekatan tersebut
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diuraikan dalam bentuk kata-kata yang tertulis data empiris yang telah
diperoleh dan dalam pendekaatan ini pun lebih menekankan makna daripada
generalisasi.
B.

Setting dan Subyek Penelitian
1.

Setting penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di UMKM rumah tani Al- Qolam
Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin, alasan praktis
pemilihan lokasi tersebut juga didasarkan beberapa pertimbangan,
yaitu: a). keterjangkauan lokasi penelitian oleh peneliti, baik dari segi
tenaga maupun efisien waktu. b). situasi sosial, sebelum mendapatkan
izin formal untuk memasuki lokasi tersebut peneliti telah mengadakan
komunikasi informal dengan pemilik UMKM rumah Tani Al- Qolam
sehingga mendapatkan izin secara informal.

2.

Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah Ibu Rumah Tangga yang berada di
lingkup UMKM Rumah Tani Al- Qolam Kecamatan Bangko Barat
Kabupaten Merangin.

C.

Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan
data sekunder :
1.

Data Primer
Menurut Istijanto data primer adalah data asli yang dikumpulkan
sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara
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khusus, pada umum data primer ini sebelumnya belum tersedia,
sehingga seorang peneliti harus melakukan pengumpulan sendiri data
ini berdasarkan kebutuhannya.
2.

Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti melalui bukubuku yang berkaitan dengan penelitian ini, literatur, dan artikel yang
didapat dari website. Atau data yang berasal dari orang-orang kedua
atau bukan data yang dating secara langsung. Namun data-data ini
mendukung pembahasan dari penelitian. Untuk itu beberapa sumber
buku atau data yang akan membantu mengkaji secara kritis diantaranya
yaitu berkaitan dengan tema penelitian tersebut, data sekunder dalam
penelitian ini meliputi gambaran umum tentang pendapatan ekonomi
ibu rumah tangga muslimah melalui UMKM rumah tani Al- Qolam,
Sedangkan sifatnya adalah data kualitatif yang berkaitan dengan
penelitian ini. Data primer didapatkan dari wawancara kepada pihak
pengelola UMKM rumah Tani Al- Qolam dan penyebaran kuisioner
kepada para responden. Sedangkan data sekunder diperoleh dari
berbagai arsip dan administrasi UMKM tersebut yang mendukung
penelitian ini serta berbagai pustaka dan literatur-literatur yang juga
mendukung untuk penulisan tugas akhir ini.

D.

Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah bagian terpenting dalam penelitian. Data
yang valid dan lengkap sangat menentukan kualitas penelitian. Dalam
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penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam.
Observasi, Angket, serta Dokumentasi dalam mengumpulkan data yang
peneliti cari, berikut lebih jelas tentang ketiga teknik tersebut.
1.

Wawancara Mendalam (Indepth Interview)
Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan
pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diteliti. Wawancara
memiliki sifat yang luas, pertanyaan yang diberikan dapat disesuaikan
dengan subjek, sehingga segala sesuatu yang ingin diungkap dapat
digali dengan baik. Wawancara boleh dibuat dalam bentuk daftar butirbutir informasi yang ingin dikumpulkan (pointers) atau daftar
pertanyaan.41
Darmadi menyatakan bahwa wawancara adalah pengadministrasian
angket secara lisan dan langsung terhadap masing-masing anggota
sample. Apabila wawancara dilakukan dengan baik, ini dapat
menghasilkan data yang mendalam yang tidak mungkin di dapat dengan
angket, pewawancara dapat menanyakan lagi untuk jawaban-jawaban
yang tidak jelas/kurang lengkap. Akan tetapi wawancara cukup
memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit meskipun hanya
melibatkan sampel yang lebih kecil. Lagi pula, respon yang diberikan
oleh objek bisa-bisa terpengaruh oleh reaksi terhadap pewawancara.
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Oleh karena itu wawancara memerlukan keterampilan khusus dibidang
komunikasi dan “human relation”.42
Ada dua jenis wawancara berstruktur dan tidak berstruktur. Dalam
wawancara berstruktur, pertanyaan dan alternatif jawaban yang
diberikan kepada subjek telah ditetapkan terlebih dahulu oleh
pewawancara.

Wawancara

tidak

berstruktur

bersifat

informal.

Pertanyaan tentang pandangan, sikap, keyakinan subjek, atau
keterangan lainnya dapat diajukan secara bebas kepada subjek.
Wawancara merupakan sumber informasi yang amat baik.43
Sedangkan menurut Sugiyono wawancara dibagi menjadi 2 yaitu
wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara
terstruktur dimana pengumpul data telah menyiapkan instrument
penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative
jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini
setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data
mencatatnya. Sedangkan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara
yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara
yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan
datanya, pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis
besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara tidak terstruktur
atau terbuka, sering digunakan dalam penelitian pendahulua atau untuk
penelitian yang lebih mendalam tentang responden. Dalam wawancara
42
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tidak terstruktur peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang
akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang
diceritakan oleh responden.44
2.

Observasi Peran Serta (Participant Observation)
Observasi atau pengamatan adalah proses pengambilan data dalam
penelitian di mana peneliti atau pengamat melihat situasi penelitian.
Pengumpulan data tentang observasi dilakukan melalui pengamatan
secara cermat dan teliti.45
Darmadi menyatakan bahwa observasi adalah instrument lain yang
sering dijumpai dalam penelitian pendidikan. Dalam observasi ini
peneliti lebih banyak menggunakan indra penglihatannya. Instrumen
observasi akan lebih efektif jika informasi yang hendak diambil berupa
fakta alami, tingkah laku, hasil kerja informan dalam situasi alami.
Sebaliknya instrument observasi mempunyai keterbatasan dalam
menggali informasi yang berupa pendapat atau persepsi dari subjek
yang diteliti.untuk memaksimalkan hasil observasi, peneliti dapat
menggunaan beberapa alat bantu observasi misalnya: buku catatan,
check list berisi objek yang perlu mendapat perhatian lebih dalam
pengamatan. Alat lain yang juga dapat digunakan yakni kamera, film
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proyektor, dan sebagainya, maka peneliti diharapkan dapat memilih
yang tepat dan memaksimalkan pengambilan data dilapangan.46
Observasi

merupakan suatu yang kompleks, suatu proses yang

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara
yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik
pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian
berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam
dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari segi proses
pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi
observasi berperan serta dan non participant observation, selanjutnya
dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat
dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam
observasi ini, penelitian terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang
sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber penelitian. Kalau
dalam observasi partisipasi penelitian terlibat langsung dengan aktivitas
orang-orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber
penelitian. Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang
secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana
tempatnya. Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak
dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi.
Hal ini dilakukan karna penelitian tidak tahu secara pasti tentang apa
yang akan diamati.47Selain observasi, peneliti juga melakukan observasi
46
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tak berstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara
sitematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena
peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam
melakukan pengamatan peneliti tidak mempersiapkan instrument
observasi

yang

baku

melainkan

hanya

berupa

rambu-rambu

pengamatan, karena peneliti belum tahu pasti apa yang akan terjadi,
jenis data apa yang akan berkembang dan dengan cara apa data baru itu
paling sesuai untuk dieksplorasi.48
3.

Dokumentasi (documentation)
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu
dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental
dari seseorang.49
Cara

lain

untuk

memperoleh

menggunakan

teknik

dokumentasi.

data
Pada

dari

informan

teknik

ini,

adalah
peneliti

dimungkinkan memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber
tertulis atau dokumen yang ada pada informan atau tempat, di mana
informan melakukan kegiatan sehari-harinya. Sugiyono mengatakan
bahwa dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen
bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari
seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian,
sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen
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yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lainlain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat
berupa gambar, patung, film, hasta karya dan lai-lain. Studi dokumen
merupakan pelengkap metode observasi dan wawancara dalam
penelitian kualitatif.50
Teknik ini penting digunakan karena dari informasi yang ada dapat
di analisis lebih dalam sebagai mana yang ada dalam dokumen. Karena
banyak informasi yang karena sifatnya sudah ada tapi tersimpan dalam
dokumen,
menganalisa

sehingga

untuk

dokumen.

mengenalinya

Demi

membutuhkan

kepentingan

penelitian,

upaya
orang

membutuhkan dokumen sebagai bukti otentik dan mungkin juga
menjadi pendukung suatu kebenaran. Sumber dokumen yang ada pada
umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu dokumen resmi,
termasuk surat keputusan, instruksi, piagam penghargaan, dan sumber
dokumentasi tidak resmi yang mungkin berupa surat nota, surat pribadi
yang memberikan informasi yang kuat terhadap suatu kejadian
tertentu.51
Dalam peneliti ini informan akan menghimpun dokumen-dokumen
mengenai berbagai kegiatan dan momentum atau program-program
UMKM Rumah Tani Al- Qolam, maka dokumen berupa foto, atau
laporan kegiatan dapat menjadi sumber data.
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E. Teknik Analisis Data
Analisis data akan dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di
lapangan dan setelah selesai di lapangan. Menurut Nasution di dalam
Sugiyono, analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan
masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai
penulisan hasil penelitian. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis
data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan
pengumpulan data. 52
Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap
jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah
dianalisis terasa belum memuaskan, maka penelitiakan melanjutkan
pertanyaan berikutnya sampai tahap tertentu, sampai diperoleh data
yang dianggap kredibel. Miles and Huberman yang dikutip oleh
Sugiono, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data dilakukan
secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas,
sehingga datanya sudah jenuh.53
Mengingat penelitian ini menggunakan desain studi multi situs,
maka dalam menganalisis data tidak cukup terhenti sampai analisis data
kasus individu (individual case), akan tetapi haru pula dilanjutkan
dengan analisis data lintas kasus (cross case analysis), sebagaimana
yang diungkapkan Yin bahwa jika penelitian menggunakan rancangan
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studi multikasus, maka dalam menganalisis data dilakukan dua tahap
analisis, yaitu: a). Analisis data kasus (individual case), dan b). Analisis
data lintas kasus (cross case analysis)54
1. Analisis Data Kasus
Analisis data kasus dilakukan pada IRT UMKM Rumah Tani AlQolam peneliti melakukan interpretasi data yang berupa kata-kata,
sehingga diperoleh makna (meaning). Data-data yang dianalisis
sesuai dengan model interaksi melalui beberapa tahapan-tahapan,
sebagaimana yang dikemukakan Miles & Huberman bahwa aktivitas
dalam analisa, yaitu data reduction, data display, dan

conclusion

drawing/verification.55 Berikut gambar ketiga langkah analisis data
menurut Miles dan Huberman:

Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman
(Sumber: Miles & Huberman, 1992: 20)
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a.

Reduksi data, data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup
banyak untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti
telah dikemukakan, makin lama peneliti ke lapangan, maka
jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu
perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data,
mereduksi data-data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok,
memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan
membuang yang tidak perlu.Reduksi data dapat dibantu dengan
computer mini, dengan memberi kode pada aspek-aspek
tertentu.56

b.

Penyajian data setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya
adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian
data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,
hubungan antar kategori, flowchartdan sejenisnya. Dalam hal ini
Miles dan Huberman yang paling sering digunakan untuk
menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks
yang bersifat naratif. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan
display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa,
grafik, matrik, network (jejaring kerja) dan chart.57

c.

Kesimpulan/Verifikasi data, langkah ke tiga dalam anaisis data
kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan
kesimpulan dan verivikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan
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masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan
bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahan pengumpulan
data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan
pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan
konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data,
maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan
yang kredibel.58
Dengan demikian, kesimpulan dari verifikasi data yang ada akan
menjawab rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya, atau
mungkin juga tidak. Hal ini dikarenakan, bahwa penelitian kualitatif
lebih bersifat dinamis tidak statis. Untuk membantu dan memudahkan
penelitian dalam penelitian, Hamidi menyarankan empat langkah
praktis dalam teknik analisa data, yakni:

2.

-

Membuat catatan lapangan (field recording)

-

Membuat catatan penelitian (research recording)

-

Mengelompokkan data sejenis (grouping)

-

Menginterpretasikan data (interpretation).59
Pengecekan Keabsahan Data
Karena yang dicari adalah kata-kata, maka tidak mustahil ada
kata-kata keliru yang tidak sesuai antara yang dibicarakan dengan
keadaan yang sesungguhnya, maka diperlukan sebuah pengujian
kredibilitas
triangulasi

58

melalui
sebagai

triangulasi
teknik

data.

Sugiyono

pengumpulan data
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yang bersifat
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menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber
data yang telah ada, maka jika bila peneliti melakukan data dengan
teknik triangulasi, maka peneliti mengumpulkan data yang sekaligus
menguji kredibilitas data, yakni pengecekan kredibilitas data dari
berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagi waktu. Dengan
demikian terdapat tiga triangulasi, yang pertama, trianggulasi
sumber, trianggulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.
a. Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data
dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui
beberapa sumber. Misalnya peneliti akan mencari data dari
beberapa sumber sepert pemilik UMKM, penggerak dan anggota
UMKM yang sedang diteliti. Data dari ke tiga sumber tersebut,
tidak bisa dirata-ratakan seperti penelitian kuantitatif, tetapi
dideskripsikan, dikategorisasikan,mana pendangan yang sama,
yang berbeda, dan mana yang spesifik dari tiga sumber data
tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga
menghasilkan

suatu

kesimpulan

selanjutnya

dimintakan

kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data tersebut.
b.

Triangulasi Teknik
Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan
dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan
teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan
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wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau
kuisoner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data
tersebut, menghasilkan dta yang berbeda-beda, maka peneliti
melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang
bersangkutan atau yang lain, untuk memastikasn data mana yang
dianggap benar. Atau mengkin semuanya benar, karena sudut
pandangnya berbeda.
c.

Triangulasi Waktu
Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang
dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat
narasumber

masih

segar,

belum

banyak

masalah,

akan

memberikan data yang lebih valid sehingga lebih credible. Untuk
itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan
dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi
atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil
uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara
berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastiannya.60
F.

Sistematika Penulisan
Penulisan skripsi ini direncanakan dibagi menjadi 5(lima) bab,
didalamnya terdapat sub-sub seperti berikut :

60

Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, ( Bandung:
Alfabeta, 2012 ) hlm. 127
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BAB I : Bab ini membahas tentang uraian penelitian yang meliputi latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat
penelitian, kerangka teori dan tinjauan pustaka.
BAB II :

Bab ini membahas tentang pengertian Motivasi, umkm,
pendapatan ekonomi, pelatihan hidroponik dan ibu rumah
tangga.

BAB III : Bab ini membahas tentang metode penelitian yang meliputi
pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, instrumen
pengumpulan data, dan teknik analisis data.
BAB IV: Bab ini membahas mengenai gambaran umum tempat penelitian
UMKM Rumah Tani Al-Qolam dan merupakan pembahasan
dan hasil penelitian berisi deskripsi data penelitian.
BAB V :

Bab ini adalah bab penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan
saran-saran.
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BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Al-Qolam
1. Sejarah rumah tani al-qolam
Rumah tani al-qolam Kabupaten merangin bangko adalah salah satu
UMKM berupa pembudidayaan sayuran hiroponik, ikan, dan ayam yang
ada di talangkawo Merangin. Berdirinya semenjak tahun 2010 dan luas
tanah ditempati sebagai berikut:
a. Luas tanah adalah 30 Hektar
b. Bentuk bangunan, tanaman, kolam permanen
c. Milik perorangan/pribadi61
2. Visi dan Misi Rumah Tani Al-Qolam
a.

Visi
Mewujudkan usaha pertanian berkelanjutan bersama masyarakat
yang berorientasi pada sosial entrepreneurship dalam mendukung
kegiatan pertanian lainnya dan menjadi perusahaan penyedia bahan
baku makanan organik dengan kualitas terbaik.

b. Misi
 mempromosikan hidroponik baik lewat dunia maya, pameran,
maupun nyataa dan datang di desa-desa kecil untuk dapat melatih
cara berhidroponik.

61

Sumber: UMKM Rumah Tani Al-Qolam Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin.
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 Membangun system pertanian berkelanjutan yang dapat dilihat dan
dipelajari oleh masyarakat, serta dapat mencetak satu juta hektar
sawah maupun kebun.
 Menyediakan logistic yang layak dan sehat bagi masyarakat sekitar
 Bekerjasama dan meningkatkan kapasitas pengetahuan, sikap dan
keterampilan dalam membuat sayurak hidroponik dalam kehidupan
sehari-hari untuk dikonsumsi.
 Mengelola usaha dibidang pertanian, dengan mengedepankan
pertumbuhan, keberlangsungan bagi masyarakat.
 Menumbuhkan

jiwa

kewirausahaan

dibidang

pertanian

di

masyarakat
 Mengembangkan dan memperluas jalur distribusi secara berkala.62
3. Tujuan Rumah Tani Al-Qolam
a. Mengembangkan pelatihan hidroponik dengan senantiasa membantu
dan melatih untuk kepentingan bersama
b. Menambah wawasan akan hidroponik bagi masyarakat luas
c. Sebagai

wadah

untuk

mengapresiasikan

keahlian

dibidang

hidroponik.63
4. Manfaat Rumah Tani Al-Qolam
Adapun mangfaat hidroponik yang bisa didapatkan antara lain sebagai
berikut:
a. Menghasilkan kualitas tanaman yang lebih baik
62
63

Sumber: UMKM Rumah Tani Al-Qolam Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin.
Sumber: UMKM Rumah Tani Al-Qolam Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin.
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b. Tanaman dapat terhindar dari hama
c. Penggunaan pumuk menjadi lebih hemat
d. Hemat tempat, karena tidak memerlikan lahan tanah yang luas untuk
menanam tanaman
e. Tanaman dapat tumbuh dengan cepat, Hemat tenaga dan waktu64
5. Struktur organisasi
Tabel 4.1
Struktur Organisasi Rumah Tani Al-Qolam
Pemilik
Dr. Ir. H. Ahmad Fauzi, MT

Pengurus II
Ferry Denizon

Bendahara
Feriyan

64

Anggota
1.
2.
3.
4.
5.

Agustiawan
Roni
Anton
Yogi
Mad

Sekertaris
Ujang

Sumber: UMKM Rumah Tani Al-Qolam Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin.
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6. Ketenagaan dan tugas saat kegiatan kepelatihan di Rumah Tani AlQolam
Dr. Ir. H. Ahmad Fauzi, MT bertugas sebagai pelatih pada kegiatan
kepelatihan Hidroponik di rumah tani al-qolam.

Ferry Denizon, Ujang dan Feriyan bertugas sebagai pengkoordinasi dalam
kegiatan kepelatihan di rumah tani al-qolam.
Roni dan Anton bertugas sebagai yang mempraktekkan langsung pada saat
kegiatan pelatihan dilakukan.

Agustiawan bertugas sebagai yang mendokumentasikan saat kepelatihan
berlangsung.
Yogi dan Mad, bertugas membantu berjalannya kegiatan kepelatihan yang
dilakukan rumah tani al-qolam.
(Sumber: UMKM Rumah Tani Al-Qolam Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin)

7. Aset Rumah Tani Al-Qolam
Tabel 4.2
Jumlah Aset di Rumah Tani Al-Qolam
No

Jenis Aset

Jumlah Aset

1.

Kantor

1 ruangan

2.

Gudang penyimpanan alat hidroponik

2 ruangan

3.

Ruang pertemuan

1 ruangan
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4.

Tempat penyemaian

1 ruangan

5.

Tempat pemindahan bibit

4 ruangan

6.

Kulkas

2 buah

7.

Tv

1 buah

8.

Komputer

3 buah

9.

Meja

4 buah

10.

Motor

1 buah

11.

Mobil pick up

1 buah

12.

Kursi tamu

1 set

13.

Lemari

2 buah

14.

Dapur

1 ruangan

15.

Kipas angin gantung

1 buah

17.

Ac

2 Buah

18.

Diesel

1 buah

(Sumber: UMKM Rumah Tani Al-Qolam Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin)

8. Daftar Harga Beli Sayuran hidroponik di rumah tani al-qolam
No

Nama Produk

Harga Jual
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1.

Kangkung

Rp. 6.000 / Ikat

2.

Pak coy

Rp. 6.500 / Bungkus

3.

Selada

Rp. 7.500 / Bungkus

4.

Bayam

Rp. 6.000/ Ikat

(Sumber: UMKM Rumah Tani Al-Qolam Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin)
9. Daftar nama IRT Yang mengikuti pelatihan
NO

NAMA YANG MENGIKUTI
PELATIHAN

PEKERJAAN

PENDIDIKAN

1

Nita

IRT

SMA

2

Santi

IRT

SMP

3

Lita

IRT

SMP

4

Cik Mang

IRT

SMA

5

Fitri

IRT

SMK

6

Vini Denty

IRT

SMA

7

Eva Yenti

IRT

SMK

8

Hartati

IRT

SMP

9

Noneng

IRT

SD
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10

Rokayah

IRT

SD

11

Siti

IRT

SD

12

Lianda dwy

IRT

SMP

13

Nurita Rosmayanti

IRT

SMA

14

Sari

IRT

SD

15

Ira Yusran

IRT

SMA

16

Erni Mutiari

IRT

SMA

17

Siti Aisyah

IRT

SMK

18

Nurmiati

IRT

SD

19

Siti kadir

IRT

SD

20

Sumanah

IRT

SD

21

Kartini

IRT

SMA

22

Kamisah

IRT

SMA

23

Sulami

IRT

SMA

24

Jirah

IRT

SMA

25

Silvi Iranti

IRT

SD

(Sumber: UMKM Rumah Tani Al-Qolam Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin)
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B.

Paparan Data Hasil Penelitian
Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada 2 sumber
yaitu; Pemilik UMKM yaitu Dr. Ir. H. Ahmad Fauzi, MT dan Ibu-ibu rumah
tangga yang mengikuti pelatihan di UMKM Rumah Tani Al-Qolam.
Data yang diperoleh dari wawancara berupa jawaban informan atas
pertanyaan yang diajukan oleh peneliti melalui panduan wawancara yang
dilakukan secara tatap muka langsung dengan informan, yang kemudian
data jawaban tersebut disajikan dalam bentuk kutipan hasil wawancara.
Kutipan hasil wawancara tersebut memaparkan jawaban responden
mengenai “Faktor Minat Dan Pengetahuan dalam Meningkatkan Pendapatan
Ekonomi Ibu Rumah Tangga Melalui Pelatihan Hidroponik di UMKM
Rumah Tani Al-Qolam Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin‟‟.

1. Mekanisme pelatihan hidroponik di UMKM Rumah Tani Al-Qolam
Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin
Mekanisme menurut KBBI adalah cara kerja, yaitu cara kerja dengan
melalui sistem yang ada didalamnya. Mekanisme melihat bagaimana
setiap fungsi dari bagian-bagian yang ada pada sistem secara keseluruhan.
Untuk membuat ibu rumah tangga bermotivasi dan berminat dalam
mengikuti kegiatan kepelatihan berhidroponik di UMKM rumah tani alqolam, hal ini tidak luput dari pemilik UMKM rumah tani al-qolam yaitu
Dr. Ir. H. Ahmad Fauzi, MT yang melakukan berbagai inovasi untuk
mengajak ibu-ibu sekitar ikut serta dalam kegiatan kepelatihan. Berikut
hasil wawancara bersama Dr. Ir. H. Ahmad Fauzi, MT:
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„‟Cara yang dilakukan adalah dengan cara berkoordinasi dengan
kepala desa, kepala dusun, dan Rt untuk bersama-sama mensosialisasikan
program peningkatan ekonomi perempuan diperdesaan. Selanjutnya ibuibu yang sudah mendapatkan sosialisasi tetapi program ini dilanjutkan
dengan kegiatan kapasitas building (peningkatan kopetensi) melalui
pelatihan hidroponik dan memperluaskan usaha hidroponik kelokasi usaha
serta menyediakan peluang pasar di analisa usaha serta keuangan. Program
pelatihan bagi ibu-ibu dilakukan secara gratis yang di selenggarakan di
Rumah Tani Al-Qolam.‟‟65
Diatas dijelaskan bagaimana awal pemilik UMKM dalam mengajak
ibu-ibu sekitar untuk mengikuti kepelatihan berhidroponik. Setelah itu
pemilik UMKM Rumah Tani Al-Qolam juga melakukan berbagai cara
untuk meningkatkan motivasi dan minat para ibu-ibu agar bersemangat
dalam berhidroponik yaitu dengan adanya pelatihan pra hidroponik yaitu
cara pembuatan tempat semai sayuran, tempat penanaman sayuran dan
cara merawat serta melakukan pemanenan. Berikut wawancara dengan
pemilik UMKM mengenai cara peningkatan minat yang dilakukan oleh
pemilik UMKM Rumah Tani Al-Qolam:
„‟Cara untuk melakukan mekanisme hidroponik adalah yang paling
utama dengan ibu-ibu denga cara memberikan motivasi bahwa ibu-ibu
adalah sebuah potensi yang cukup besar perannya dalam meningkatkan
ekonomi keluarga. Selain itu saya juga selaku pemilik UMKM
memberikan cara atau mekanisme pelatihan hidroponik dari awal
pembuatan tempat penyemaian bibit, tempat penanaman, cara merawat
serta pemanenan dan pemasarannya kepada ibu rumah tangga .”66
Berikut mekanisme pelatihan hidroponik yang dilakukan olek
UMKM Rumah Tani Al-Qolam:
1. Membuat tempat penyemaian dan tempat penanaman berhidroponik

65

Wawancara dengan Pemilik UMKM Rumah Tani Al-Qolam Dr. Ir. H. Ahmad Fauzi, MT.
Jum‟at, 09 Januari 2020.
66
Wawancara dengan Pemilik UMKM Rumah Tani Al-Qolam Dr. Ir. H. Ahmad Fauzi, MT.
Jum‟at, 09 Januari 2020.

83

2. Melakukan demo membuat larutan konsentrat dan larutan siap siram
yang benar.
3. Melakukan praktek langsung cara penyemaian sayuran hidroponik
sebelum bibit siap tanam.
4. Melakukan perawatan yang tepat untuk bibit sayuran yang telah
disemai.
5. Melakukan pemindahan bibit yang telah disemai ke median tanam
hidroponik yang lebih besar.
6. Melakukan perawatan dengan mengatur air dan memberi pupuk yang
tepat pada masa perawatan.
7. Setelah masa tumbuh telah mencapai batas optimal. Saatnya
melakukan pemanenan, yaitu dengan memanen sayuran yang siap
dipanen, dan membiarkan sauran yang masih bisa berrkembang.
8. Melakukan penimbangan sayuran sebelum dikemas dan diberi label.
9. Pengecekan kembali sebelum dipasarkan
10. Sayuran hidroponik siap dipasarkan ke pelanggang.
Jadi diatas dijelaskan bahwa mekanisme pelatihan hidroponik yang
dilakukan oleh UMKM Rumah Tani Al-Qolam benar-benar dilakukan dari
awal pembuatan tempat hidroponik hingga pemasaran sayuran hdroponik.
Dalam seminggu pihak UMKM memberikan 2 kali pelatihan yang harus
diikuti oleh ibu rumah tangga. Jadi kendala yang dirasakan ibu rumah
tangga bisa langsung ditanyakan atau dikonsultasikan secara langsung
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kepada pemilik UMKM Rumah Tani Al-Qolam sebagai pemilik dan
penyelenggara pelatihan hidroponik.
Selain itu diatas dijelaskan bagaimana pemilik Rumah Tani Al-Qolam
mengajak ibu-ibu sekitar untuk mau ikut berhidronik dan mengikuti
pelatihan. Baik itu dilakukan dengan memberikan sosialisasi mengenai
hidroponik dan dengan mengajak secara langsung ibu-ibu sekitar melihat
mekanisme berhidroponik yang dilakukan oleh Rumah Tani Al-Qolam.
Karena sasaran ibu-ibu yang akan diberikan sosialisasi, awalnya banyak
yang belum pernah mengikuti kepelatihan tersebut. Berikut hasil
wawancara dari ibu Lianda Dwy, Kartini, Kamisah dan Siti Rokayah
mengenai hal tersebut:
„‟Saya belum pernah mengikuti pelatihan-pelatihan sebelumnya,
karena saya tidak mengerti akan mekanisme untuk mengikuti bentuk
pelatihan sebelumnya, hal itu disebabkan karena saya merasa nyaman
dirumah setelah pekerjaan ibu rumah tangga selesai‟‟.67
„‟Saya tidak pernah mengikuti pelatihan apapun sebelumnya, hanya
pelatihan hidroponik inilah yang baru saya ikuti‟‟.68
„‟ Saya pernah mengikuti pelatihan sebelumnya yaitu pelatiah KWT
(Kelompok Wanita Tani) tetapi itu hanya sebentar. Karena saya kurang
minat serta mekanisme berhidroponik saya tidak tahu dan saya
menganggapnya ribet. Namun dengan adannya sosialisasi entang
hidroponik ini dan kebaikkan yang diperoleh dari berhidroponik ini, saya
pun akhirnya mengikuti pelatihan ini secara rutin‟‟.69
„‟Belum pernah, karena saya kurang tertarik mengikuti pelatihanpelatihan sebelumnya. Tetapi setelah adanya sosialisasi yang dilakukan
oleh Rumah Tani Al-Qolam dari situ saya mengetahui mekanisme
hidroponik dan saya tertarik untuk berhidroponik dirumah‟‟.70
67

Wawancara dengan ibu Lianda Dwy. 28 Desember 2019.
Wawancara dengan ibu Kartini. 28 Desember 2019.
69
Wawancara dengan ibu Kamisah. 29 Desember 2019.
70
Wawancara dengan ibu Siti Rokayah. 02 Januari 2020.
68
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Dalam melakukan setiap kegiatan yang dikerjakan oleh individu, tidak
lepas

dari

mekanisme

pelatihan

hidroponik

itu

sendiri

untuk

mengembangkan menjadi pelatihan yang lebih kreatif dan inovatif. Dari
sini terlihat banyaknya ibu-ibu sekitar UMKM rumah tani Al-Qolam yang
awalnya enggan untuk mengikuti kegiatan pelatihan hidroponik,
banyaknya anggapan yang diberikan oleh ibu-ibu sekitar mengenai
hidroponik. Seperti yang di ungkapkan oleh ibu Kartini, ibu Siti Rokayah,
ibu Cik Mang dan ibu Kamisah mengenai hal tersebut:
„‟Saya enggan mengikuti pelatihan hidroponik ini, karena dulunya
saya mengira bahwa berhidroponik itu susah dilakukan dan memerlukan
pengetahuan khusus dalam melakukannya‟‟.71
„‟Saya kurang minat akan hidroponik ini karena saya beranggapan
bahwa berhidroponik itu sulit dan mikanismenya saya tidak mengerti. Dan
memang kurangnya pengetahuan saya akan hidroponik itu yang membuat
saya awalnya enggan mengikuti pelatihan hidroponik‟‟.72
„‟Ya, saya berfikir bahwa berhidroponik itu susah dilakukan, tetapi
setelah adanya sosialisasi yang dilakukan Rumah Tani Al-Qolam itu
membuat saya paham dan akhirnya mengikuti kepelatihan
berhidroponik‟‟.73
„‟Kurangnya motivasi akan hidroponik dan mekanisme hidroponik
yang saya miliki membuat saya awalnya tidak mengikuti pelatihan
hidroponik ini, tetapi setelah adanya sosialisasi dari Rumah Tani AlQolam saya jadi faham dan berminat mengikuti kepelatihan ini‟‟.74
Dari pernyataan ibu-ibu diatas dijelaskan, bahwa awalnya banyak ibuibu yang tidak mengetahui mekanisme pelatihan hidroponik ini enggan
mengikuti pelatihan hidroponik, namun setelah adanya sosialisasi yang

71

Wawancara dengan ibu Kartini. 28 Desember 2019.
Wawancara dengan ibu Siti Rokayah. 02 Januari 2020.
73
Wawancara dengan ibu Cik Mang. 04 Januari 2020.
74
Wawancara dengan ibu Kamisah. 29 Desember 2019.
72
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dilakukan oleh Rumah Tani Al-Qolam mengenai mekanisme pelatihan dan
berhidroponik serta adanya pengertian tentang perempuan, akhirnya
banyak ibu-ibu disekitar UMKM tersebut yang tertarik dan mengikuti
kepelatihan hidroponik tersebut. Berikut yang diungkapkan oleh ibu Siti
Kadir, ibu Sumanah, dan ibu Rita mengenai hal tersebut:
„‟Saya tertarik setelah adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Rumah
Tani Al-Qolam, karena dampaknya setelah mengikuti kegiatan ini dan
saya terapkan dirumah, bisa untuk menambah penghasilan dan bisa juga
untuk dikonsumsi sendiri dirumah. Jadi uang untuk anggaran beli sayur
dapat saya simpan‟‟.75
„‟Saya sangat tertarik berhidroponik, setelah adanya sosialisasi yang
dilakukan oleh Rumah Tani Al-Qolam. Dari kegiatan kepelatihan ini saya
dan suami berminat untuk berhidroponik dirumah dan hasilnya akan kami
jual untuk penghasilan keluarga dirumah, karena dengan adanya
kepelatihan ini kami memahami bahwa untuk menambah penghasilan bisa
kita lakukan dengan memanfaatkan lahan yang kecil, kuncinya kita harus
telaten dan sabar dalam mengerjakannya‟‟.76
„‟Setelah diadakannya sosialisasi yang dilakukan oleh Rumah Tani AlQolam dengan menerangkan secara langsung tahap-tahap berhidroponik
dari awal hingga akhir, dari sini saya menjadi tertarik untuk berhidroponik
dirumah, dari pada saya hanya menganggur tanpa ada kegiatan yang dapat
saya lakukan. Dengan kepelatihan ini saya dapat memanfaatkan lahan
disekitar rumah saya untuk berhidroponik‟‟.77
Dari hasil wawancara yang diberikan oleh ibu-ibu yang mengikuti
pelatihan hidroponik di Rumah Tani Al-Qolam, bahwa mekanisme
pelatihan

hidroponik

sebelum

berhidroponik

dirumah

sangat

mempengaruhi para ibu-ibu tersebut akhirnya mau mengikuti kegiatan
pelatihan hidroponik. Berikut hasil wawancara yang diperoleh dari ibu-ibu
yang mengikuti pelatihan hidroponik mengenai pentingnya faktor minat
75

Wawancara dengan ibu Siti Kadir. 05 Januari 2020.
Wawancara dengan ibu Sumanah. 05 Januari 2020.
77
Wawancara dengan ibu Rita. 06 Januari 2020.
76
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dan pengetahuan untuk membuatnya mengikuti kegiatan hidroponik di
Rumah Tani Al-Qolam tersebut:
„‟ Iya, mekanisme pelatihan hidroponik ini memang sangat
mempengaruhi. Karena awalnya saya enggan untuk mengikuti pelatihan
ini, namun setelah adanya sosialisasi dan pengarahan yang diberikan
melalui materi dan meninjau langsung kegiatan hidroponik. Dari situlah
saya paham bahwa perempuan itu bisa berkarya melalui hal tersebut dan
tergugahlah minat saya untuk berhidroponik sendiri dirumah‟‟.78
„‟Sangat penting, karena kalau kita tidak berminat dan kurangnya
pengetahuan tentang mekanime pelatihan hidroponik kita akan
berhidroponik. Kita menjadi enggan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan
mengenai hidroponik‟‟.79
„‟ Iya penting, karena kalau pengetahuan ada tentang hidroponik tetapi
kita tidak berminat. Kita pun malas untuk mengikuti pelatihan ini. Jadi
memang minat dan pengetahuan ini sangat mempengaruhi kita untuk
mengikuti pelatihan-pelatihan ini‟‟.80
„‟Sangat mempengaruhi, karena jika kita berminat namun kita tidak
mempunyai pengetahuan mengenai mekanisme pelatihan mengenai
hidroponik tersebut. Kita pun malas untuk mengikuti pelatihan hidroponik.
Jadi memang kita harus menanamkan minat dan pengetahuan terlebih
dahulu sebelum mengikuti pelatihan ini‟‟.81
Berdasarkan hasil wawancara di atas,

dapat

disimpulkan

bahwa

mekanisme hidroponik mempengaruhi ibu-ibu rumah tangga untuk
mengikuti pelatihan hidroponik di Rumah Tani Al-Qolam. Sosialisasi
yang

dilakukan

oleh

UMKM

Rumah

Tani

Al-Qolam

mampu

miningkatkan pengetahuan akan mekanisme hidroponik ibu-ibu rumah
tangga, bahwa sebagai perempuan kita harus mampu berinovasi dengan
baik.
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Wawancara dengan ibu Jirah. 10 Januari 2020
Wawancara dengan ibu Sulami. 07 Januari 2020
80
Wawancara dengan ibu Kamisah. 29 Desember 2019.
81
Wawancara dengan ibu Noneng. 05 Januari 2020
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Adapun hasil dari mekanisme pelatihan dilakukan oleh Rumah Tani
Al-Qolam diharapkan agar ibu-ibu rumah tangga mampu untuk:
1. Mengimplementasikan secara langsung kegiatan hidroponik
dirumah.
2. Meningkatkan taraf ekonomi hidupnya melalui berhidroponik.
3. Memberikan rasa percaya diri untuk berani mencoba segala
macam bentuk hasil dari pelatihan hidroponik.
4. Bersosialisasi dengan khalayak ramai untuk mengkomunikasikan
masalah yang berkaitan dengan hidroponik.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan yang dilakukan
oleh Rumah Tani Al-Qolam sangat bermanfaat bagi masyarakat,
sehingga mereka dapat berhidoponik sendiri dirumah dan dapat
menambah penghasilan melalui berhidroponik tersebut.
2. Motivasi Ibu Rumah Tangga melakukan pelatihan hidroponik di
UMKM Rumah Tani Al-Qolam Kecamatan Bangko Kabupaten
Merangin
Motivasi adalah keadaan dalam pribadi orang yang mendorong
individu untuk melakukan aktivitas-akativitas tertentu guna mencapai
sesuatu tujuan Untuk membuat ibu rumah tangga memiliki motivasi
akan pentingnya dalam mengikuti kegiatan kepelatihan berhidroponik
di UMKM rumah tani al-qolam, hal ini tidak luput dari pemilik UMKM
rumah tani al-qolam yaitu Dr. Ir. H. Ahmad Fauzi, MT yang melakukan
berbagai inovasi untuk mengajak ibu-ibu sekitar ikut serta dalam
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kegiatan kepelatihan. Berikut hasil wawancara bersama Dr. Ir. H.
Ahmad Fauzi, MT:
“Cara meningkatkan motivasi ibu-ibu dengan penduduk kampung
secara cognity dan psycomotorik diawali memberikan materi, teori dan
dilanjut kan dengan pratek selama kurang lebih 2 hari. Untuk meningatkan
pengetahuan tentang penambahan ekonomi keluarga dengan cara di
ajarkan membuat analisis peluang usaha serta memberikan informasi
peluang pasar terhadap produksi yang dihasilkan.‟‟82
Motivasi

sangat

mempengaruhi

individu

untuk

maju

dan

berkembang, seperti minat akan pengetahuan mengenai hidroponik. Jika
individu mengikuti suatu pelatihan dan kegiatan, individu tersebut juga
harus paham mengenai hidroponik terlebih dahulu sebelum mampu
mengimplementasikan di rumahnya. Seperti tanggapan hasil responden
mengenai hidroponik sebelum ibu-ibu rumah tangga tersebut mengikuti
pelatihan hidroponik, berikut hasil wawancaranya:
„‟Sebenarnya saya tidak dan belum mengerti persis mengenai
hidroponik itu sendiri mbak, yang saya tau hanyalah menanam sayuran
dengan menggunakan lahan yang sempit”.83
„‟Hidroponik itu kegiatan penanaman sayuran dengan medianya bukan
tanah‟‟.84
„‟Hidroponik itu kegiatan menanam sayuran dilahan yang sempit‟‟.
Hidroponik itu sayuran yang organik yang tanpa dicampur obat-obat kimia
dalam proses tanamannya”.85
„‟Hidroponik itu ya cara menanam sayuran dengan tanpa
menggunakan tanah dan menggunakan lahan yang sempit atau tidak begitu
luas”.86
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Setelah ketahuannya akan apa itu hidroponik, dari sinilah para ibu
rumah tangga mampu merasakan bahwa berhidroponik itu tidaklah begitu
sulit dan mudah untuk dilakukan oleh ibu rumah tangga yang banyak
menghabiskan waktunya hanya dirumah. Asal ibu rumah tangga tersebut
mau mencoba dan tekun. Berikut hasil dari responden:
„‟Jika kita sudah termotivasi dan tau cara-cara berhidroponik,
sebenarnya berhidroponik itu mudah dilakukan. Jadi mencoba itu memang
bermanfaat untuk kita juga‟‟. 87
„‟Sebenarnya mudah mbak, jika kita sudah tahu bagaimana cara
melakukannya‟‟.88
„‟Jika kita sudah tau cara menanam dan merawatnya itu terasa mudah,
yang penting kita telaten dan jangan pantang menyerah‟‟.89
„‟Jika kita sudah tau cara berhidroponik, kegiatan hidroponik itu
tidaklah sulit untuk dilakukan yang penting kita berani mencobanya‟‟.90
„‟Jika belum tahu cara-cara melakukan hidroponik memang terlihat
susah. Tetapi jika kita sudah paham akan apa itu hidroponik dan
bagaimana cara menanam dan merawatnya, hidroponik itu mudah
dilakukan‟‟.91
Pelatiahan secara langsung yang diberikan oleh rumah tani al-qolam
ini mampu membuat para ibu rumah tangga termotivasi dan semakin bisa
dan paham untuk berhidroponik secara mandiri dengan baik dan pelatihan
rutin ini juga mampu menambah pengetahuan kepada ibu-ibu akan
berhidroponik. Pelatihan yang dilakukan secara rutin 2 kali dalam
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seminggunya mampu memberikan manfaat dan perasaan senang untuk ibu
rumah tangga itu sendiri. berikut hasil responden:
„‟Saya merasa senang, karena dengan kegiatan pelatihan yang rutin
diadakan, saya jadi cepat memahami berbagai cara-cara untuk
berhidroponik‟‟.92
„‟Saya sangat senang dengan adanya pelatihan rutin ini pengetahuan
saya akan hidroponik semakin bertambah dan membuat saya semakin
paham serta motivasi saya semakin meningkat akan hidroponik ini‟‟.93
„‟Saya sangat merasa senang, karena dengan adanya pelatihan rutin ini
saya jadi mudah untuk bersosialisasi jika ada kesulitan yang saya alami
saat berhidroponik‟‟.94
„‟Senang mbak, karna dapat lebih mengerti dan terus menambah
pengetahuan menjadi lebih luas lagi‟‟.95
„‟Saya merasa senang dan bahagia mbak, jadi jika ada kendala yang
saya alami dalam berhidroponik dirumah, saya dapat tanyakan langsung
melalui pelatihan rutin yang dilakukan oleh rumah tani Al-Qolam.96
Pelatihan hidroponik ini memang sangat mempengaruhi seseorang
dalam berhidroponik. Dengan adanya ibu rumah tangga mengaplikasikan
kegiatan berhidroponik dirumah, hal tersebut dapat meningkatkan
pendapatan ekonominya. Banyak juga yang mampu menabung uang
belanjanya walau tidak menjual hasil hidroponiknya, lebih untuk konsumsi
sehari-hari tanpa harus mengeluarkan uang belanja harian. Berikut hasil
wawancara dengan responden:
„‟Saya berhidroponik dirumah untuk saya konsumsi sendiri dan
berakibat baik juga, karena uang yang digunakan untuk membeli sayuran
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bisa saya tabung. Jadi uang tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan
lainnya‟‟.97
„‟iya, pendapatan saya jadi berpengaruh dan meningkat. Walaupun
sedikit-sedikit namun dapat menbantu penghasilan suami yang pas-pasan,
selain saya jual, tanaman hidroponik yang saya jual juga saya konsumsi
semdiri. Jadi yang kira-kira kurang bagus tidak saya jual‟‟.98
„‟Mampu mempengaruhi keadaan uang belanja dirumah. Yang biasa
sering membeli sayuran, sekarang dengan saya menanam sendiri dirumah
itu dapat bermanfaat. Karena selain saya konsumsi sendiri, hasil
berhidropnik sebagian saya jual kepada tetangga yang berminat
membelinya. 99
„‟Iya berpengaruh mbak, karena saya memang berhidroponik ini untuk
saya jual hasilnya, dan memang untuk pekerjaan saya dan suami dirumah.
Alhamdulillah dapat menambah penghasilan saya dengan harganya yang
lumayan lah, karena pemasarannya pun tidak sulit. Banyak sekali
masyarakat yang menyukai sayuran hidroponik. Jadi untuk urusan
penjualan saya tidak khawatir‟‟.100
„‟iya sangat berpengaruh mbak, karena selain saya jual yang sudah siap
jual, ada juga masyarakat sekitar yang membeli bibit-bibit sayuran yang
saya tanam. Jadi asal kita tekun menikmati berhidroponik ini, pendapatan
kita bisa bertambah. Karena pasarannya pun tidak sulit. Untuk selada yang
saya tanam, langsung diambil oleh rumah makan kedai geprek mbak. Dan
Alhamdulillah kegiatan ini sangat menyenangkan dan menambah
penghasilan‟‟.101
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor
motivasi itu mampu meningkatkan pengetahuan ibu rumah tangga akan
hidroponik. Dan hasil dari motivasi yang ibu rumah tangga peroleh
tentang hidroponik dapat diaplikasikan secara langsung dirumah. Dan
hasilnya penghasilan para ibu rumah tangga yang berhidroponik dirumah
dapat meningkat.
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3. Dampak

Terdapat

Pelatihan

Hidroponik

Dalam

Peningkatan

Ekonomi Ibu Rumah Tangga
Dengan adanya motivasi yang sudah ada dari ibu-ibu sekitar, hal ini
dapat

membuat

kepelatihan

berhidroponik

menjadi

lancar,

dan

memberikan dampak yang baik pula untuk ibu-ibu yang mengikuti
kepelatihan,

selain

mampu

mengaplikasikan

sendiri

kegiatan

berhidroponik dirumah juga kegiatan tersebut dapat meningkatkan
penghasilan ibu-ibu yang sudah mengikuti kepelatihan berhidroponik
tersebut. Dibawah ini hasil wawancara yang diberikan oleh pemilik
UMKM:
„‟Dampak yang diperoleh ibu-ibu dengan mengikuti pelatihan program
pemberdayaan perempuan di pedesaan adalah sebagai berikut
a. Memberikan rasa entrepreneur bagi ibu-ibu dipedesaan
b. Memberikan motivasi diri dalam upaya meningkatkan peran ibuibu dalam meningkatkan ekonomi keluarga.
Diharapkan ibu-ibu yang telah mengikuti program ini bisa
mengajak ibu-ibu yang lain dipedesaan untuk meningkatkan program ini
dengan termotivasi untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga.‟‟
102

Diatas dijelaskan oleh pemilik UMKM Rumah Tani Al-Qolam, bahwa
kegiatan pelatihan hidroponik yang dilakukan secara rutin oleh UMKM
Rumah Tani Al-Qolam memberikan dampak yang positif, yang dapat
dirasakan langsung oleh ibu-ibu rumah tangga yang telah mengikuti
pelatihan hidroponik tersebut, salah satunya dalam meningkatkan
pendapatan ekonomi keluarga. Berikut hasil wawancara oleh responden:
„‟Dampak langsungnya saya jadi banyak teman. Saya juga jadi paham
bagaimana cara berhidroponik yang baik dan berhasil‟‟.103
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„‟Saya jadi tahu cara-cara berhidroponik setelah beberapa kali
mengikuti pelatihan hidroponik‟‟.104
„‟Saya sekarang jadi bisa berhidroponik dan dapat saya terapkan
langsung dirumah‟‟.105
„‟Dampak langsungnya itu wawasan saya mengenai ini menjadi lus
dan nantinya saya akan mencobanya dirumah ya itung-itung untuk
kebutuhan keluarga aja mbak‟‟.106
„‟Dampaknya sangat membantu kita para ibu rumah tangga yang tidak
mempunyai kegiatan dan untuk mengisi lahan yang kosong disekitar
rumah‟‟.107
Dari hasil wawancara oleh responden dapat diambil kesimpulan,
bahwa dengan adanya pelatihan hidroponik yang diselenggarakan oleh
UMKM Rumah Tani Al-Qolam ini sangatlah memberikan dampak yang
sangat baik untuk ibu-ibu rumah tangga.
Dalam aspek ekonomi, kegiatan berhidroponik yang dilakukan oleh
ibu-ibu rumah tangga ini memberikan manfaat berupa tambahan
penghasilan bagi keluarga, karena uang hasil dari penjualan hasil dari
hidroponik ini dapat ditabung dan digunakan untuk membeli keperluan
lain.
Akan tetapi ada juga dampak positif dengan adanya pelatihan
hidroponik yaitu sebagai berikut:
1. Memberikan rasa entrepreneur bagi ibu-ibu dipedesaan.
2. Memberikan motivasi diri dalam upaya meningkatkan peran ibuibu dalam meningkatkan ekonomi keluarga.
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3. Menambah keluarga baru dari kegiatan pelatihan hidroponik.
4. Menambah penghasilan keluarga.
Ditinjau dari aspek pendidikan :
1. Menambah pengetahuan ibu-ibu tentang hidroponik
2. Berhidroponik itu dapat meningkatkan pemahaman kepada ibu-ibu
bahwa lahan yang sempit dapat digunakan untuk berhidroponik.
3. Dan

ibu-ibu

dapat

mengaplikasikan

secara

langsung

proses

berhidroponik, dari menyemai, penanaman, perawatan, pemanenan dan
pemasaran. Dari sini edukasi ibu-ibu menjadi semakin luas.
Ditinjau dari aspek sosial :
1. Dapat mengakrabkan hubungan antar ibu-ibu yang mengikuti
pelatihan di UMKM Rumah Tani Al-Qolam.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Motivasi ibu rumah tangga
dalam melakukan pelatihan hidroponik untuk meningkatkan pendapatan
ekonomi ibu rumah tangga di UMKM Rumah Tani Al-Qolam Kecamatan
Bangko Kabupaten Merangin, dapat disimpulkan bahwa:
1. Mekanisme pelatihan hidroponik diawali dengan pembuatan alat tempat
penyemaian dan lahan pembibitan, dilanjutkan dengan melakukan demo
membuat larutan konsentrat dan larutan siap siram yang benar. Melakukan
praktek langsung cara penyemaian sayuran hidroponik sebelum bibit siap
tanam. Melakukan perawatan yang tepat untuk bibit sayuran yang telah
disemai. Melakukan pemindahan bibit yang telah disemai ke median
tanam hidroponik yang lebih besar. Melakukan perawatan dengan
mengatur air dan memberi pupuk yang tepat pada masa perawatan. Setelah
masa tumbuh telah mencapai batas optimal. Saatnya melakukan
pemanenan, yaitu dengan memanen sayuran yang siap dipanen, dan
membiarkan

sauran

yang

masih

bisa

berrkembang.

Melakukan

penimbangan sayuran sebelum dikemas dan diberi label. Pengecekan
kembali sebelum dipasarkan. Dan terakhhir sayuran hidroponik siap
dipasarkan ke pelanggang. Dengan memberikan kegiatan itu secara
langsung dapat menstimulus motivasi usaha hidroponik dirumah.
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Mekanisme

pelatihan

hidroponik

sebelum

berhidroponik

sangat

dibutuhkan oleh ibu rumah tangga yang belum pernah berhidroponik
sebelumnya.
2. Dalam meningkatkan motivasi ibu rumah tangga untuk berhidroponik
melalalui pelatihan yang diberikan oleh UMKM Rumah Tani Al-Qolam.
Faktor motivasi sangat mendominasi untuk mengikuti kegiatan pelatihan
hidroponik. Dengan adanya mekanisme pelatihan hidroponik yang
diberikan oleh UMKM rumah tani al-qolam secara langsung membuat ibu
rumah tangga memiliki motivasi yang kuat untuk berhidroponik sehingga
dengan adanya motivasi tersebut munculah minat ibu rumah tangga untuk
mengikutui pelatihan hidroponik. Selain hal tersebut untuk menumbuhkan
motivasi diminat ibu rumah tangga pihak UMKM rumah tani al-qolam
juga mengadakan sosialisasi langsung kepada ibu-ibu yaitu dengan
memberikan materi, teori dan dilanjutkan dengan pratek selama kurang
lebih 2 hari agar para ibu rumah tangga memiliki motivasi akan
berhidroponik dan berminat untuk melakukannya dirumah. Untuk
meningkatkan Motivasi tentang penambahan ekonomi keluarga dengan
cara di ajarkan membuat analisis peluang usaha serta memberikan
informasi peluang pasar terhadap produksi yang dihasilkan. Jadi motivasi
yang baik mempengaruhi minat para ibu rumah tangga dalam mengikiti
pelatihan hidroponik di UMKM rumah tani al-qolam kecamatan bangko
kabupaten merangin.
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3. Dampak ekonomi yang diperoleh ibu-ibu rumah tangga dengan mengikuti
pelatihan program pendapatan ekonomi perempuan di pedesaan yaitu:
Menambah jiwa entrepreneur bagi ibu-ibu dipedesaan, Memberikan
motivasi

diri

dalam

upaya

meningkatkan

peran

ibu-ibu

dalam

meningkatkan ekonomi keluarga, Menambah teman-teman baru dari
kegiatan pelatihan hidroponik dan Menambah penghasilan keluarga.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti mencoba merekomendasikan
saran kepada :
1. UMKM Rumah Tani Al-Qolam: Dalam melakukan pelatihan hidroponik
sebaiknya pemilik UMKM lebih meningkatkan sosislisasi kemasyarakat
umum agar motivasi akan minat masyarakat akan berhidroponik dan ikut
dalam pelatihan ini.
2. Ibu-ibu yang mengikuti pelatihan: Ibu-ibu agar selalu bersemangat untuk
mengikuti pelatihan secara tekun dalam berhidroponik agar nantinya dapat
dengan mudah saat mengaplikasikannya di rumah dan hasil yang didapat
maksimal. Dan mampu meningkatkan keterampilan dan ketelatenan dalam
berhidroponik ini agar mendapatkan hasil yang baik. Jika hasil nya yang di
peroleh dapat tumbuh dan berkembang dengan baik nantinya hasilnya
dapat dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari dan jika banyak dapat dijual
untuk menambah pendapatan ekonomi keluarga.
3. Bagi pembaca: Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kedepannya.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I
PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara sebelum kegiatan pelatihan dilakukan
1. Berapa kira-kira jumlah pendapatan ibu selama 1 bulan?
2. Kegiatan apa yang ibu lakukan setelah pekerjaan rumah tangga selesai?
3. Apakah ibu pernah mengikuti pelatihan-pelatihan sebelumnya?
4. Apa yang ibu ketahui mengenai mekanisme hidroponik ini?
5. Bagaimana tanggapan ibu mengenai pelatihan hidroponik?
6. Apakah dengan adanya kegiatan pelatihan hidroponik dapat meningatkan
semangat ibu dalam melakukan cocok tanam di perkarangan rumah
dengan metode hidroponik ini?
7. Apa faktor motivasi ibu sebelumnya tidak mengikuti pelatihan hidroponik
ini?
8. Apakah menurut ibu kegiatan hidroponik ini mudah dilakukan oleh ibu
rumah tangga yang tidak ada kegiatan dirumah?
9. Apakah ibu merasa tertarik untuk mengikuti pelatihan hidroponik ini?
10. Dan seperti apa ekonomi keluarga ibu sebelum ibu melakukan kegiatan
hidroponik?

B. Wawancara sesudah melakukan pelatihan
1. Bagaimana perasaan ibu setelah mengikuti pelatihan hidroponik ini?
2. Menurut ibu kegiatan hidroponik itu sulit atau mudah? Jelaskan
3. Apakah dengan adanya sosialisasi mengenai pengetahuan pelatihan
hidroponik ini, ibu semakin merasa mudah untuk melakukan kegiatan
hidroponik?

105

4. Apakah faktor motivasi mempengaruhi ibu dalam mengikuti kegiatan
pelatihan hidroponik ini?
5. Apa dampak langsung yang ibu dapatkan setelah mengikuti pelatihan
hidroponik ?
6. Apakah ibu merasa senang dengan adanya kegiatan pelatihan seminggu 2x
yang diadakan oleh Rumah Tani Al-Qolam ini?
7. Apakah sebelum pelatihan ibu sudah berminat untuk berhidroponik?
8. Apa arti hidroponik sesudah pelatihan ?
9. Apakah sesudah pelatihan pendapatan ibu berpengaruh?
10. Apakah setelah melakukan kegiatan berhidroponik ini dapat meningkatkan
pendapatan ekonomi ibu?

C. PEMILIK UMKM
1. Bagaimana cara bapak mengajak para ibu rumah tangga dalam mengikuti
pelatihan hidroponik ini?
2. Bagaimana mekanisme pelatihan hidroponik ini ?
3. Sudah berapa lama bapak melalukan pelatihan ini ?
4. Bagaimana cara bapak meningkatkan motivasi ibu rumah tangga dalam
mengikuti pelatihan ini dan dar pengetahuan tersebuat bisa menambah
pengahasilan ekonomi para rumah tangga dalam berhidroponik?
5. Dampak apa yang didapat oleh para ibu-ibu rumah tangga ini setelah
mengikuti pelatihan.
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LAMPIRAN II
KEGIATAN PELATIHAN HIDROPONIK
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LAMPIRAN III
DOKUMENTASI
Foto Pada Saat Melaksanakan Wawancara Kepada Pemilik Umkm Rumah Tani AlQolam
Dr. Ir. H. Ahmad Fauzi, MT beserta Ibu-Ibu yang mengikuti pelatihaq

109

110

111

Foto Tanaman Hidroponik Yang di Budidayakan
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