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MOTTO 

 
ُتْم ِِلَ نْ ُفِسُكمْ  ُتْم َاْحَسن ْ ئُ ْوا ُوُجْوَهُكْم لَِيسٓ  ِخرَةِ  اِْلا  َوْعدُ  َجآءَ  َذا فَاِ  ۗ   فَ َلَها َاَسْأتُْ  نْ  َواِ  ۗ   ِاْن َاْحَسن ْ

رًا ُْوا َما َعَلْوا تَ ْتِبي ْ  َولَِيْدُخُلوا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُلْوُه اَوََّل َمرٍَّة وَّلِيُ تَ ّبِّ
 

Artinya : ―Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu 

sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu 

untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman (kejahatan) 

yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan 

wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid (Masjidil Aqsa), 

sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka 

membinasakan apa saja yang mereka kuasai‖. (QS. Al-Isra:7).
1
 

 

 

 

  

                                                           
1
 Al-Qur’an, 15:7 
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ABSTRAK 

 

Mastuki, Muhammad Saiful Anam, M.Ag., 2022: Analisis Tradisi Menanam 

Tembakau Sebagai Basis Dalam Mempertahankan Ekonomi Keluarga Desa 

Alastengah Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. 

 

 Tradisi menanam tembakau merupakan kebiasaan yang biasa dilakukan 

oleh para petani Desa Alastengah dalam setiap tahunnya, dengan menggunakan 

caranya sendiri yaitu dengan berbekal ilmu yang sudah mereka dapatkan dari para 

leluhurnya atau sesepuhnya.  

 Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana tradisi 

menanam tembakau di Desa Alastengah, Kecamatan Paiton, Kabupaten 

Probolinggo? 2) Bagaimana dampak tradisi menanam tembakau bagi keluarga 

petani tembakau di Desa Alastengah, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo? 

3) Mengapa tanaman tembakau dijadikan sebagai basis dalam mempertahankan 

ekonomi keluarga petani tembakau di Desa Alastengah, Kecamatan Paiton, 

Kabupaten Probolinggo?  

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses tradisi menanam 

tembakau di Desa Alastengah Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. 

 Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, peneliti menggunakan  

pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam 

menentukan informan peneliti menggunakan teknik purposive yaitu pertimbangan 

dalam memilih informan yang di anggap mengetahui informasi terkait 

permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan teknik pengumpulan data 

menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

Peneliti ini memperoleh kesimpulan 1) Dalam pelaksanaan tradisi 

penanaman tembakau ada kebiasaan yang biasa dilakukan oleh petani Desa 

Alastengah yaitu melakukan sowan (cabis) kepada para ulama yang diyakininya 

dengan harapan mengharap barokah dan meminta bantuan doa agar tanamannya 

nanti dapat memberikan hasil sesuai yang diinginkan; 2) Dampak dari adanya 

tradisi/pembudidayaan tembakau pada keluarga petani tembakau adalah 

terciptanya kerukunan, gotong-royong, dan ikatan sosial; 3) Tanaman ini 

merupakan warisan dari para leluhurnya yang perlu dilestarikan dan dengan 

tradisi menanam tembakau ini masyarakat Desa Alastengah (khususnya keluarga 

petani) dapat mempertahankan kehidupannya.  

 

Kata Kunci : Tradisi, Tembakau, Mempertahankan Ekonomi Keluarga. 
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ABSTRACT 

 

Mastuki, Muhammad Saiful Anam, M.Ag., 2022: Analysis Of The Tradition Of 

Growing Tobacco As A Basis For Maintaining The Family Economy In The 

Village Of Alastengah Paiton District Probolinggo. 

 

The tradition of growing tobacco is a habit that is usually carried out by 

the farmers of Alastengah Village every year, using their own way, namely armed 

with the knowledge they have received from their ancestors or elders. 

The focus of the problems studied in this thesis are: 1) How is the tradition 

of growing tobacco in Alastengah Village, Paiton District, Probolinggo Regency? 

2) What is the impact of the tradition of growing tobacco on tobacco farming 

families in Alastengah Village, Paiton District, Probolinggo Regency? 3) Why are 

tobacco plants used as the basis for maintaining the family economy of tobacco 

farmers in Alastengah Village, Paiton District, Probolinggo Regency? 

The purpose of this study was to describe the traditional process of 

growing tobacco in Alastengah Village, Paiton District, Probolinggo Regency. 

To identify these problems, researchers usequalitative research approach 

with descriptive research type. In determining the informants, the researchers used 

purposive techniques, namely considerations in choosing informants who were 

considered to know information related to the problems to be studied. While the 

data collection techniques using observation, interviews, and documentation. 

These researchers concluded 1) In the implementation of the tobacco 

planting tradition, there is a habit that is usually carried out by farmers in 

Alastengah Village, namely doing sowan (cabis) to the scholars who they believe 

in hoping for blessings and asking for prayer help so that their plants can later 

produce the desired results; 2) The impact of the existence of tradition/tobacco 

cultivation on tobacco farming families is the creation of harmony, mutual 

cooperation, and social bonds; 3) This plant is a legacy from their ancestors that 

needs to be preserved and with this tradition of growing tobacco, the people of 

Alastengah Village (especially farming families) can maintain their lives. 

 

Keywords: Tradition, Tobacco, Maintaining the Family Economy. 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara agararis yang mempunyai 

sumber daya alam yang melimpah di dunia. Sumber daya alam ini 

berasal dari sektor pertanian, perikanan, peternakan, hingga 

pertambangan (minyak bumi, gas alam, dan logam). Indonesia menjadi 

negara maju dari semua sektor, khususnya sektor pertanian yang mana 

menjadi penopang perekonomian utama. Pertanian merupakan salah satu 

basis ekonomi kerakyatan yang menjadi penentu ketahanan dan 

kesejahteraan pangan.
2
 

Sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar terhadap 

pendapatan nasional. Selain itu, dapat meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat. Masyarakat banyak bergantung pada hasil pertanian 

untuk memperbaiki kualitas hidupnya, sebagai perekat untuk menjaga 

kesatuan anggota kelompok secara bersama-sama serta memperluas 

pasar melalui lapangan kerja yang tercipta dan kesempatan berusaha 

dalam masyarakat. 

Tembakau dibawa dan diperkenalkan kepada warga nusantara 

oleh Belanda sekitar tahun 1600-1601. Hal ini dikemukakan oleh 

                                                           
2
 Afkhor Zuhaidi, ―Strategi Petani Tembakau Dalam Mempertahankan Kesejahteraan 

Keluarga Berbasis Partisipasi Anggota Keluarga‖, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah 

Malang, Malang, 2019). 



2 
 

 

 

Thomas  Stamford  Raffles  dalam  bukunya  yang  berjudul The  History 

Java‖. Tembakau merupakan tanaman yang bernilai ekonomis yang 

menjadi salah satu dari komoditas terpenting di negara Indonesia. Sektor 

ini termasuk industri paling strategis yang dapat menyerap jutaan tenaga 

kerja mulai dari petani tembakau itu sendiri, pengepul/belandang 

tembakau, buruh perusahaan rokok, tenaga ahli, maupun pemasaran. 

Tembakau merupakan salah satu komoditas ekspor yang cukup banyak 

mendatangkan devisa untuk negara terutama di Indonesia. Berdasarkan 

uraian tersebut menandakan bahwa tembakau menjadi komoditas yang 

sangat penting bagi masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, dan 

perdagangan.
3
 

Probolinggo merupakan daerah penghasil tembakau dengan 

kualitas yang baik, salah satunya di daerah Kecamatan Paiton Desa 

Alastengah. Desa Alastengah memiliki lahan persawahan cukup luas 

yang dimanfaatkan oleh para petani setempat untuk ditanami padi, 

jagung, dan tembakau setiap tahun secara bergantian. Masyarakat 

Alastengah berpendapat tembakau sebagai tanaman utama dibandingkan 

dengan tanaman lainnya, karena proses pengolahannya relatif cepat dan 

masing-masing proses pengolahan memberikan keuntungan. Keuntungan 

tersebut diperoleh mulai dari proses penjualan bibit tembakau, daun 

tembakau, sampai proses olahannya. 

                                                           
3
 Budiman, Amen dkk, Hikayat Kretek (Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, 2016). 
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Petani tembakau memiliki cara yang berbeda-beda untuk 

membudidayakan tembakau dalam proses pengolahannya dan hal 

tersebut sudah menjadi tradisi bagi petani itu sendiri. Tradisi atau 

kebiasaan adalah  sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi 

bagian dari kehidupan suatu masyarakat biasanya dari suatu negara, 

kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Kebudayaan suku-suku 

bangsa di Indonesia dari dulu hingga kini memiliki wujud yang beraneka 

ragam jenis dan bentuknya. Menurut Murdock, Malinowski, dan 

Kluckhon bahwa masyarakat di muka bumi ini memiliki tujuh unsur 

kebudayaan yang bersifat universal, seperti: bahasa, sistem teknologi, 

sistem mata pencaharian hidup, organisasi sosial, sistem pengetahuan, 

religi, dan kesenian.
4
 

Sistem pengetahuan yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat 

menjadi corak kebudayaan berbagai suku bangsa di Indonesia. Salah satu 

corak kebudayaan seperti pada bidang perikanan, peternakan, dan 

pertanian khususnya bercocok tanam. Sistem pengetahuan yang dimiliki 

oleh petani dalam satu kelompok masyarakat umumnya diperoleh dari 

nenek moyang mereka terdahulu, baik dalam bentuk lisan maupun 

tulisan. Kedua bentuk sistem pengetahuan tersebut menjadi wasiat yang 

secara estafet diwariskan secara turun-temurun dari leluhur mereka 

hingga kini menjadi pedoman dan panutan masyarakat ketika akan 

bercocok tanam. Selain dari keduan sistem pengetahuan tersebut ada 

                                                           
4
 Fatmawati P, ―Pengetahuan Lokal Petani Dalam Tradisi Bercocok Tanam Padi Oleh 

Masyarakat Tapango Di Polewali Mandar‖, Walasuji,10.1 (2019), 85-95. 
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juga namanya pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman, seperti 

ramalan cuaca baik dan buruk setiap tahunnya dan waktu yang tepat 

untuk memulai bercocok tanam. 

Masyarakat Desa Alastengah Kecamatan Paiton Kabupaten 

Probolinggo mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai 

petani, tentu tidak lepas dari adanya pola-pola pengetahuan yang 

dimilikinya dan hasil warisan dari leluhurnya terdahulu. Pola 

pengetahuan itu menjadi sebuah keyakinan yang kuat untuk 

mendapatkan keberkahan dari Sang Maha Pencipta sebagai penguasa 

alam. Petani setempat memiliki ciri khas (tradisi) tersendiri dalam 

mengolah tanaman tembakau sebelum melakukan penanaman seperti 

halnya: 1) menentukan hari-hari yang baik sebelum melakukan 

penanama (mengambil hari kelahiran dari salah satu anaknya) atau 

menentukan hari dengan menggunakan hitungan mereka yang didapat 

dari leluhurnya; 2) melakukan sowan (cabis) kepada para ulama yang 

dipercayainya, hingga pada tahap penanaman tembakau biasanya para 

petani tembakau melakukan penanaman pertama dengan menghidupkan 

keminyan terlebih dahulu yang didapatkan dari sowan tersebut.  

Tanaman tembakau setiap tahunnya selalu ada di Desa 

Alastengah. Meskipun tanaman ini terbilang lebih sulit perawatannya, 

banyak mengeluarkan tenaga, memiliki resiko yang besar, menghabiskan 

biaya produksi yang tinggi dan hasil panen kurang menentu. Selain itu, 

cuaca dingin atau hujan kadang menjadi faktor penghambat keberhasilan 
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proses tanaman tembakau. Akan tetapi, faktor tersebut tidak 

mempengaruhi niat petani tembakau untuk tetap menanam tembakau 

pada saat musim tiba.  

Petani Tembakau melestarikan tradisi di Desa Alastengah 

meyakini adanya nilai-nilai tersendiri diantaranya: Pertama, menanam 

tembakau lebih menguntungkan dibandingkan menanam tanaman lain. 

Dinilai menguntungkan karena keuntungan hasil panen tembakau 

lebih besar dari pada keuntungan yang diperoleh ketika harus menanam 

tanaman lainnya, yaitu sekitar 2 sampai 3 juta dalam sekali panen. 

Kedua, petani tembakau merasakan kebanggaan tersendiri terlebih jika 

berhasil dalam usaha ini. Ketiga, menanam tembakau dan menjadi petani 

tembakau berarti mereka telah melestarikan budaya yang sudah 

berlangsung secara turun temurun.
5
 

Musim tembakau merupakan musim/moment yang ditunggu-

tunggu oleh petani Desa Alastengah, sebab pendapatan dari tembakau 

pada industri sandang mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap 

peningkatan pendapatan keluarga. Umumnya selesai musim panen para 

keluarga petani berlomba-lomba mengisi perabotan/keperluan rumahnya 

dan membeli barang yang diinginkan seperti halnya motor, kulkas, dan 

lain-lainnya. Musim ini juga menjadi musim sibuk kerja bagi 

penduduk Desa Alastengah khususnya keluarga petani tembakau sendiri 

karena siang dan malampun mereka tetap bekerja. Selain itu, musim 

                                                           
5
 Marlina, ―Tradisi Petani Tembakau Studi Kasus dan Ekonomi di Desa Bijinangka 

Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai‖, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah 

Makassar, Makassar, 2018). 
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tembakau juga menguntungkan bagi penduduk sekitar yang tidak 

mempunyai sawah/tembakau karena mereka juga bisa ikut kerja dalam 

proses panen untuk mendapatkan penghasilan tambahan darinya. 

Melihat latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian guna untuk mengungkapkan bagaimana tradisi 

petani tembakau di Desa Alastengah Kecamatan Probolinggo Kabupaten 

Probolinggo. Sehingga penulis memanfaatkan situasi sebagai sumber 

penelitian yang disusun dalam karya ilmiah dengan judul ―Analisis 

Tradisi Menanam Tembakau Sebagai Basis dalam Mempertahankan 

Ekonomi Keluarga di Desa Alastengah Kecamatan Paiton Kabupaten 

Probolinggo‖. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, 

disimpulkan fokus penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana tradisi menanam tembakau di Desa Alastengah, 

Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo? 

2. Bagaimana dampak tradisi menanam tembakau bagi keluarga petani 

tembakau di Desa Alastengah, Kecamatan Paiton, Kabupaten 

Probolinggo? 

3. Mengapa tanaman tembakau dijadikan sebagai basis dalam 

mempertahankan ekonomi keluarga petani tembakau di Desa 

Alastengah, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo?  
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini berhubungan dengan rumusan masalah 

penelitian. Berpedoman pada masalah yang dirumuskan, penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan tradisi menanam tembakau di Desa Alastengah, 

Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo 

2. Mendeskripsikan dampak tradisi menanam tembakau bagi keluarga 

petani tembakau di Desa Alastengah, Kecamatan Paiton, Kabupaten 

Probolinggo 

3. Mendeskripsikan alasan tanaman tembakau dijadikan sebagai basis 

dalam mempertahankan ekonomi keluarga petani tembakau di Desa 

Alastengah, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian berisi tentang apa yang akan diberikan setelah 

selesai melakukan penelitian, antara lain sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan 

terhadap masalah yang akan diteliti. Khususnya mengenai tradisi 

menanam tembakau sebagai basis dalam mempertahankan ekonomi 

keluarga di Desa Alastengah, Kecamatan Paiton, Kabupaten 

Probolinggo dan dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti 

lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan serta wawasan secara nyata dan berguna 

untuk pengembangan dalam menerapkan ilmu/pengetahuan yang 

sudah didapat dibangku kuliah. Khususnya pengetahuan tentang 

tradisi menanam tembakau sebagai basis dalam mempertahankan 

ekonomi serta penelitian ilmiah ini dapat memenuhi syarat sebagai 

laporan atau tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Srata 

(S1). 

b. Bagi Instansi UIN KHAS Jember 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi atau bahan 

acuan bagi pembaca dan peneliti selanjutnya dalam melakukan 

penelitian yang linier dengan penelitian ini. 

c. Bagi Masyarakat 

Diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca, 

menambah pengetahuan, dan memberikan pemahaman terkait 

dengan tradisi menanam tembakau sebagai basis dalam 

mempertahankan ekonomi dan kesejahteraan keluarga. 

E. Definisi Istilah 

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang 

menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya agar 

tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang 

dimaksud peneliti.   
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1. Tradisi Menanam Tembakau  

Tradisi atau kebiasaan adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak 

lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. 

Sedangkan tanaman tembakau merupakan salah satu komuditas 

pertanian andalan yang memberikan prospek kerja yang luas dan 

memberi penghasilan bagi masyarakat. Sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa tradisi menanam tembakau adalah suatu kebiasaan 

masyarakat (khususnya petani tembakau) melakukan kegiatan nanam 

tembakau dalam setiap tahun untuk mendapatkan penghasilan 

darinya.
6
  

2. Basis dalam Mempertahankan Ekonomi Keluarga 

Mempertahankan artinya membela, memegang teguh, menjaga, 

melindungi, dan mengusahakan supaya tetap tidak berubah dari 

keadaan semula. Sedangkan ekonomi adalah ilmu sosial yang 

mempelajari tentang aktivitas manusia yang berhubungan dengan 

produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Sehingga 

dapat ditarik kesimpulan arti dari mempertahankan ekonomi adalah 

mengusahakan/mengupayakan manajemen rumah tangga agar tetap 

terjaga dan tidak terpuruk sampai habis/terkuras habis.
7
 

Jadi maksud dari judul analisis tradisi menanam tembakau 

sebagai basis dalam mempertahakan ekonomi keluarga Desa 

                                                           
6
Thomas Santoso, ―Tata Niaga Tembakau di Madura‖, Jurnal Manajemen dan 

Kewirausahaan, 3.2 (2001), 96-105. 
7
 Sugeng Haryanto, ―Peran Aktif Wanita Dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga 

Miskin‖, Jurnal Ekonomi Pembangunan, 9.2 (2008), 216-227. 
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Alastengah Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo adalah suatu 

kebiasaan (menanam tembakau) yang biasa dilakukan oleh para petani 

Desa Alastengah dalam setiap tahun dengan tujuan untuk 

mempertahankan ekonomi keluarganya. 

F. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Bab 1 Pendahuluan. Dalam bab ini membahas tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, 

definisi istilah, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. 

Bab II Kajian pustaka. Pada bab ini membahas tentang kajian 

kepustakaan yang didalamnya memuat penelitian terdahulu, pada bagian 

ini dicantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Setelah itu masuk pada kajian teori yang 

dijadikan sebagai pijakan dalam melakukan penelitian. 

Bab III Metode penelitian. Di dalamnya memuat tentang 

pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, 

teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dilanjutkan 

dengan tahap-tahap penelitian. 

Bab IV Penyajian data. Di dalamnya memuat tentang gambaran 

obyek penelitian, penyajian/analisis data, dan pembahasan penemuan. 

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang 

dilengkap dengan saran dari peneliti. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian 

terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, 

kemudian membuat ringkasannya baik penelitian yang sudah 

terpublikasikan atau belum terpublikasikan yang berupa (skripsi, tesis, 

disertasi dan sebagainya).
8
 Beberapa penelitian yaitu sebagai berikut : 

Pertama, Tira Intan Maulidya, ―Kajian Etnomatematika Terkait 

Aktivitas Pertanian Tembakau di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 

dan Implementasinya Dalam Pembelanjaan Matematika‖ Skripsi, 

Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2018. Tujuan dilakukannya 

penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui poses budidaya tanaman 

tembakau secara rinci, 2) untuk mengetahui kebudayaan, penggunaan 

paham-paham dan perhitungan tradisional, 3) untuk mengetahui aktivitas 

fundamental yang terdapat pada aktivitas pertanian tembakau, 4) untuk 

mengatahui aspek-aspek matematis yang terdapat pada aktivitas pertanian 

tembakau di Kabupaten Temanggung Jawa Tengah. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat aspek budidaya, budaya, dan matematis. 

Pada aspek budidaya ditemukan bagaimana melakukan budidaya 

tembakau dari penyiapan lahan, penanaman, hingga penjualan tembakau 

                                                           
8
 Ibid., 45. 
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kepada pabrik rokok. Pada aspek budaya pertanian tembakau di 

Temanggung ditemukan dua budaya pertanian yang masih dilakukan yaitu 

Ritual Selametan dan Pranata Mangsa (Kalender Pertanian). Sedangkan 

pada aspek matematis ditemukan aktivitas fundamental matematis 

menurut Bishop yaitu locating, designing, measuring,cauting, playing, dan 

explaning.
9
  

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti terletak pada penggunaan metode penelitian deskriptif 

kualitatif. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, subjek penelitian, 

dan lokasi yang berbeda peneliti terdahulu melakukan penelitian di 

Kabupaten Temanggung. Sedangkan penulis mengambil lokasi penelitian 

di Desa Alastengah Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. 

Kedua, Marlina, ―Tradisi Petani Tembakau (Studi Sosial dan 

Ekonomi di Desa Bijinangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten 

Sintas)‖ Skripsi, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018. 

Tujuan penelitian adalah Kondisisosial ekonomi masyarakat petani 

tembakau di Desa Bijinangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai 

serta mempertahankan tradisi yang ada pada petani tembakau. Jenis 

penelitian yang dilakukan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini 

                                                           
9
 Tira Intan Maulidya, ―Kajian Etnomatematika Terkait Aktivitas Pertanian Tembakau di 

Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Implementasinya Dalam Pembelajaran 

Matematika‖, (Skripsi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2018). 
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menunjukkan bahwa a) Stratifikasi sosial berdasarkan kriteria ekonomi, b) 

interaksi sosial, c) paliserri, d) massalama.
10

  

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti terletak pada teknik analisis data dan teknik pengumpulan 

data. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, subjek penelitian, dan 

lokasi yang berbeda peneliti terdahulu melakukan penelitian di Desa 

Bijinangka Kecamatan Borong Kabupaten Sinjai. Sedangkan penulis 

mengambil lokasi penelitian di Desa Alastengah Kecamatan Paiton 

Kabupaten Probolinggo. 

Ketiga, ST. Fatimah Anzahrah, ―Strategi Pengembangan 

Pengolahan Usaha Tembakau Dalam Meningkatkan Pendapatan 

Masyarakat Studi Kasus Desa Batu Balerang Kecamatan Sinjai Borong‖ 

Skripsi, Sinjai: IAI Muhammadiyah Sinjai, 2018. Tujuan dalam penelitian 

tersebut untuk: 1) Mengetahui strategi pengembangan pengolahan usaha 

tembakau di Desa Batu Belerang Kec. Sinjai Borong, 2) Mengetahui 

pengembangan pengolahan usaha tembakau melalui analisis swot. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kondisi internal pengembangan 

pengolahan usaha tembakau dalam meningkatkan pendapatan mayarakat 

Desa Batu Belerang Kec. Sinjai Borong memiliki skor 2,74 yang dapat 

diartikan perusahaan dalam keadaan baik.
11

 

                                                           
10

 Marlina, ―Tradisi Petani Tembakau Studi Kasus dan Ekonomi di Desa Bijinangka 

Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai‖, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah 

Makassar, Makassar, 2018). 
11

 ST. Fatimah Anzahrah, ―Strategi Pengembangan Pengolahan Usaha Tembakau Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Studi Kasus Desa Batu Belerang Kecamatan 

Sinjai Borong‖, (Skripsi, IAI Muhammadiyah Sinjai, Sinjai, 2018). 



   14 
 

 
 

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti terletak pada metode pengumpulan data dengan 

menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Perbedaannya terletak pada subjek penelitian, dan lokasi yang berbeda 

peneliti terdahulu melakukan penelitian di Desa Batu Belerang Kecamatan 

Borong Kabupaten Sinjai. Sedangkan penulis mengambil lokasi penelitian 

di Desa Alastengah Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. 

Keempat, Nabila Soraya Patria, ―Analisis Pendapatan Istri Petani 

Tembakau Dalam Upaya Pendapatan Keluarga Di Desa Bansari 

Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung‖ Skripsi, Semarang: 

Universitas Diponegoro, 2018. Tujuan dalam penelitian tersebut; 1) Untuk 

mengetahui pengaruh faktor curahan waktu kerja, umur, tingkat 

pendidikan, dan jumlah anak terhadap pendapatan istri petani tembakau 

serta kontribusi pendapatan istri dalam upaya meningkatkan pendapatan 

keluarga di Desa Bansari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa curahan waktu kerja istri, umur istri, 

pendidikan istri berpengaruh positif signifikan, sedangkan jumlah anggota 

keluarga berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pendapatan istri. 

Serta kontribusi pendapatn istri terhadap peningkatan pendapatan keluarga 

masih belum optimal.
12

 

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti terletak pada metode kualitatif melalui survey. Perbedaannya 

                                                           
12

 Nabila Soraya Patria, ―Analisis Pendapatan Istri Petani Tembakau Dalam Upaya 

Pendapatan Keluarga di Desa Bansari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung‖, 

(Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2018). 
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terletak pada subjek penelitian, fokus penelitian, dan lokasi yang berbeda 

peneliti terdahulu melakukan penelitian di Desa Bansari Kecamatan 

Bansari Kabupaten Temanggung. Sedangkan penulis mengambil lokasi 

penelitian di Desa Alastengah Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. 

Kelima, Dwi Priyo Ariyono, ―Analisis Pendapatan Usahatani 

Tembakau Di Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang‖ 

Skripsi, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018. Tujuan 

dalam penelitian tersebut; 1) Untuk mengetahui kondisi usahatani 

tembakau 2) menganalisis biaya produksi, penerimaan, dan pendapatan 

usahatani tembakau 3) menganalisis manfaat usahatani tembakau di Desa 

Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang. Hasil penelitian 

menunjukkan sebagian besar lahan pertanian di Desa Banjardowo 

memiliki luas lahan kurang dari 1 Ha (50%) dengan status kepemilikan 

lahan sewa (55%). Mayoritas petani berusia lebih dari 50 tahun, 

berpendidikan terakhir SD, dengan tanggungan keluraga 4-5 orang dan 

pendapatan bersih petani tembakau di Desa Banjardowo rata-rata 

Rp43.296.936 sesuai hasil perhitungan R/C ratio.
13

 

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti terletak pada metode pengumpulan data dengan cara 

wawancara secara langsung dan observasi. Perbedaannya terletak pada 

analisis pendapatan usahatani, serta lokasi yang berbeda peneliti terdahulu 

melakukan penelitian di Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten 

                                                           
13

 Dwi Priyo Ariyono, ―Analisis Pendapatan Usahatani Tembakau Di Desa Banjardowo 

Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang‖, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 

Malang, 2018). 
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Jombang. Sedangkan penulis mengambil lokasi penelitian di Desa 

Alastengah Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo.   

Keenam, Julia Bilidailisa, ―Analisis Komparatif Pendapatan Petani 

Tembakau Mitra Dan Non-Mitra Di Desa Lamongrejo Kecamatan 

Ngimbang Kabupaten Lamongan‖ Skripsi, Malang: Universitas 

Muhammadiyah Malang, 2018. Tujuan dalam penelitian tersebut; 1) 

Mendeskripsikan kemitraan antara petani tembakau dengan PT. Sadhana 

Arifnusa, dan 2) Membandingkan pendapatan usahatani tembakau antara 

petani mitra dan non-mitra. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dan 

kuantitatif, seangakan dalam pengambilan datanya menggunakan metode 

wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian antara lain pola kemitraan 

yang diterapkan oleh PT Sadhana Arifnusa inti plasma dan akad tani 

terdiri dari banyak pola, dan pendapatan rata-rata petani tembakau mitra 

dan non mitra berbeda. Perhitungan pendapatan menggunakan analisis 

pendapatan petani mitra dan non mitra dengan selisih Rp1.840.702.
14

 

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti terletak pada alur analisis data yaitu reduksi data, penyajian 

jata, dan meyimpulkan data. Perbedaannya terletak pada analisis 

komparatif pendapatan petani tembakau, serta lokasi yang berbeda peneliti 

terdahulu melakukan penelitian di Desa Lamongrejo Kecamatan Ngibang 

Kabupaten Lamongan. Sedangkan penulis mengambil lokasi penelitian di 

Desa Alastengah Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. 

                                                           
14

 Julia Bilidailisa, ―Analisis Komparatif Pendapatan Petani Tembakau Mitra Dan Non-

Mitra Di Desa Lamongrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan‖, (Skripsi, 

Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2018). 
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Ketujuh, Afkhor Zuhaidi, ―Strategi Petani Tembakau Dalam 

Mempertahankan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Partisipasi Anggota 

Keluarga‖ Skripsi, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2019. 

Tujuan dalam penelitian tersebut; 1) mendeskripsikan strategi yang 

dilakukan petani tembakau dalam mempertahankan kesejahteraan keluarga 

berbasis anggota keluarga, dan 2) mendeskripsikan hambatan apa saja 

yang dialami petani tembakau dalam mempertahankan kesejahteraan 

keluarga. Hasil penelitian adalah strategi yang dilakukan petani cukup 

bervariasi, mulai dari menabung hingga memanfaatkan hasil bumi untuk 

membangun rumah (konsumtif dan produktif). Dalam pembagian kerja 

lebih didominasi oleh anggota keluarga laki-laki mulai dari menanam 

sampai panen. Kendala yang dialami petani adalah hama tembakau dan 

cuaca yang tidak menentu dapat menurunkan kualitas tembakau. 

Penentuan harga tanaman juga tidak stabil, setiap tahunnya pasti berbeda 

bahkan terkadang sangat rendah ketinggiannya. Petani harus memahami 

ilmu ekonomi untuk mengatur hasil dari usahataninya agar dapat 

mengurangi resiko kerugian dalam usahatani.
15

  

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti terletak pada penggunaan metode kualitatif dengan melalui 

survey secara langsung dan wawancara tidak terstruktur. Perbedaannya 

terletak pada lokasi yang berbeda peneliti terdahulu melakukan penelitian 

di Desa Triwungan Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Sedangkan 

                                                           
15

 Afkhor Zuhaidi, ―Strategi Petani Tembakau Dalam Mempertahankan Kesejahteraan 

Keluarga Berbasis Partisipasi Anggota Keluarga‖, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah 

Malang, Malang, 2019). 
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penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Alastengah Kecamatan Paiton 

Kabupaten Probolinggo.   

Kedelapan, M. Khoirul Jannah, ―Analisis Faktor Yang 

Mempengauhi Tingkat Pendapatan Petani Tembakau Di Kecamatan 

Sulang Kabupaten Rembang Pada Tahun 2018‖. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui karakteristik sosial ekonomi masyarakat dan 

menganalisis faktor—faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan 

masyarakat petani tembakau di Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang. 

Hasil penelitian antara lain: 1) petani  tembakau di kecamatan sulang 

didominasi oleh laki-laki dengan umur diatas 50 thn. 2) pendidikan petani 

tembakau sebagian besar adalah lulusan SD dengan jumlah tanggungan 3-

4 orang. 3) tanaman tembakau memiliki penghasilan tertinggi 

dibandingkan tanaman lainnya seperti (tebu, padi, ketela maupun tanaman 

lainnya).
16

 

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti terletak pada penggunaan metode wawancara secara 

langsung. Perbedaannya terletak pada penambahan faktor yang 

mempengaruhi pendapatan, serta lokasi yang berbeda peneliti terdahulu di 

Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang. Sedangkan penulis mengambil 

lokasi penelitian di Desa Alastengah Kecamatan Paiton Kabupaten 

Probolinggo. Serta dalam penelitian terdahulu menambahkan kuesioner 

(angket) dalam teknik pengumpulan data. 

                                                           
16

 M. Khoirul Jannah, ―Analisis Faktor Yang Mempengauhi Tingkat Pendapatan Petani 

Tembakau di Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Pada Tahun 2017‖, (Skripsi, 

Universitas Muhammdiyah Surakarta, Surakarta, 2018). 
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Kesembilan, Dini Surya Pamukti, ―Analisis Pendapatan Usahatani 

Tembakau Kasturi Nonkemitraan Di Desa Antirogo Kecamatan 

Sumbersari Kabupaten Jember‖ Skripsi, Jember: Universitas Jember, 

2019. Tujuan dalam penelitian tersebut untuk mengetahui pendapatan dan 

efisiensi biaya petani tembakau kasturi non kemitraan di Desa Antirogo 

Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Metode yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif. Hasil penelitian antara lain usahatani 

tembakau kasturi non kemitraaan di Desa Antirogo Kecamatan Sumbesari 

Kabupaten Jember menguntungkan dengan rata-rata pendapatan sebesar 

Rp23.434.093 per hektar dan efisiensi dengan rata-rata R/C ratio lebih dari 

satu, yaitu sebesar 2,11.
17

  

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti terletak pada pengumpulan data melalui survey dan 

observasi. Perbedaannya terletak pada analisis pendapatan usahatani 

tembakau kasturi, serta lokasi yang berbeda peneliti terdahulu melakukan 

penelitian di Desa Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. 

Sedangkan penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Alastengah 

Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. 

Kesepuluh, Ruth Tirza Malem Sitepu, ―Analisis Usahatani 

Tembakau (Nicotiana Tabacum L.) Dan Kontribusinya Terhadap 

Pendapatan Keluarga‖ Skripsi, Sumatera: Universitas Sumatera Utara, 

2020. Tujuan dalam penelitian tersebut untuk menganalisis kelayakan 

                                                           
17

 Dini Surya Pamukti, ―Analisis Pendapatan Usahatani Tembakau Kasturi Nonkemitraan 

Di Desa Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember‖, (Skripsi, Universitas 

Jember, Jember, 2019). 
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usahatani tembakau dan menentukan seberapa besarnya kontribusi 

pendapatan petani tembakau terhadap total pendapatan keluarga di Desa 

Batukarang, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa usahatani tembakau layak diusahakan dengan kriteria 

uji R/C > 1 yaitu sebesar 2,19. Kontribusi pendapatan petani tembakau 

terhadap total pendapatan keluarga adalah dikategorikan besar yaitu 

sebesar 57,4% di Desa Batukarang, Kecamatan Payung, Kabupaten 

Karo.
18

 

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

melalui survey secara langsung. Perbedaannya terletak pada analisis 

usahatani tembakau, serta lokasi yang berbeda peneliti terdahulu 

melakukan penelitian di Desa Batukarang Kecamatan Payung Kabupaten 

Karo. Sedangkan penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Alastengah 

Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo.   

Tabel 1.1 

Tabulasi Penelitian Terdahulu 

No Penulis Judul Persamaan Perbedaan 

1 

Tira Intan 

Maulidya 

(2018) 

Kajian 

Etnomatematika 

Terkait Aktivitas 

Pertanian Tembakau di 

Kabupaten 

Temanggung, Jawa 

Tengah dan 

Implementasinya 

Dalam Pembelajaran 

Matematika 

 

1) Metode 

penelitian 

diskriptif 

kualitatif 

1) Fokus Penelitian 

aktivitas 

fundamental dan 

aspek matematis 

2) Subjek Penelitian 

                                                           
18

 Ruth Tirza Malem Sitepu, ―Analisis Usahatani Tembakau (Nicotiana Tabacum L.) Dan 

Kontribusinya Terhadap Pendapatan Keluarga‖, (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 

Sumatera, 2020. 
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No Penulis Judul Persamaan Perbedaan 

2 

Marlina  

(2018) 

Tradisi Petani 

Tembakau (Studi 

Sosial dan Ekonomi  di 

Desa Bijinangka 

Kecamatan Sinjai 

Borong Kabupaten 

Sinjai)  

1) Teknik analisis 

data dan teknik 

pengumpulan 

data 

1) Subjek Penelitian 

3 

ST. 

Fatimah 

Anzahrah 

(2018) 

Strategi 

Pengembangan 

Pengolahan Usaha 

Tembakau Dalam 

Meningkatkan 

Pendapatan 

Masyarakat Studio 

Kasus Desa Batu 

Balerang Kecamatan 

Sinjai Borong 

1) Metode 

pengumpulan 

data dengan 

menggunakan 

metode 

observasi, 

wawancara, dan 

dokumentasi 

1) Fokus Penelitian 

pengembangan 

pengolahan usaha 

tembakau 

2) Subjek Penelitian 

 

4 

Nabila 

Soraya 

Patria, 

(2018) 

Analisis Pendapatan 

Istri Petani Tembakau 

Dalam Upaya 

Pendapatan Keluarga 

Di Desa Bansari 

Kecamatan Bansari 

Kabupaten 

Temanggung 

1) Metode kualitatif 

melalui survey 

1) Subjek Penelitian 

2) Fokus penelitian 

lebih ke kontribusi 

pendapatan istri 

terhadap 

pendapatan 

keluarga 

 

5 

Dwi Priyo 

Ariyono 

(2018) 

Analisis Pendapatan 

Usahatani Tembakau 

Di Desa Banjardowo 

Kecamatan Kabuh 

Kabupaten Jombang 

1) Metode 

wawancara 

secara langsung 

dan observasi 

1) Fokus Penelitian 

analisis 

pendapatan 

usahatani 

tembakau  

2) Subjek Penelitian 

6 

Julia 

Bilidailisa 

(2018) 

Analisis Komparatif 

Pendapatan Petani 

Tembakau Mitra Dan 

Non-Mitra Di Desa 

Lamongrejo 

Kecamatan Ngimbang 

Kabupaten Lamongan 

1) Alur analisis data 

melalui reduksi 

data, penyajian 

data, dan 

meyimpulkan 

data 

1) Fokus Penelitian 

analisis komparatif 

pendapatan petani 

tembakau  

2) Subjek Penelitian 

 

 7 

Afkhor 

Zuhaidi 

(2018) 

Strategi Petani 

Tembakau Dalam 

Mempertahankan 

Kesejahteraan 

Keluarga Berbasis 

Partisipasi Anggota 

Keluarga 

1) Metode kualitatif 

dengan melalui 

survey secara 

langsung dan 

wawancara tidak 

terstruktur 

 

1) Fokus Penelitian 

strategi petani 

dalam 

mempertahankan 

kesejahteraan 

keluarga  

2) Subjek Penelitian 
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No Penulis Judul Persamaan Perbedaan 

8 

M. 

Khoirul 

Jannah, 

(2018) 

Analisis Faktor Yang 

Mempengauhi Tingkat 

Pendapatan Petani 

Tembakau Di 

Kecamatan Sulang 

Kabupaten Rembang 

Pada Tahun 2017 

1) Metode 

wawancara 

secara langsung 

analisis yang 

digunakan 

1) Fokus Penelitian 

analisis faktor 

penyebab  

2) Subjek Penelitian 

 

9 

Dini 

Surya 

Pamukti 

(2019) 

Analisis Pendapatan 

Usahatani Tembakau 

Kasturi Nonkemitraan 

Di Desa Antirogo 

Kecamatan Sumbersari 

Kabupaten Jember 

1) Pengumpulan 

data melalui 

survey dan 

observasi 

1) Fokus Penelitian 

analisis 

pendapatan 

usahatani 

tembakau kasturi 

2) Subjek Penelitian 

10 

Ruth 

Tirza 

Malem 

Sitepu 

(2020) 

Analisis Usahatani 

Tembakau (Nicotiana 

Tabacum L.) Dan 

Kontribusinya 

Terhadap Pendapatan 

Keluarga 

1) Pengumpulan 

data melalui 

survey secara 

langsung 

1) Fokus Penelitian 

analisis usahatani 

tembakau dan 

kontribusi terhadap 

pendapatan 

keluarga  

Subjek Penelitian 

Sumber: Diolah dari penelitian terdahulu 

B. Kajian Teori 

Kajian teori merupakan seperangkat definisi, konsep serta proposisi 

yang telah disusun rapi serta sistematis tentang teori-teori dalam sebuah 

penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan acuan teori sebagai berikut  

1. Tradisi 

a. Definisi Tradisi 

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang 

berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum 

dihancurkan atau dirusak. Namun demikian tradisi yang terjadi 

berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau 
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disengaja.
19

 Dari pemahaman tersebut maka apapun yang 

dilakukan oleh manusia secara turun temurun dari setiap aspek 

kehidupannya yang merupakan upaya untuk meringankan hidup 

manusia dapat dikatakan sebagai ―tradisi‖ yang berarti bahwa hal 

tersebut adalah menjadi bagian dari kebudayaan. 

Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu 

pengertian yang tersembunyi tentang adanya kaitan masa lalu 

dengan masa kini. Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan 

oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa 

sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat 

bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi 

maupun terhadap hal yang gaib atau keagamaan. 

2. Menanam tembakau 

Usaha pertanian tembakau merupakan usaha padat karya yang 

memerlukan tenaga kerja hampir tiga kali lipat untuk mendapatkan 

produksi tembakau dengan mutu atau kualitas yang baik, sehingga 

banyak faktor yang harus diperhatikan diantaranya : 

a. Syarat tumbuh: tanaman tembakau pada umunya tidak 

menghendaki iklim yang kering maupun iklim yang sangat basah. 

Angin kencang yang sering melanda lokasi tanaman tembakau 

dapat merusak tanaman (tanaman roboh) dan juga berpengaruh 

terhadap mengering dan mengerasnya tanah yang dapat 

                                                           
19

 Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), hlm. 

69 
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menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen di dalam tanah. 

Selain itu penyinaran cahaya matahari yang kurang dapat 

menyebabkan pertumbuhan tanaman kurang baik sehingga 

produktivitasnya rendah. Oleh karena itu lokasi untuk tanaman 

tembaku sebaiknya dipilih di tempat terbuka dan waktu tanaman 

disesuaikan dengan jenisnya. Suhu udara yang cocok untuk 

pertumbuhan tanaman tembakau berkisar 21-32,3 C.
20

 

b. Pedoman budidaya:
21

 

1) Pengolahan tanah dilaksanakan dengan menggunakan alat 

pertanian berupa hand traktor minimal 2 kali pembajakan 

untuk mempersiapkan media terbaik bagi proses penanaman 

tembakau dengan menjaga kesuburan tanah.  

2) Pembibitan adalah kegiatan menyemaikan biji/benih hingga 

menjadi bibit siap tanam di sawah. Benih tembakau buah yang 

terletak pada karang bunga utama, benih merupakan fase 

genetic dalam siklus suatu tanaman. Menurut cahyono 

keuntungan pembibitan tembakau sebelum ditanam di sawah 

antara lain: tingkat kematian benih yang langsung ditanam di 

sawah sangat tinggi karena tanaman muda masih sangat peka 

terhadap keadaan lingkungan dan cuaca, dengan disemaikan 

terlebih dahulu bibit dapat diatur sejak awal pertumbuhannya. 

Sehingga pertumbuhan bibt menjadi lebih baik, dan 

                                                           
20

 Mahrus Ali, Bambang Wicaksono Hariyadi, Teknik Budidaya Tembakau (2018). 
21

Chairani Hanum, Teknik Budidaya Tanaman (Jakarta: Departemen Pendidikan 

Nasional, 2008), 424. 
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penyemaian bibit tidak banyak membutuhkan lahan. Adapun 

teknik pencabutan bibit adalah terlebih dahulu disiram sampai 

basah agar mudah dalam proses pencabutan dan cara 

pencabutan dilakukan dengan cara memegang dua helai daun 

terbesar kemudian ditarik ke atas sampai akarnya ikut. 

3) Proses penanaman tembakau dilakukan dengan cara 

memindahkan bibit yang berasal dari persemaian atau 

bedengan ke tanah yang telah diolah dengan cara 

membenamkan di dalam lubang tanam sedalam leher akar. 

Kemudian lubang tanam ditutup dengan tanah dan ditekan-

tekan sedikit agar tanaman dapat berdiri tegak dan kuat. 

Setelah selesai  proses penanaman bibit segera disiram dengan 

air secukupnya (tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering). 

Penanaman dilakukan setelah 45 sampai 50 hari setelah benih 

ditabur. Pada tahap penanaman dilakukan pemupukan pertama 

dengan memperhatikan jenis DNA dosis serta cara 

pemupukan. Adapun pupuk yang digunakan NPK (Fertila) 

dengan dosis 10gr/batang. Pemupukan kedua dengan umur 21 

hari dilakukan dengan pupuk NPK (KNO3) dengan dosis 5 

gr/batang. 

4) Pemeliharaan tanaman adalah menjaga agar dalam proses 

penanaman tanaman tembakau bagus sehingga tanaman 

tersebut berkualitas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 
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mutu tembakau baik sebelum dan setelah pengolahan adalah 

pemupukan, penyiraman, dan pengairan. 

c. Panen dan pascapanen:
22

 

Pemanenan atau pemetikan daun tembakau yang terbaik 

adalah pada saat tanaman cukup umur dan daun-daunnya telah 

matang petik yang dicirikan dengan warna hijau kekuning-

kuningan. Namun kadang terjadi permasalahan dalam pemetikan 

daun yaitu daun yang dipetik terlampau muda yang mengakibatkan 

aroma daun berkurang dan warna cokelat tua. Sehingga kualitas 

yang dihasilkan rendah dan harga dipasar rendah. 

3. Teori Survival 

a. Pengertian survival 

Survival berasal dari bahasa inggris servive atau to survive 

yang artinya bertahan hidup. Survival juga dapat diartikan sebagai 

upaya untuk mempertahankan hidup dan keluar dari  keadaan yang 

sulit (mempertahankan diri dari keadaan tertentu/keadaan dimana 

diperlukan perjuangan untuk bertahan hidup). Sedangkan menurut 

pengertian lain survival adalah salah satu kondisi dimana seseorang 

atau kelompok orang lain dari kehidupan normal masuk kedalam 

situasi tidak normal. Secara umum mekanisme survival dapat 

diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menerapkan 

                                                           
22

 Ibid., 430. 
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seperangkat cara untuk mengatasi berbagai permasalahan yang 

melingkupi kehidupannya.
23

 

b. Mekanisme Survival 

James Scott menjelaskan bahwa keluarga petani harus dapat 

bertahan bertahun-tahun melalui hasil bersih panen atau sumber-

sumber lainnya meskipun tidak mencukupi untuk memenuhi 

kebutuhan pokoknya. Terdapat 3 mekanisme survival:
24

  

1) Menggunakan relasi atau jaringan sosial dengan cara meminta 

bantuan dari relasi atau jaringan sosial seperti anak, saudara, 

kawan, atau memanfaatkan hubungan dengan pelindungan 

(patron) atau memanfaatkan hubungan patronase, dimana 

ikatan patron dan klien merupakan salah satu bentuk asuransi 

dikalangan petani. 

2) Menggunakan alternatif subsisten yaitu swadaya yang 

mencangkup kegiatan seperti berjualan kecil-kecilan, bekerja 

sebagai tukang, sebagai buruh lepas, atau melakukan migrasi 

untuk mencari pekerjaan. Cara ini dapat melibatkan seluruh 

sumber daya yang ada di dalam rumah tangga miskin, terutama 

istri sebagai pencari nafkah tambahan bagi suami. 

3) Mengikat sabuk lebih kencang artinya mengurangi 

pengeluaran untuk pangan dengan jalan hanya makan sekali 

                                                           
23

 Raden Ramadhan K, ―Mekanisme Survival Pembantu Rumah Tangga ―POCOKAN‖ 

(Studi Tentang Pembantu Rumah Tangga ―Pocokan‖ di Kompleks Perumahan Wisma 

Tropodo Sidoarjo‖, (Tesis, Universitas Ainglangga, Surabaya, 2016). 
24

 James C. Scott, Moral Ekonomi Petani (Jakarta: LP3ES, 1983), 60. 
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sehari dan beralih ke makanan yang mutunya lebih rendah, 

seperti beralih makan umbi-umbian. 

4. Pendapatan 

a. Pengertian Pendapatan 

Menurut Jhingan, pendapatan adalah penghasilan berupa 

uang selama periode tertentu. Maka dari itu, pendapatan dapat 

diartikan sebagai semua penghasilan atau menyebabkan 

bertambahnya kemampuan seseorang, baik yang digunakan untuk 

konsumsi maupun untuk tabungan. Dengan pendapatan tersebut 

digunakan untuk keperluan hidup dan untuk mencapai kepuasan.
25

 

Menurut mankiw mengemukakan bahwa pendapatan perorangan 

(Personal Income) adalah pendapatan yang diterima oleh rumah 

tangga dan usaha yang bukan perusahan. Pendapatan perorangan 

juga mengurangi pajak pendapatan perusahaan dan kontribusi pada 

tunjangan sosial. Sebagai tambahan, pendapatan perorangan ikut 

menghitung pendapatan bungan yang diterima rumah tangga yang 

berasal dari kepemilikan atas utang negara dan juga pendapatan 

yang diterima rumah tangga dari program transfer pemerintah 

sebagai tunjangan sosial.
26

 

Menurut Soekartawi, analisis pendapatan adalah 

penerimaan dikurangi dengan semua biaya yang dikeluarkan dalam 

                                                           
25

 M. M.L Jhingan, Ekonomi Pembangunan  dan Perencanaan (Padang: PT. Raja 

Grafindo, 2003), 3. 
26

 N.Gregory Mankiw, Teori Makro Ekonomi (Jakarta: Erlangga, 2006), 9. 
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produksi. Untuk menghitung pendapatan usahatani dapat 

digunakan rumus sebagai berikut:
27

 

Pd  = TR – TC 

TR  = Y.Py 

TC  = FC + VC 

Dimana : 

  Pd  : Pendapatan usahatani 

TR  : Total penerimaan  

TC  : Total biaya 

FC  : Biaya tetap 

VC : Biaya variabel 

Y  : Produksi yang diperoleh dalam usahatani 

Py  : Harga output 

Pendapatan dalam hal ini adalah jumlah uang yang didapat 

atau diterima oleh perusahaan dari suatu aktivitasnya, hampir 

semua dari hasil penjualan produk dan jasa. 
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 Soekartawi, Analisis Usahatani (Jakarta: Universitas Indonesia, 2002), 54. 
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b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan
28

 

1) Kesempatan kerja yang tersedia (semakin banyak kesempatan 

kerja maka yang tersedia maka semakin banyak penghasilan 

yang bisa diperoleh). 

2) Jenis pekerjaan, terdapat banyak jenis pekerjaan yang dapat 

dipilih seseorang dalam melakukan pekerjaannya untuk 

mendapatkan penghasilan. 

3) Kecakapan dan keahlian, dengan bekal tersebut dapat 

meningkatkan efidiensi dan efektivitas yang ada pada akhirnya 

pula terdapat penghasilan. 

4) Motivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah 

penghasilan (semakin besar dorongan untuk melakukan 

pekerjaan maka semakin besar pula penghasilan yang 

diperoleh). 

5) Keuletan bekerja banyak sedikitnya modal yang digunakan. 

c. Sumber Pendapatan 

Suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang 

besar harus mempunyai pendapatan yang memadai. Pendapatan 

diperoleh dari beberapa sumber yaitu : 
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1) Pendapatan Intern 

Pendapatan yang diperoleh dari para anggota atau juga dari 

pemegang saham (modal awal) atau semua yang bersangkutan 

dengan dalam perusahaan itu sendiri. 

2) Pendapatan Ekstern 

Pendapatan yang diperoleh dari pihak luar yang berperan atau 

tidaknya kelancaran kegiatan perusahaan. Pendapatan ini juga 

berasal dari bunga bank dan lain-lain. 

3) Hasil Usaha 

Pendapatan yang diperoleh perusahaan dari hasil aktivitas atau 

kegiatan perusahaan seperti pendapatan jasa dari aktivitas yang 

dilakukan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitan 

kualitatif yaitu salah satu metode untuk mendapatkan kebenaran dan 

tergolong sebagai penelitian ilmiah yang dibangun atas dasar teori-teori 

yang berkembang dari penelitian dan terkontrol atas dasar empirik. 

Penelitian kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan permasalahan yang 

didasari oleh data-data yang ada kemudian dianalisis lebih lanjut lagi 

kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Dalam metode penelitian kualitatif 

peneliti merupakan sebuah kunci dari penelitian. 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan pendekatan deskriptif yang artinya menggali sumber dari 

hasil dokumentasi dan wawancara yang dilakukan secara lansung ke 

lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang artinya 

pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasikan kehidupan 

nyata, terbatas oleh waktu dan tempat, melalui pengumpulan data yang 

detail dan mendalam yang melibatkan beberapa informasi atau sumber 

informasi seperti pengamatan, wawancara, dokumen, dan berbagai 

laporan.
29
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 John W. Creswell, Penelitian Kualitatif Dan Riset (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). 
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi peneltian adalah tempat atau dimana penelitian dilakukan 

untuk memperoleh informasi dan sumber data yang dibutuhkan peneliti. 

Sesuai dengan judul penelitian, penelitian ini dilakukan di Desa 

Alastengah Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Pemilihan tempat 

penelitian didasarkan pada fakta bahwa petani Desa Alastengah memiliki 

tradisi dalam setiap tahunnya yaitu menanam tanaman tembakau, hal 

tersebut merupakan warisan dari sesepuh yang tetap dilakukan sampai 

sekarang. Tradisi menanam tembakau memberikan dampak positif 

terhadap penduduk Desa Alastengah, khususnya pada petani tembakau itu 

sendiri. Karena pada saat musim itu tiba, ada kolaborasi antara petani 

dengan penduduk sekitar yang tidak bertani sehingga dapat memicu 

timbulnya rasa kekeluargaan dan kesejahteraan. Dengan begitulah peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian di tempat ini. 

C. Subyek Penelitian 

Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive yang 

artinya teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu.
30

 

Purposive merupakan teknik pengambilan sumber data yang dilandasi 

dengan tujuan atau pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini misalnya 

orang yang dijadikan sebagai informan adalah orang yang dianggap paling 

tahu tentang informasi yang peneliti butuhkan atau informan merupakan 

sosok yang tepat dan lengkap dalam menggali data. Dalam penelitian ini, 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Riset (Bandung: CV Alfabeta, 

2018), 95. 
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subjek penelitian atau informan yang terlibat dalam mengatasi 

permasalahan yang dikaji di antaranya:  

1. Bapak Slamet selaku petani tembakau Desa Alastengah Kecamatan 

Paiton Kabupaten Probolinggo yang sudah 20 tahun lebih menanam 

tembakau. 

2. Bapak Yusuf selaku petani tembakau Desa Alastengah Kecamatan 

Paiton Kabupaten Probolinggo 30 tahun lebih menanam tembakau. 

3. Bapak Buhasan selaku petani tembakau Desa Alastengah Kecamatan 

Paiton Kabupaten Probolinggo 25 tahun lebih menanam tembakau. 

4. Bapak ABD Razak selaku petani tembakau Desa Alastengah 

Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo yang sudah 20 lebih tahun 

menanam tembakau. 

5. Bapak Martik selaku petani tembakau Desa Alastengah Kecamatan 

Paiton Kabupaten Probolinggo yang sudah 20 lebih tahun menanam 

tembakau. 

6. Bapak Abu Bakar selaku petani tembakau Desa Alastengah 

Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo 20 tahun lebih menanam 

tembakau. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan suatu hal yang sangat 

penting salam penelitian karena metode ini merupakan strategi untuk 
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mendapatkan data yang diperlukan.
31

 Adapun pengumpulan data yang 

digunakan oleh peneliti sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan 

fenomena yang dilakukan secara sistematis.
32

 Dalam melakukan 

metode observasi ini, peneliti melakukan pengamatan di lokasi 

peneliti untuk menggali informasi dan mencatat hal-hal yang menjadi 

fokus permasalahan peneliti terkait dengan gejala-gejala penelitian. 

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari 

orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data 

penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan 

apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka 

dukanya. Dengan observasi partisipasi ini, maka data yang diperoleh 

akan lebih lengkap, tajam, sampai mengetahui pada tingkat makna 

dari setiap perilaku yang nampak. Adapun data yang akan diamati 

oleh peneliti yaitu: Proses yang dilakukan petani dalam melaksanakan 

tradisi menanam tembakau 

2. Wawancara (interview) 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban 
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atas pertanyaan.
33

 Dalam kegiatan ini peneliti memberikan beberapa 

pertanyaan kepada informan terkait dengan pertanyaan atau fokus 

penelitian. Penelitian menggunakan jenis wawancara semi terstruktur 

yang artinya peneliti telah membuat tulisan sebagai pedoman saat 

melakukan wawancara, tetapi pelaksanaan wawancara tidak terikat 

penuh oleh pedoman dan lebih bersifat terbuka. Adapun wawancara 

yang dilakukan peneliti sebagai berikut: 

a. Mengenai tradisi dan tata cara yang dilakukan petani saat 

menanam tembakau di Desa Alastengah dalam setiap tahunnya 

b. Mengenai dampak dari adanya tradisi menanam tembakau bagi 

keluarga Desa Alastengah Kecamatan Paiton Kabupaten 

Probolinggo. 

c. Mengenai alasan tradisi menanam tembakau tetap dilaksanakan 

sampai sekarang, padahal harga dan suhu dalam setiap tahunnya 

tidak stabil yang seringkali menyebabkan kerugian pada petani. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan  data yang diperoleh 

melalui dokumen-dokumen. Dokumen dapat berupa buku, artikel 

media massa, catatan harian, manifesto, undang-undang, notulen, 

blog, halaman web, foto, dan lainnya.
34

 Metode dokumentasi dalam 

penelitian ini menggunakan sumber dokumen berupa catatan 

wawancara serta foto kegiatan pada saat observasi penelitian 
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berlangsung. Adapun yang akan didokumentasikan oleh peneliti 

sebagai berikut: 

a. Proses wawancara dengan informan 

b. Suasana ketika melaksanakan tradisi (mulai dari menjelang proses 

tanam sampai proses jual) 

c. Saat menemui bendahara desa untuk meminta data sejarah Desa 

Alastengah 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan 

data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh data. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

analisis deskriptif yaitu cara analisis yang cenderung menggunakan kata-

kata atau narasi untuk menjelaskan fenomena atau data yang diperoleh. 

Terdapat beberapa langkah analisis data yaitu: reduksi data, penyajian 

data, dan menarikan kesimpulan atau verifikasi.  

1. Reduksi Data 

Tahap ini merupakan bentuk analisis untuk menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, meringkas dan 

mengorganisasi data. Reduksi data yang dilakukan oleh peneliti 

dimulai dengan transkrip data hasil wawancara dengan informan, 

kemudian menggolongkan beberapa rekaman, transkrip, dan 

dokumentasi. 
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2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini data disusun secara 

naratif dalam bentuk sub bab, uraian singkat, hubungan antar kategori 

berdasarkan uraian teori yang disajikan. Dengan penyajian data, maka 

akan memudahkan pembaca dalam memahami data-data lapangan 

yang sudah didapatkan oleh peneliti. 

3. Menarik Kesimpulan 

Permulaaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif  

mulai mencari arti benda-benda, pola-pola, penjelasan, konfigurasi 

konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, posisi. Penelitian yang 

berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan dengan loggar, 

tetap terbukan dan skeptis. 

F. Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari 

konsep kesahihan (validitas) dan keterandalan (reliabilitas). Keabsahan 

data yang digunakan dalam penelitrian ini adalah triangulasi sumber yaitu 

menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang dianalisis oleh peneliti 

sehingga menghasilkan sesuatu kesimpulan selanjutnya diminta 
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kesepakatan/keterangan dengan tiga sumber data tersebut.
35

 Hal ini dapat 

dicapai dengan cara sebagai berikut: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang dikatakan secara pribadi 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang lain. 

G. Tahap-Tahap Penelitian 

Pada bagian ini, peneliti akan menguraikan proses pelaksanaan 

penelitian yang dilakukan peneliti mulai awal hingga akhir. Adapun tahap-

tahap penelitian sebagai berikut: 

1. Tahap pra lapangan 

a. Menyusun rencana penelitian 

Pada tahap ini, peneliti membuat rancangan penelitian 

terlebih dahulu seperti mengumpulkan permasalahan yang dapat 

diangkat sebagai judul penelitian. Kemudian lanjut pada 

pengajuan judul dan penyusunan proposal mini yang selanjutnya 

dikonsultasikan dengan dosen pembimbing, sampai pada 

penyusunan proposal hingga diseminarkan. 
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b. Memilih lapangan penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti harus memutuskan 

lokasi penelitian. Peneliti memilih lokasi di Desa Alastengah 

Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. 

c. Memilih dan memanfaatkan informan 

Pada tahap ini, peneliti memilih beberapa informan yang 

dianggap dapat memberikan informasi yang layak. 

d. Menyiapkan peralatan penelitian 

Tahap terakhir adalah peneliti menyiapkan beberapa 

peralatan yang diperlukan saat melakukan penelitian, diantaranya 

buku catatan, atk, buku referensi dan lain-lainnya. 

2. Tahap pelaksanaan penelitian 

Pada tahap ini peneliti mengadakan observasi dengan 

melibatkan beberapa informan untuk memperoleh data. Yaitu kepada 

Bapak Slamet, Bapak Yusuf, Bapak Martik, Bapak Abd Razak selaku 

petani tembakau di Desa Alastengah Kecamatan Paiton Kabupaten 

Probolinggo. 

3. Tahap penyelesaian 

Tahap ini meruapakan tahap yang paling terakhir dari sebuah 

penelitian. Pada tahap ini peneliti menyusun data yang telah dianalisis 

dan kemudian disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di 

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. Gambaran Obyek Penelitian 

1. Legenda dan Sejarah Terbentuknya Desa Alastengah 

Awal mula Desa Alastengah merupakan alas yang benar-benar 

wingit dan belum ada manusia yang menempati. Namun setelah 

datangnya Bas Romo salah satu pelarian dari Kerajaan Majapahit, 

Desa Alastengah yang benar-benar alas di tengah daerah tersebut 

akhirnya dinamakan Alastengah. Warga lama kelamaan bertambah 

banyak dan membuat kesepakatan bersama. maka diangkatlah Bas 

Romo selaku petinggi di daerah Alastengah tersebut. Jabatan ini 

diberlakukan sampai Bas Romo meninggal dunia.
36

  

Petinggi yang kedua adalah sosok seorang ulama yang bernama 

H. Abdul Kodir, beliau juga ikut mendirikan Pondok Pesantren 

Riyadhus Sholihin. Lama kelamaan pondok ini berkembang pesat 

begitu pula daerah ini, sehingga dibagilah perdusunan dengan tujuan 

untuk mempermudah ketika mengatur administrasi dan melakukan 

pemantauan pembangunan yang sedang/akan berlangsung. Keempat 

dusun tersebut adalah Dusun Krajan sebagai tempat pusat desa, Dusun 

Sukun, Dusun Cendil dan Dusun Kendal. Setelah H. Abdul Kodir 

mangkat/meninggal, maka pemimpin selanjutnya digantikan oleh 
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Supandinoto yang masa penjabatannya seumur hidup. Sebagaimana 

petinggi yang sebelumnya pada jaman ini adalah jaman kolonial 

Belanda th. 1900-an. Dia bersama warga juga menentang penjajahan 

dan ikut bergelirnya untuk mengusir penjajah dari daerahnya. 

Setelah tua warga memilih petinggi baru yang bernama 

Argotremo. Pada jaman ini pemerintahan Indonesia mengalami 

kemerdekaan Th. 1945-an, dan tentunya lebih merdeka dalam 

mengendalikan pemerintah desanya. 

Setelah tumbangnya Orde lama tahun 1966, maka petinggi 

digantikan oleh Sudarto yang menjabat dua kali secara berturut-turut 

yang mana jabatannya 10 tahunan. Setelah itu jabatan kades menjadi 8 

tahun dan yang baru 5 tahun dijabat oleh Hafid Supriadi. Selanjutnya 

desa Alastengah dipimpin oleh Bapak Amsori sejak tahun 2008 

sampai sekarang. 

Arti/Makna Desa Alastengah  

Desa Alastengah berarti daerah yang ada di tengah-tengah alas, 

karena daerah ini sebetulnya memang berada di tengah dan kondisi 

saat itu masih berupa hutan belantara.  

Pendiri Desa Alastengah: 

Desa ini mempunyai makna karena kondisi daerahnya yang 

berada di tengah. Sehingga atas kesepakatan warga yang mendiami 

daerah ini bersama dengan para tokoh salah satunya Bas Romo selaku 

pendiri atau pemberi nama Desa Alastengah. 
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2. Kondisi Demografi Desa Alastengah 

a. Letak Geografis 

Desa Alastengah memiliki luas wilayah yang tidak terlalu 

besar, jika dibandingkan dengan desa lainnya yang terdapat di 

Kecamatan Paiton dan desa ini menjadi salah satu desa yang 

memiliki wilayah administratif kecil. Dengan demikian, akan 

dirasa cukup membantu untuk mempercepat dalam meningkatkan 

potensi yang terdapat di Desa Alastengah dari masa ke masa. Desa 

Alastengah terletak di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo 

yang memiliki luas administrasi 112,001 Ha, terdiri dari 4 dusun 

yaitu Dusun Krajan, D. Cendil, D. sukun dan D. Kendal, batas 

batas wilayah sebagai berikut:  

1) Sebelah Utara  : Desa Plampang Kecamatan Paiton 

2) Sebelah Timur  : Desa Petunjungan Kecamatan Paiton 

3) Sebelah Selatan : Desa Pandean Kecamatan Paiton  

4) Sebelah Barat  : Desa Kalikajar Wetan Kecamatan Paiton 

b. Kependudukan 

Faktor kependudukan merupakan salah satu faktor yang 

perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam upaya untuk 

pembangunan daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 

atau penduduk sudah menjadi suatu keharusan agar dapat bersaing 

dalam dunia globalisasi sekarang ini. Adapun gambaran penduduk 
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berdasarkan jenis kelamin Desa Alastengah Kecamatan Paiton 

Kabupaten Probolinggo sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Jumlah Penduduk, Laki-laki dan Perempuan 

 

Desa  Laki-laki Perempuan  Jumlah  

Alastengah  772 854 1.626 

Sumber data : Kantor Desa Alastengah 

Pada tabel di atas terlihat bahwa komposisi penduduk 

berdasarkan jenis kelamin diseluruh Desa Alastengah Kecamatan 

Paiton Kabupaten Probolinggo yaitu sebagai besar adalah 

perempuan sebanyak 854 dan untuk laki-laki sebanyak 772 jiwa. 

c. Sarana Pendidikan 

Ketersediaan sarana pendidikan dalam memenuhi 

kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan di Desa Alastengah 

Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini. 

Tabel 4.2 

Ketersediaan Sarana Pendidikan di Desa Alastengah Kecamatan 

Paiton 

 

No Sarana Pendidikan Jumlah (unit) 

1 Paud 2 

2 Taman kanak-kanak 1 

3 Sekolah Dasar (SD) 1 
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4 Madrasah Ibtida’iyah (MI) 1 

5 SMP Islam 1 

6 Madrosah Diniyah 1 

7 Pondok Pesantren 1 

Jumlah 8 

Sumber data : Bendahara Desa Alastengah 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana 

pendidikan di Desa Alastengah Kecamatan Paiton sudah memiliki 

sarana pendidikan yang lengkap mulai dari pendidikan umum 

sampai pendidikan keagamaan ada di desa ini, sehingga kebutuhan 

masyarakat dalam hal pendidikan dapat terpenuhi dengan baik. 

d. Sarana Kesehatan 

Sarana ini sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat terhadap pelayanan masyarakat. 

Tabel 4.3 

ketersediaan sarana kesehatan di Desa Alastengah Kecamatan 

Paiton 

 

No Sarana Kesehatan Jumlah (unit) 

1 Puskesmas 1 

2 Posyandu  5 

Jumlah 6 

Sumber data : Bendahara Desa Alastengah 
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Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana 

kesehatan yang terdapat di Desa Alastengah Kecamatan Paiton 

terdiri dari puskesmas dan posyandu. 

B. Penyajian Data dan Analisis 

Penyajian data dan analisis data merupakan suatu bagian yang 

mengungkapkan tentang data yang dihasilkan yang sesuai dengan rumusan 

masalah dan di analisis dengan data yang relevan. Sebagaimana yang telah 

dijelaskan diatas bahwasanya penelitian ini menggunakan tekhnik 

pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi 

sebagai sarana untuk penguat dan pendukung dalam penelitian ini. 

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka akan diuraikan data-data tentang 

analisis tradisi menanam tembakau sebagai basis dalam mempertahankan 

ekonomi keluarga Desa Alastengah Kecamatan Paiton Kabupaten 

Probolinggo secara berurutan yang mengacu pada fokus penelitian sebagai 

berikut : 

1. Tradisi Menanam Tembakau di Desa Alastengah, Kecamatan 

Paiton, Kabupaten Probolinggo. 

Tradisi menanam tembakau merupakan kebiasaan yang biasa 

dilakukan oleh petani di Desa Alastengah dalam setiap tahunnya. 

Dalam melaksanakan tradisi ini, langkah pertama yang biasa dilakukan 

oleh para petani untuk menanam tembakau adalah menentukan musim 

yang tepat (menanam tembakau pada saat musim kemarau atau akhir 

musim hujan). Selain itu ada kebiasaan lainnya yang biasa dilakukan 
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oleh peteni setempat dalam melakukan penanaman tembakau. Berikut 

adalah uraian tentang tradisi yang biasa dilakukan oleh petani Desa 

Alastengah, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo sebelum atau 

menjelang melakukan penanaman tembakau. 

a. Menentukan hari-hari yang baik sebelum melakukan penanaman 

dengan cara (mengambil satu hari kelahiran dari salah satu 

anaknya) atau menentukan hari dengan menggunakan hitungan 

mereka yang didapat dari leluhurnya. 

Berikut penjelasan tentang proses perhitungan yang 

dilakukan oleh petani sebagaimana yang peneliti temukan pada 

saat observasi : 

Tepatnya pada malam hari, peneliti ngobrol dengan salah 

satu petani yang bernama Bapak Buhasan dirumamhnya. 

Dalam sela-sela obrolannya yang panjang tersebut peneliti 

lalu menanyakan terkait dengan kebiasaan apa yang biasa 

dilakukan oleh petani setempak sebelum melakukan 

penanaman tembakau. Lalu beliau menjawab, kebiasaan 

yang biasa dilakukan adalah mereka menentukan tanggal 

pelaksanaan dengan menghitung hari yang diapadukan 

dengan tanggal jawa dan lokasinya (jelasnya hanya beliau 

yang mengerti), dan peneliti sempat dikasik tau cara 

menghitungnya yang ditulis di selembar kertas. Setelah itu, 

beliau juga menjelaskan bahwasanya hitungan ini saya 

dapatkan dari kakek saya yang sudah alamrhum, dan saya 

meyakininya dengan hitungan ini yang dibarengi dengan 

do’a, insyallah keberuntungan saya dapatkan, ucapnya.
37

 

 

Sebagaimana pernyataan dari Bapak Slamet selaku petani 

tembakau Desa Alastengah, beliau mengatakan : 

Oreng anamen bhekoh ariyah tak ben saromben pokok 

anamen cong, bedeh caranah kiah makkeah ghun tamenan. 
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Sengkok mon anamenah bhekoh, semingguh sabellumah 

nanggheleh sabe aruah arembhek bik nik binik anentoaghin 

tanggel. Ajiye bik sengkok elakonin, makle ollenah degghik 

tak rasarah gelluh mon rogi. Mon ontong iye kaontongnah 

makle barokah otabeh berkat mon cang reng konanah, tak 

perak ghun ontong tapeh tak serrak. (Orang dulu kalau 

menanam tembakau tidak asal nanam, melainkan dengan 

menggunakan cara yang diyakininya/dimilikinya. Saya 

kalok mau nanam tembakau, seminggu sebelum melakukan 

pengolahan tanah/pembajakan sawah rembuk terlebih 

dahulu dengan istri. Itu saya lakukan, dengan harapan dan 

keyakinan supaya hasil yang didapatkan barokah dan tidak 

terlalu mengecewakan apabila mengalami kerugian).
38

 

Hal serupa juga dijelaskan oleh saudara Bapak Yusuf 

(petani tembakau Desa Alastengah) pada saat wawancara. Beliau 

menyatakan: 

Oreng anamen bhekoh ariyah tak ben saromben pokok 

anamen cong, bedeh caranah kiah makkeah ghun tamenan. 

Sengkok mon anamenah bhekoh, mulaen nanggheleh sabe 

anamenah bhekoh aruah arenah ebitong bik sengkok. Mon 

tang binih aruah biasanah ngalak tanggel laer sala settong 

anak, mon engkok dhinik ngangguy rekenan se engkok olle 

deri seseppo. (Orang dulu kalau menanam tembakau tidak 

asal tanam, melainkan dengan menggunakan cara yang 

dimilikinya. Saya kalau mau menanam tembakau, mulai 

dari penentuan waktu pengolahan tanah sampai waktu 

pelaksanaan penanaman bibit tanggalnya saya tentukan 

dengan hasil perhitungan. Kalok hitungan istri saya dengan 

menggunakan salah satu tanggal lahir anak, sedangkan saya 

menggunakan hitungan yang saya dapatkan dari sesepuh).
39

 

 

Pernyataan ini diperkuat oleh Bapak Buhasan (petani 

tembakau Desa Alastengah) pada saat wawancara. Beliau 

menyatakan: 

Lakar pajhet mon anurok lalampanah oreng lambek aruah 

bennyak bhendereh kiah, kabbhi kalakoan bedeh caranah 

tak pokok ngelakonin. Tak marak setiyah paapah pokok 
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sekareppah elakonin, mon can reng lambek aruah. 

Paapa’ah beih aruah bhekal abelih kaabek dhibik, deddhi 

mon elakonin bik abherengaggin tatakrama insyallah 

bhekal abelih bheguseh ka abek. (Memang apabila 

mengikuti ajaran/kebiasaan orang dulu itu lebih banyak 

benarnya, apapun pekerjaan itu dilakukan/diwali dengan 

menggunakan cara yang baik. sebab menurut pepatah orang 

lama itu, segala sesuatu akan kembali kepada diri kita 

sendiri. Jadi apabila kita melakukan sesuatu/pekerjaan dan 

dibarengi dengan cara yang baik insyaallah yang kita 

didapatkan juga yang baik).
40

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti 

menyimpulkan bahwasanya ada tradisi atau kebiasaan yang biasa 

dilakukan oleh petani Desa Alastengah sebelum melakukan 

penanaman tembakau. Mereka biasanya menentukan tanggal 

pelaksanaan dengan cara menghitung tanggal terlebih dahulu 

(memilih salah satu tanggal lahir anak dan menghitungnya dengan 

menggunakan hitungan yang mereka miliki atau yakini). Hal itu 

dilakukan dengan harapan dan keyakinan, pelaksanaan berjalan 

dengan lancar dan mendapatkan hasil yang barokah serta 

bermanfaat nantinya. 

b. Melakukan sowan (cabis) kepada para ulama yang dipercayainya, 

hingga pada tahap penanaman tembakau biasanya para petani 

tembakau melakukan penanaman pertama dengan menghidupkan 

keminyan terlebih dahulu yang didapatkan dari sowan tersebut 

dengan tujuan agar proses penanaman dapat berjalan dengan lancar 

dan dapat memberikan hasil yang barokah nantinya serta 

bermanfaat untuk kehidupan kedepannya. 
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Berikut penjelasan tentang proses sowan yang biasa 

dilakukan oleh petani sebagaimana yang peneliti temukan pada 

saat observasi : 

Sore itu tepatnya pada hari minggu peneliti melihat salah 

satu petani Desa Alastengah yaitu Bapak Yusuf membeli 

amplop dan air mineral di toko. Setelah sampai 

dirumahnya, peneliti menanyakan kepada beliau karena 

kebetulaan beliau tetangganya, buat apa beli barang 

tersebut?. Lantas beliau menjawab bahwasnya mau sowan 

(cabis) ke salah satu ulama di ponpes nurul qadim, dengan 

tujuan minta sambung do’a agar proses penanaman berjalan 

dengan lancar dan memberikan hasil yang berkah nantinya. 

Lalu peneliti bertanya lagi, berapa jumlah uang yang dibuat 

sowan?. Dengan spontan beliau menjawab, semampu dan 

seikhlasnya saja kalok urusan itu. Sebab dari ulama sendiri 

tidak meminta berapa jumlah uang yang harus diberikan. 

Melihat dan mendengar ucapan tersebut akhirnya peneliti 

mencari informasi lebih lanjut tentang kebiasaanya yang 

dilakukan oleh petani tersebut.
41

 
 

Sebagaimana pernyataan dari Bapak Slamet selaku petani 

tembakau Desa Alastengah, beliau mengatakan: 

Mon anamen bhekoh ariyah tak cokop perak 

ngandhellaghin otek otabeh pekkeran, karena senyamanah 

rejhekeh aruah pangiran sengator. Oreng Alastengah 

rakyatah se kabennya’an awem ben kelakoknah atanih, 

kabennya’an anurok buntek lalampanah seseppo. Anurok 

buntek’en ulama ben ngalap barakonah. Sak biasaknah 

mon bedeh paapah termasuk urusen mon anamenah 

bhekoh, petani Alastengah minta patoduh ben duwenah 

ulama. (Kalok mau menanam tembakau tidak cukup hanya 

mengandalkan fikiran, karena yang namanya rezeki bukan 

manusia yang mengaturnya. Masyarakat Alastengah 

penduduknya kebanyak yang awam dan bekerja sebagai 

petani, dan biasanya mengikuti ajaran atau kebiasaan 

sesepuhnya. Mengikuti ajaran para ulama untuk 

mendapatkan barokahnya. Biasanya masyarakat sini kalok 

ada masalah larinya ke ulama termasuk ketika mau 

menanam tembakau, para petani biasanya sowan kepada 
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ulama dengan tujuan meminta saran serta do’anya agar 

tanamannya nantik dapat dilakukan dengan baik dan 

mendapatkan keuntungan yang berkah).
42

 

Hal serupa juga dijelaskan oleh saudara Bapak Yusuf 

(petani tembakau Desa Alastengah) pada saat wawancara. Beliau 

menyatakan: 

Oreng dinnak ariyah kabennyak’an oreng buduh, deddih 

mon bede’eh paapa’an burunah paste ka ulama. Apapole 

mon urusen rejhekkeh, pastenah oreng dinnak bennyak 

seminta tolong ka ulama. Anamen bhekoh ariyah lantaran 

sopaje ngaolle rejhekkeh, tapeh mon ebherengahin bik 

duwweh sajen ngalocor rejhekkenah. Sengkok dibik mon 

anamenah bhekoh pasti acabis kadeg ka ulama, anurok 

ajhernah reng seppo makle apah seekalakonin engkok 

berkat untuk tang keluarga. (Orang Alastengah kebanyakan 

penduduknya awam, jadi kalok ada apa-apa larinya pasti ke 

ulama. Apalagi dalam urusan rezeki, pastinya kebanyakan 

meminta bantuan ulama. Menanam tembakau merupakan 

lantaran untuk mendapatkan rezeki, akan tetapi apabila hal 

tersebut dibarengi dengan do’a rezekinya akan bertambah 

lancar dan berkah. Saya sendiri kalok mau nanam tembakau 

pasti sowan terlebih dahulu kepada ulama, mengikuti ajaran 

sesepuh serta berharap mendapatkan barokahnya beliau).
43

 

 

Pernyataan ini diperkuat oleh Bapak Buhasan (petani 

tembakau Desa Alastengah) pada saat wawancara. Beliau 

menyatakan: 

Tadek jhubek’en oreng acabis, korlah cabisah tojjuknah 

pateppak ben ka oreng seteppak. Acabis bile’eh beih korlah 

bedeh seekacabiseh setak manyussah ka abek dhibik. Oreng 

atanih mon ghun perak ngadhellaghin orak ollenah tak 

serrak, oreng acabis ariyah padenah sedekah amuang belek 

otabeh penyaket. (Tidak ada jeleknya orang sowan, asalah 

tujuannya baik dan sasarannya tidak salah. Kegiatan sowan 

dapat dilakukan kapanpun asalkan ada yang mau dibuat 

sowan. Orang bertani apabila hanya mengandalkan tenaga 
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hasilnya kurang berkah, dan sowan tersebut ibaratnya 

sedekah serta membuat penyakit).
44

 

  

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti 

menyimpulkan bahwasanya sowan (cabis) merupakan kebiasaan 

yang biasa dilakukan oleh para petani Alastengah menjelang 

pelaksanaan penanaman tembakau. Hal tersebut dilakukan kepada 

para ulama bukan dukun, dan dilakukan dengan tujuan untuk 

meminta bantuan doa agar tanaman yang ditanam dapat 

menghasilkan hasil yang berkah serta bermanfaat untuk 

keluarganya. Dan kegiatan tersebut merupakan warisan kebiasaan 

yang dilakukan oleh sesepuhnya dahulu. 

Berikut adalah uraian tentang langkah-langkah penanaman 

tembakau yang dilakukan oleh petani Desa Alastengah, Kecamatan 

Paiton, Kabupaten Probolinggo. Tahapan-tahapan petani Desa 

Alastengah dalam melakukan penanaman tanaman tembakau dibagi 

menjadi 2 tahap, diantaranya: 

a. Tahap sebelum masa panen (pada pembudidayaan tembakau) 

Sebelum melakukan penananam bibit tembakau, langkah 

awal yang harus dilakukan adalah melakukan proses pengolahan 

tanah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kondisi lingkungan 

yang sesuai bagi pertumbuhan dan pembentukan hasil. Berikut 

penjelasan tentang langkah awal penanaman tanaman tembakau 

sebagaimana yang peneliti temukan pada saat observasi : 
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Pada pagi itu tepatnya 5 hari sebelum pengolahan 

dilakukan, peneliti melihat Bapak Abd Razak (petani) 

mengairi tanah sawahnya dengan menggunakan mesin air 

yang dipadukan dengan beberapa alat lainnya seperti terpal 

dll. Hal itu dilakukan agar tanah tidak terlalu keras saat 

dibajak, dan supaya menghasilkan tanah yang subur serta 

bagus untuk ditanami tanaman. Setelah tanah itu kering, 

lalu dilakukanlah proses pengolahan tanah atau proses 

pembajakan. Proses ini dilakukan untuk menghancurkan 

tanah dengan menggunakan mesin traktor yang 

dikendalikan oleh 2 orang secara bergantian, dilakukannya 

menggunakan traktor karena mengingat biaya yang 

dikeluarkan jauh lebih sedikit jika dibandingkan 

menggunakan tenaga sapi atau kerbau. Proses pengolahan 

tanah ini dilakukan dipagi hari sampai selesai, dan disana si 

petani atau salah satu keluarga petani hanya bertugas 

mengantarkan bekal atau makanan saja untuk si pembajak 

sekaligus juga mengecek sampai mana proses 

pembajakannya.
45

  

Sebagaimana pernyataan dari Bapak Slamet selaku petani 

tembakau Desa Alastengah, beliau mengatakan : 

Mon lambek cong maancor tana aruah nganggui sapeh 

neng dinnak, deddinah abit semariyah. Bhideh bik setiyah 

labedeh messen nanggeleh, deddhih kelakoan lekas mareh. 

Mon setiyah ghik ngandellaghin sapeh, niser sapenah bik 

eman biayanah. (Kalau dulu itu mau membajak tanah 

menggunakan tenaga sapi, jadinya banyak memakan waktu. 

Berdeda dengan sekarang, sekarang sudah ada mesin traktor 

dengannya pekerjaan membajak tanah lebih cepat 

diselesaikan. Kalau sekarang masih menggunakan tenaga 

sapi, kasihan sapinya dan eman biayanya).
46

 

 

Hal serupa juga dijelaskan oleh saudara Bapak Yusuf 

(petani tembakau Desa Alastengah) pada saat wawancara. Beliau 

menyatakan: 

Mon lambek maancor tanah sabe aruah ebhendingaghin 

bik setiyah, nyamanan setiyah ghik. Mon lambek tanah 400 

m bisah elakonin 2-3 areh. Mon setiyah tana sejiyeh 
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elakonin tak depak seareh bhenteng. Deddi biaya se 

epakaluar lebbih sekonik setiyah etembheng lambek. (Kalau 

dulu mau membajak sawah itu dibandingkan dengan 

sekarang, lebih enak/nyaman sekarang. Kalau dulu tanah 

seluas 400 m bisa dikerjakan 2-3 harian. Tapi kalok 

sekarang tanah segitu hanya bisa diselesaikan tidak sampai 

sehari full. Jadi biaya yang dikeluarkan itu lebih sedikit dari 

pada dulu).
47

  

 

Pernyataan ini diperkuat oleh Bapak Buhasan (petani 

tembakau Desa Alastengah) pada saat wawancara. Beliau 

menyatakan: 

Setiyah ariyah jheman modern jheman serba bedeh serba 

ghempang. Deddih kodunah aruah noroen jheman selagi 

tak nyleweng deri syariat Islam. Mon bedeh seghempang 

sek nyareh seruwet cong. (Sekarang itu sudah modern 

jaman serba ada  jaman serba gampang. Harusnya kita iya 

ngikuti jaman selagi tidak melanggar dari ajaran syariat. 

Kalok ada yang gampang jangan cari yamg sulit).
48

   

      

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti 

menyimpulkan bahwasanya pembajakan tanah yang dilakukan oleh 

petani tembakau masih merupakan langkah awal dalam proses 

penanaman tembakau dan proses ini menggunakan alat yang 

berupa traktor. Sebelum melakukan proses pembajakan, tanah atau 

lahan tersebut diairi terlebih dulu dengan tujuan supaya 

pembajakan tidak sulit dan menghasilkan tanah yang bagus. 

Setelah selesai melakukan proses pembajakan, masih ada lagi 

langkah selanjutnya yang harus dilakukan untuk melestarikan 

budidaya tanam tembakau. 
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Gambar 4.1 Pengolahan Tanah 

  

Sumber : Desa Alastengah Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo 

Berdasarkan gambar 4.1 pengolahan tanah di daerah 

penelitian dilakukan dengan cara dibajak menggunakan traktor 

dengan kedalaman 30-40 cm dengan tujuan agar tanah bisa subur 

kembali. Setelah itu penanaman bisa dilaksanakan dengan melewati 

beberapa tahap sebagai berikut : 

1) Pembibitan 

Proses ini merupakan langkah awal dari proses 

penanaman suatu tumbuhan, karena pembibitan dilakukan 

dengan tujuan untuk mendapatkan bibit yang diinginkan 

sehingga dapat ditanam kembali pada lahan. Berikut 

penjelasan tentang pembibitan tanaman tembakau sebagaimana 

yang peneliti temukan pada saat observasi : 

Pada saat menjelang musim tanam tembakau atau 

proses penanaman kurang satu bulan, peneliti 

melakukan observasi di rumah Bapak Abu Bakar. 

Peneliti memilih tempat disitu karena memang setiap 

tahunnya beliau sering melakukan pembibitan. Adapun 

alat yang yang perlu disiapkan dalam pembibitan yang 

peneliti temukan sebagai berikut : biji bunga tembakau 

yang sudah dipilih, jerami, sewor, cangkul, plastik, 

potongan pohon bambu, pupuk, air dan lahan. 
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Sedangkah langkah pembibitan yang dilakukan oleh 

beliau dari awal samapi akhir sebagai berikut : Bapak 

Abu Bakar terlebih dahulu mencangkul lahan yang 

sudah disiapkan dan kemudian tanah tersebut dibentuk 

seperti polisi tidur dan dibuat secara berjejer seperti 

orang baris. Setelah itu, tanah tersebut dibiarkan 

terlebih dahulu sampai memadat dan mengering. 

Setelah itu, kemudian biji Bunga tembakau tersebut 

ditabur diatas tanah yang sudah dibentuk ―sebelumnya 

biji disemai terlebih dahulu dengan menggunakan air, 

dengan tujuan untuk mendapatkan biji yang bagus. Biji 

direndam diair, dan biji yang bagus ditandai dengan biji 

yang terendam sedangkan biji yang tidak bagus 

ditandai dengan biji yang mengapung diair‖. Setelah 

selesai melakukan penaburan biji, lalu Bapak Abu 

Bakar menutupinya dengan jerami dan disiram sampai 

biji tersebut terlihat nampak tumbuh menjadi tanaman 

kecil. Penyiraman dilakukan sehari sekali oleh beliau, 

entah di sore ataupun pagi hari. Setelah tanaman sudah 

berukuran >10 cm, maka  proses pemupukan dilakukan 

oleh beliau (pupuk diberi secukupnya). Hal tersebut 

dilakukan untuk memperkuat akar, sehingga ketika 

dicabut akar juga ngikut dan bisa ditanam.
49

 
 

Sebagaimana pernyataan dari Bapak Yusuf pada saat 

wawancara. Beliau menyatakan: 

Mon neng dinnak tak posang cong mon nyareah bibit 

bekoh otabeh belta, sebeb mulaen lambek bibit aruah 

ngalak deri bungkanah bengkonah dibik (kembhengah 

bekoh). Deddinah selaen tak posang, iye ngirit biaya 

pole dekye. (Kalau disini itu masalah bibit tembakau 

tidak bingung nyariknya, sebab dari dulu masyarakat 

sini memanfaatkan bunga tanaman untuk disimpen buat 

pembibitan selanjutnya. Jadinya tidak bingung nyarik 

bibit dan juga menghemat biaya).
50

 

Pernyataan tersebut sama dengan Bapak Abd Razak 

(petani tembakau Desa Alastengah) pada saat wawancara. 

Beliau menyatakan:  
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Bibit bekoh aruah ngalak deri kembhengah bhekoh, 

tapeh kembheng seepele ruah kembheng deri bhungka 

se paling bhegus. Sopajeh bibit sebhekal deteng aruah 

bisah bhegus hengak bhungka seekalak kembhengah 

ajiye bik engkok. (Bibit tembakau itu diambil/dipilih 

dari bunga yang paling bagus pohonnya. Hal itu 

bertujuan agar bibit yang diambil tersebut bisa menjadi 

bibit yang bagus seperti induknya).
51

 

Pernyataan ini diperkuat oleh Bapak Buhasan (petani 

tembakau Desa Alastengah) pada saat wawancara. Beliau 

menyatakan. 

Lakar pajhet nyamanan agebey dhibik bibit bhekoh 

aruah cong. Sebeb abek dhibik bisa aromat dhibik ben 

pole tak bennyak makaluar biaya ka sengkok. Comak 

ngalak deri bhungka se sabelummah setak usa majer 

dekye. (Memang lebih enak membuat bibit tembakau 

sendiri. Karena kita bisa mengolah sendiri sesuai 

dengan keinginan dan juga tidak mengeluarkan banyak 

biaya, selain itu bibit tidak usah beli tinggal 

memanfaatkan/ngambil dari tanaman yang 

sebelumnya).
52

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti 

menyimpulkan bahwasanya proses untuk mendapatkan bibit 

tembakau yang dilakukan oleh petani tembakau Desa 

Alastengah adalah melakukan pembibitan sendiri dengan 

tujuan untuk meminimalisir biaya pengeluaran serta 

memanfaatkan waktu kosongnya. 
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Gambar 4.2 Pembibitan 

  

Sumber : Desa Alastengah Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo 

Berdasarkan gambar 4.2 pembibitan tembakau dalam 

penentuan jarak tanam tidak terlalu diperhatikan, sebab petani 

bisa memperkirakan jarak tanam tembakau. Adapun jarak 

tanam tembakau di lokasi penelitian sekitar 1 meter-an antara 

bedengan satu ke bedengan lainnya. 

2) Penanaman 

Hal yang sangat penting dalam penanaman tembakau 

adalah penentuan waktu yang tepat untuk proses penanaman. 

Penentuan waktu yang tepat perlu disesuaikan dengan iklim 

setempat. Penanaman tembakau di Probolinggo umumnya di 

tanaman pada pagi atau siang menjelang sore hari saat musim 

kemarau dan dikerjakan oleh banyak orang. Berikut penjelasan 

tentang proses penanaman tembakau sebagaimana yang 

peneliti temukan pada saat observasi : 

Pada hari senin tepatnya, proses penanaman tanaman 

tembakau dilakukan oleh salah satu petani Desa 

Alastengah (Bapak Buhasan) di waktu siang menjelang 

sore hari pada jam 14.00 sampai selesai. Adapun proses 

penanaman tembakau yang peneliti temukan adalah 



59 
 

 
 

penanam dilakukan oleh 10 orang lebih dan tidak 

pandang gender maupun umur yang penting mampu 

melakukannya (mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, 

dan tua). Ada yang bertugas sebagai menyirami tanah, 

menabur bibit diatas tempat tanam, dan menanam bibit. 

Penanaman dilakukan dengan cara mencolek tanah 

yang sudah disiram sampai membentuk lubang kecil, 

lalu meletakan tanaman dilubang tersebut kemudian 

menutupinya lagi dengan tanah sampai tanaman itu 

berdiri tegak seperti tanaman pada umumnya. Setelah 

proses tanam itu dilakukan, tanaman disiram kembali 

dengan maksud untuk memperkuat tanaman.
53

  
 

Sebagaimana pernyataan dari Bapak Slamet selaku 

petani tembakau Desa Alastengah, beliau mengatakan : 

Mon neng disah ariyah tak posang minta pertolongan 

bideh bik neng ekota odi’en se beng sebeng. Mon osom 

namen bekoh, namen bekoh ariyah kalakoan abit, deddi 

koduh ekabennyain. Lah dekremmah caranah? Iye 

koduh mintah tolong ka tatanggeh makle tak berrek. 

(Kalau di desa itu tidak bingung apabila butuh bantuan, 

berbeda dengan dikota yang hidupnya sendiri-sendiri. 

Pada saat musim tanam tembakau, pekerjaan ini tidak 

bisa dikerjakan sendiri sebab memberlukan banyak 

orang untuk segera menyelesaikannya, jadinya harus 

dikerjakan oleh banyak orang. Bagaimana caranya? 

Caranya harus meminta bantuan sama tetangga).
54

 

Hal serupa juga dijelaskan oleh Bapak Yusuf (petani 

tembakau Desa Alastengah) pada saat wawancara. Beliau 

menyatakan: 

Mon namen bhekoh, sek wat magawat otabeh se dus 

matodus mon tak endik bhendeh. Sebeb modalah namen 

bhekoh tak sekonik, ben kelakoknah tak gempang tapeh 

ruwet. (Kalau  mau nanam tembakau, jangan merasa 

kuat ataupun mengedepkan rasa gengsi kalok tidak 

punya modal. Karena modal untuk menanam tembakau 
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tidak sedikit, membutuhkan banyak tenaga dan proses 

pekerjaannya juga tidak gampang).
55

 

 

Pernyataan ini diperkuat oleh Bapak Abd Razak (petani 

tembakau Desa Alastengah) pada saat wawancara. Beliau 

menyatakan : 

Osom bhekoh ariyah osomah kelakoan neng disah 

alastenga. Oreng se endik sabe se tak endik sabe pade 

alakoh bekoh kabbi. Polanah bhekoh ariyah 

kelakoknah ruwet ben tak bisah elakonin kadibik. 

Mulaen deri namen sampek amulong kelakoan ariyah 

koduh elakonin bik bennyak oreng. (Musim tembakau 

merupakan musim kerja bagi masyarakat Desa 

Alastengah, khususnya para petani. Semua masyrakat 

baik yang mempunyai sawah atau tidak punya 

semuanya pada kerja tembakau. Sebab tanaman ini 

memerlukan banyak orang dalam proses pengerjaannya 

dan tidak bisa dikerjakan sendiri. Mulai dari awal masa 

tanam sampai masa panen, pekerjaan ini memerlukan 

banyak tenaga manusia).
56

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti 

menyimpulkan bahwasanya proses penanaman tanaman 

tembakau yang dilakukan petani tembakau dilakukan dengan 

cara meminta bantuan kepada kerabat/tetangga. Hal itu 

dilakukan dengan tujuan untuk meringankan tugas pekerjaan 

meraka, membangun rasa persaudaraan antar sesama serta 

mengajarkan kepada anaknya arti dari rasa kemanusiaan 

dengan cara melalui gotong-royong itu. 

 

                                                           
55

 Yusuf, wawancara, Probolinggo, 20 Juni 2021. 
56

Abd Razak, wawancara, Probolinggo, 12 Juni 2021. 

 



61 
 

 
 

Gambar 4.3 Penanaman Bibit Tembakau 

  

Sumber : Desa Alastengah Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo 

Berdasarkan gambar 4.3 penanaman bibit tembakau 

dilakukan pada lubang yang sudah dibuat sebelumnya. 

Penanaman biasanya dilakukan pada pagi hari (jam 06.30) dan 

sore hari (jam 14.00) sampai selesai dan dilakukan oleh banyak 

orang. 

3) Pemeliharaan  

Setelah proses penanaman dilakukan, maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan perawatan/pemeliharaan. 

Langkah ini terdiri dari proses penyiraman, pemupukan, 

pengairan, dan pengobatan. Tanaman yang sudah ditanam lalu 

di siram, untuk penyiraman tanaman dilakukan oleh beberapa 

orang tergantung luas tanaman yang ditanam. Penyiraman 

dapat dilakukan sebanyak 39 kali selama pertumbuhan. Berikut 

penjelasan tentang proses penyiraman sebagaimana yang 

peneliti temukan pada saat observasi : 

Pada pagi hari sebelum matahari terbit, peneliti ikut 

membantu petani untuk melakukan penyiraman 

terhadap tanaman tembakau. Karena peneliti 
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merupakan anak sendiri dari si petani (Bapak Abd 

Razak). Proses penyiraman menggunakan air sungai 

atau air sumur yang dikeluarkan dengan menggunakan 

mesin air. Adapun alat yang dibawa untuk penyiraman 

adalah gembreng (wadah air) masing-masing 2 untuk 

satu orang, bekal atau makanan secukupnya dan 

membawa mesin air jika air kali tidak ada. Penyiraman 

dilakukan sehari sekali untuk tanaman yang masih 

berumur kurang dari 7 hari, dan penyiraman dilakukan 

dengan cara seperti penyiraman pada umumnya tapi 

sesuai dengan takaran. Dan proses ini biasanya 

memakan waktu kurang lebih 2 sampai 4 jam-an 

(tergantung luas tanah, jumlah yang nyiram, dan arus 

air pada saat itu.
57

 
 

Sebagaimana pernyataan dari Bapak Yusuf selaku 

petani tembakau Desa Alastengah, beliau mengatakan : 

Bhekoh mon ghik bhuruh namen aruah eseram seareh 

sekalian (gulagguh otabeh resore). Okornah nyiram 

aruah mon ghik kenik bhekonah, segembreng deddih se 

tangkep. Deddih sek nyak bennyak makletak mateh 

bhekonah. (Tembakau kalok masih baru nanam itu 

disaram sehari sekali (pagi ataupun sore). Ukurannya 1 

gembreng (wadah buat air) itu dipakek buat 1 

baris/tangkep. Jadi jangan terlalu banyak air kalok 

masih baru nanam biar tidak mati).
58

 

Pernyataan ini diperkuat oleh Bapak Buhasan (petani 

tembakau Desa Alastengah) pada saat wawancara. Beliau 

menyatakan: 

Mon nyiram sek ggut segggut mon ghik bhuruh namen, 

bhekonah makletak mateh. Seram secokopah beih, 

sesuai aghin bhik kabhutoknah. Mon bitalebbi tak 

bhegus kiah hasellah. (Kalau  nyiram tembakau yang 

masih kecil/yang masih baru nanam jangan terlalu 

sering. Siram secukupnya dan sesuaikan dengan 

kebutuhannya. Sebab kalok terlalu banyak/sering 
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membuat tanaman tidak bagus juga yang ada malah 

bikin mati).
59

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti 

menyimpulkan bahwasanya proses penyiraman yang dilakukan 

petani tembakau tidak dilakukan setiap hari, melainkan 

dilakukan sesuai dengan kadar kebutuhan dari tanaman 

tembakau itu sendiri. Karena apabila terlalu kurang ataupun 

kelebihan air, maka akan membuat tanaman menjadi rusak dan 

bahkan mengalami kematian. 

Gambar 4.4 Proses Penyiraman Tanaman 

  

Sumber : Desa Alastengah Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo 

Berdasarkan gambar 4.4 proses penyiraman pada 

tanaman tembakau dilakukan 1 kali dalam sehari (minggu 

awal), untuk minggu kedua biasanya dilakukan lompatan hari 

yaitu proses penyiraman dilakukan 2-3 kali dalam seminggu. 

Begitu juga untuk seterusnya sampai tanaman tersebut 

berumur 2 bulan. 

Selanjutnya dilakukan proses pemupukan, pemberian 

pupuk bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan tembakau 
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dan juga agar daun tembakau tumbuh lebar atau sempurna. 

Karena daun yang lebar dengan sempurna akan menghasilkan 

tembakau yang bagus. Adapun tekhnik pemupukan ini bisa 

dilakukan dengan dua cara. Berikut penjelasan tentang proses 

pemupukan pada tembakau sebagaimana yang peneliti 

temukan pada saat observasi : 

Pada pagi hari tepatnya pada hari minggu, peneliti 

melihat petani mau melakukan pemupukan pada 

tanaman tembakau. Peneliti melihat petani membawa 

berbagai peralatan diantaranya: pupuk yang sudah 

disediakan, gembreng buat wadah, cangkir, dan air. 

Kebetulah pemupukan yang mau dilakukan waktu itu 

pemupukan tekhnik basah. Proses pemupukan 

dilakukan oleh petani waktu itu dengan cara 

memindahkan pupuk secukupnya dari karung ke 

gembreng, lalu dicampuri dengan air secukupnya 

kemudian takaran tersebut diaduk dengan 

menggunakan cangkir. Setelah takaran tercampur rata, 

maka takaran pupuk tersebut disiram ke samping 

batang tanaman dengan ukuran 1 batang tanaman = 1 

cangkir takaran pupuk. Hal tersebut dilakukan pada 

semua tanaman tembakau sampai selesai.
60

 

 

Sebagaimana pernyataan dari Bapak Yusuf selaku 

petani tembakau Desa Alastengah, beliau mengatakan : 

Merrik cabhuk ka bhekoh aruah biasanah sebelum 

namen bhekoh, 10 areh padhing mareh namen bhekoh, 

3 minggu padhing namen bhekoh, seng terakhir 

padhing anurapah. Merrik cabhuk aruah bedeh duwek 

cara: sepertama merrik cabhuk metta’an, sekaduwek 

merrik cabhuk messa’an. (Pemupukan pada tanaman 

tembakau itu dilakukan pada waktu: sebelum awal 

tanam, 10 hari setelah penanaman, 3 minggu setelah 

penanaman, dan menjelang waktu pengairan. 
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Pemupukan dilakukan dengan dua cara yaitu: dengan 

cara pemupukan mentah dan pemupukan masak).
61

 

Pernyataan ini diperkuat oleh Bapak Slamet (petani 

tembakau Desa Alastengah) pada saat wawancara. Beliau 

menyatakan : 

Cabhukeh bhekoh aruah benyak macemmah, 

tergantung kabutoknah (bedeh cabuk ghebey ramuk, 

ghebey deun, otabeh ghebey bhungkanah). Ben merrik 

cabhuk aruah bedeh bektonah kiah, takpas ben 

saromben anyabhuk. Mon ben saromben sebedeh 

bhekonah tak rokaroan deddhinah. (Pupuk pada 

tanaman tembakau itu banyak macamnya, sesuai 

dengan kebutuhannya (ada pupuk khusus daun, batang, 

dan daun). Dan waktu pemupukan juga tidak 

sembarang/asal-asalan. Kalok tidak begitu yang ada 

hasilnya malah rusak tanamannya).
62

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti 

menyimpulkan bahwasanya proses pemupukan yang 

dilakukan oleh petani tembakau dilakukan dengan 

menggunakan dua cara, yaitu cara kering dan basah, dan 

waktu pemupukan tidak dilakukan setiap hari melainkan ada 

jadwalnya sendiri. 
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Gambar 4.5 Proses Pemberian Pupuk 

  

Sumber : Desa Alastengah Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo 

Berdasarkan gambar 4.5 proses pemberian pupuk 

dilakukan menggunakan 2 teknik, yaitu teknik pupuk basah 

(pupuk dicampur dengan air lalu dituangkan dipinggir batang  

tanaman) dan pupuk kering (pupuk ditaruk di samping 

tanaman). 

Untuk tahap selanjutnya adalah proses pengairan. 

Proses pengairan dalam perawatan tanaman tembakau 

dilakukan pada tanaman yang sudah berumur 2 bulan. Tahap 

ini yang paling banyak melakukan pekerjaannya adalah para 

anggota keluarga laki-laki, karena membutuhkan tenaga yang 

kuat untuk melakukannya dan waktu yang cukup lama. Berikut 

penjelasan tentang proses pengairan pada tanaman tembakau 

sebagaimana yang peneliti temukan pada saat observasi : 

Pagi itu tepat tanaman sudah berumur 2 bulanan dan 

waktunya pengairan pada tanaman harus dilakukan, 

peneliti melihat petani (Bapak Martik) bersama 

rekannya (Bapak Halili) ingin melakukan pengairan. 

Alat yang mereka bawa diantaranya: mesen air, terpal, 

bahan bakar bensin, dan celurit. Kemudian setelah 

sampai ditempat petani menghidupkan mesin buat 
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ngeluarin air dari lubang, dan rekannya membantu 

membeberkan gulungan terpal di samping tanaman. 

sebelum air keluar dari mesin, perlat yang sudah 

dibeberkan kemudian disambungkan oleh Bapak Halili 

atau dipasangkan ke lubang pengeluaran mesin. Setelah 

air itu keluar dan perlat sudah terpasang rapi, maka 

Bapak Martik melakukan pengiran pada tanaman dan 

Bapak Halili membersihkan rumput yang berada 

disamping tanaman tembakau.
63

  
 

Sebagaimana pernyataan dari Bapak Buhasan selaku 

petani tembakau Desa Alastengah, beliau mengatakan : 

Ngerabet bhekoh ariyah bisah elakonin bik reng binik, 

otabeh bik nak kanak. Tapeh mon masalah 

nurap/pengairan ariyah kelakoan berrek ben abit pole. 

Torapan ariyah biasanah elakonin monla bhekonah 

cokop rajeh/seddheng etorap sekitaran omur 2 

bulenan. Kelakoknah bisa seareh bhenteng, tergantung 

luas tamenan bhekonah. (Merawat tembakau itu bisa 

dikerjakan oleh seoorang wanita ataupun anak-anak. 

Namun tidak dengan pengairan, sebab pekerjaan ini 

memerlukan waktu yang lama disawah. Pengairan ini 

biasanya dilaksanakan pada tanaman yang sudah 

berumur 2 bulan lebih dan bahkan bisa seharian penuh 

dalam proses pelaksanaannya tergantung luas 

lahannya).
64

 

Pernyataan ini diperkuat oleh Bapak Yusuf (petani 

tembakau Desa Alastengah) pada saat wawancara. Beliau 

menyatakan : 

Kelakoan norap ariyah kelakoknah kek lakek’an, nik 

binik cokop ghebey kereman beih. Sebeb mon reng 

binik tak kerah sangghup searian nurap neng tenga 

sabe ebebenah panas mataareh. Keng mon reng lakek 

lakar pajhet kuat etembheng bik reng binik. Kelakoan 

ariya biasanah mon elakonin ghulagghuh bisa mareh 

sampek malem, pokok apacan lebereh tamennan. 

(Pekerjaan pengairan ini umumnya merupakan tugas 

seorang laki-laki, kalok ibuk-ibuk itu cukup didapur 
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untuk nyiapin bekal buat si suami saja. Sebab kalok 

wanita tidak mungkin sanggup kalok seharian di sawah 

apalagi dibawah terik panas matahari. Pekerjaan ini 

membutuhkan waktu yang cukup lama, bila dilakukan 

dipagi hari bisa selesai dimalam hari tergantung luas 

tanaman yang ditanam. Berbeda dengan laki-laki yang 

diciptakan memang kekuatannya lebih kuat dari pada 

perempuan).
65

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti 

menyimpulkan bahwasanya proses pengairan pada tanaman 

tembakau dilakukan mulai pagi atau malam hari sampai 

selesai. Proses pekerjaan pengairan ini memerlukan waktu 

yang cukup lama dalam proses penyelesainnya, maka dari itu 

petani tidak bisa menyelesaikan sendiri melainkan 

memerlukan bantuan tenaga dari orang lain.  

Gambar 4.6 Proses Pengairan  

  

Sumber : Desa Alastengah Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo 

Berdasarkan gambar 4.6 proses pengairan pada 

tanaman tembakau dilakukan dari pagi/malam hari sampai 

selesai dengan menggunakan mesin air (sejenis sanyo) yang 

menggunakan BBM (bahan bakar minyak). 

                                                           
65

 Yusuf, wawancara, Probolinggo, 20 Juni 2021. 



69 
 

 
 

Selain dilakukannya pengairan ada tahap/proses akhir 

yang perlu dilakukan sebelum memanen yaitu proses 

pengobatan hama. Proses ini dilakukan agar daun tembakau 

tidak dirusak oleh hama, karena apabila daun dirusak atau 

dimakan hama maka daun tembakau tidak memiliki nilai jual 

yang tinggi. Berikut penjelasan tentang proses pengobatan 

pada tembakau sebagaimana yang peneliti temukan pada saat 

observasi : 

Pada pagi itu tepatnya pada saat daun tembakau sudah 

membesar dan hampir siap dipanen, peneliti melihat 

petani mau melakukan pengobatan. Peneliti melihat 

petani membawa beberapa peralatan yang berupa 

tangki penyemprotan, obat daun, dan air yang diambil 

disawahnya sendiri. Kemudian setelah sampai 

ditempat, petani memasukan obat daun dan air 

secukupnya pada tangki penyemprotan secara 

bergantian lalu diaduk dengan menggunakan potongan 

kayu. Setelah semuanya tercampur rata, lalu petani 

menyemprotnya pada tiap-tiap daun tembakau sampai 

merata. Sedangkan keluarga ataupun kerabat yang ikut 

ke tempat tersebut, mereka ikutan melakukan 

pengobatan dengan cara memilih ulat yang ada di daun 

tembakau.
66

 

 

Sebagaimana pernyataan dari Bapak Abd Razak selaku 

petani tembakau Desa Alastengah, beliau mengatakan : 

Bhekoh monla rajek rak parak’ah epolongah, biasanah 

aruah koduh eyobhet makle deunah tak rosak ekakan 

olak, mon sampek ekakan olak aruah dulih buweng 

makle olak’en tak ngakan deun selaen. Mon tak dekye 

tolos tak mileh/tak panen. (Tembakau kalau sudah 

hampir dipanen, itu harusnya diobat daunnya biar 

daunnya tidak dimakan ulat/hama. Sebab kalok sudah 

terlanjur dimakan ulat, itu harus segera dibuang ulatnya 
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supaya tidak makan daunnya yang lainnya. Kalok tidak 

bertindak seperti itu, sudah pasti tidak bisa penen 

karena daunnya sudah habis dimakan ulat).
67

  

 

Pernyataan ini diperkuat oleh Bapak Slamet (petani 

tembakau Desa Alastengah) pada saat wawancara. Beliau 

menyatakan : 

Kodhuh pacek tengatenah/ngastetenah monla 

bhekonah rajeh mon ghik terro amolongah. Polanah 

olak ruah cokop semalem ghun mon matoppessah deun 

salember aruah, deddih sek teng maenteng mon namen 

bhekoh. (Harus hati-hati kalau tembakaunya sudah 

besar kalau masih pengen merasakan rasanya panen 

tembakau. Sebab hama ulat hanya butuh 1 malam 

untuk menghabiskan daun selembar, jadi jangan 

meremehkan hewan kecil tersebut).
68

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti 

menyimpulkan bahwasanya proses pengobatan yang dilakukan 

oleh petani bertujuan untuk menjaga kualitas daun tembakau. 

karena mengingat bagus jeleknya daun tembakau akan 

mempengaruhi harga jual. Sehingga perlunya untuk menjaga 

kualitas daun tersebut agar mendapatkan hasil dan keuntungan 

yang diinginkan. 
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Gambar 4.7 Proses Pengobatan 

  

Sumber : Desa Alastengah Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo 

Berdasarkan gambar 4.7 proses pengobatan hama 

dilakukan jika banyak hama pada tanaman (ulat, londrak dll). 

Selain itu pengobatan juga dilakukan untuk menyehatkan daun. 

b. Tahap pada masa panen dan pascapanen 

Pemanenan atau pemetikan daun tembakau yang 

terbaik adalah pada saat tanaman cukup umur dan daun-

daunnya telah matang yang dicirikan dengan warna hijau 

kekuning-kuningan. Daun-daun yang demikian akan 

menghasilkan bako yang bermutu tinggi dan aromanya tajam. 

Berikut penjelasan tentang proses pemanenan daun tembakau 

sebagaimana yang peneliti temukan pada saat observasi : 

Pada pagi hari itu, tepatnya pada tanaman Bapak 

Buhasan pemetikan daun tembakau dilakukan, waktu 

itu peneliti juga ikut membantu dalam proses 

pemanenan. Alat yang digunakan untuk pemetikan 

hanya menggunakan tangan kosong, dan sobekan 

karung yang sudah persiapkan untuk wadah daun 

nantinya yang selesai dipetik. Adapun proses 

pemetikan daun tembakau yang peneliti temukan yaitu : 

daun dipilih yang sudah lumayan tua yang berwarna 

hijau kekuningan kemudian dikumpulkan disamping 
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perut dengan ditahan oleh satu tangan kiri sampai 

dirasa cukup banyak lalu diletakan di atas sobekan 

karung yang sudah dibentangkan secara berurutan atau 

disusun secara rapi. Setelah daun itu dirasa sudah 

cukup banyak, kemudian sobekan karung digulung dan 

diikat secara kuat lalu dibawa pulang.
69

  
 

Sebagaimana pernyataan dari Bapak Slamet selaku 

petani tembakau Desa Alastengah, beliau mengatakan : 

Kodhunah mon amolong bhekoh aruah pele deun sela 

memudar bernah bhirunah, biasanya bernanah aruah 

bhiruh ka koning-koningan aruah tanthenah lah cokop 

epolong. Mon ghik bernanah cek bhirunah aruah 

artenah ghik ngudeh tak cokop epolong. Mon 

epaksaaghin epolong, hasellah deggik tak begus. 

Aruahh angaro ka argenah bekhoh jiyeh. (Harusnya 

kalok manen tembakau pilih daun yang sudah hampir 

menua yang dicirikan dengan warna biru kekuning-

kuningan. Kalok manen yang masih warna biru 

pekat/muda, nantik tembakau yang dihasilkan kurang 

bagus. Sehingga membuat mutu/harga tembakau itu 

menjadi lebih murah).
70

 

Pernyataan ini diperkuat oleh Bapak Yusuf (petani 

tembakau Desa Alastengah) pada saat wawancara. Beliau 

menyatakan : 

Mon amolong bhekoh sek ben saromben kemanin 

bhekonah. Sebeb proses rabetnah bhekoh ariyah tak 

gempang, selaen jiye biayanah rajeh bik argenah 

larang. Deddi mon ghik ngudeh sek polong, makle 

hasillah begus. (Kalau manen tembakau itu jangan 

sembarangan harus hati-hati. Inget prosesnya biayanya 

dan harga jualnya. Kalok masih muda belom cukup tua 

jangan dipanen, biar hasilnya tidak rusak).
71

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti 

menyimpulkan bahwasanya proses pemanenan atau pemetikan 
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daun tembakau yang dilakukan adalah tidak sembarang, 

melainkan disesuaikan dengan umur daun. Supaya hasil yang  

didapatkan berkualitas bagus, terjual mahal, dan untuk 

mengantisipasi atau meminimalisir dari kerugian yang lainnya 

yang akan didapatkan.  

Gambar 4.8 Proses Pemetikan Daun 

  

  

Sumber : Desa Alastengah Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo 

Berdasarkan gambar 4.8 proses pemetikan daun 

tembakau dilakukan pada pagi/sore hari. Karena untuk  

menghindari kualitas yang kurang baik jika dipanen disiang 

hari serta cuaca yang sangat panas yang membuat para 

pemanen merasa kepanasan.   

Setelah melakukan proses pemetikan, langkah 

selanjutnya adalah melakukan proses pendiaman. Proses ini 

bertujuan untuk menguningkan daun tembakau yang sudah 

selesai dipanen, agar tembakau nantinya bisa dirajang dan 
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menghasilkan warna yang bagus. Berikut penjelasan tentang 

proses pendiaman daun tembakau sebagaimana yang peneliti 

temukan pada saat observasi : 

Pagi menjelang siang itu tepatnya dirumah Bapak 

Slamet  ibuk-ibuk atau para pekerja berkumpul disana, 

mereka menunggu daun tembakau yang dipanen dari 

sawah. Setelah daun itu datang lalu daun dilipat dan 

ditumpuk secara rapi. Kemudian daun yang sudah 

selesai dilipat di pindahkan ketempat yang kosong oleh 

si Bapak Slamet dengan cara dijejer serapat mungkin 

dan dibiarin sampai daun tersebut menguning. 

Sebagimana peneliti mengamati bahwasanya proses 

pendiaman tersebut dilakukan kurang lebih selama 2-4 

hari, dengan waktu segitu daun sudah berubah warna 

kuning dan sudah siap untuk dirajang.
72

  
 

Sebagaimana pernyataan dari Bapak Buhasan selaku 

petani tembakau Desa Alastengah, beliau mengatakan : 

Bhekoh selamareh epolong deri sabe aruah, depak ka 

kennengnah pangukepan etampe/ejirjir otabeh eajhum 

parapi. Makle ngabessagin lebur ben makle lekkas 

koning/tuah deun jiye. Mon tak epadekye, ngabessaghin 

ruah lessoh bik abit sekoningah. Tonjuknah etampe 

dekye jiye makle deun lekas koning. (Tembakau yang 

sudah dipanen dari sawah, sesampainya ditempat 

penampungan harus di lipat serapi mungkin. Karena 

dengan begitu daun tembakau tersebut akan cepat 

proses penuannya dan akan menghasilkan warna yang 

merata).
73

 

Pernyataan ini diperkuat oleh Bapak Abd Razak (petani 

tembakau Desa Alastengah) pada saat wawancara. Beliau 

menyatakan : 

Deun bhekoh ariyah saonggunah pesse setak berwujud 

dlubeng. Tapeh mon eproses aruah bhekal deddih pesse 

sebernilai. Mangkanah openin kemanin deun ruah, 
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ajhum pateppak makle larang pajunah, ben pole makle 

lebur eyabes deddinah ateh makle bhunga. (Daun 

tembakau tersebut sebenarnya uang yang ternilai akan 

tetapi tidak berwujud seperti uang. Namun apabila daun 

itu diolah, maka sama halnya seperti uang. Untuk itu 

susun daun tersebut serapi mungkin, biar hasilnya dapat 

menguntungkan).
74

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti 

menyimpulkan bahwasanya pada proses pendiaman daun 

tembakau ini dilakukan setelah proses pemetikan. Tujuan dari 

pendiaman ini untuk menguningkan daun-daun yang sudah 

selesai petik atau dipanen agar menjadi satu warna (kuning 

merata) dan untuk mempermudah proses perajangan nantinya. 

Gambar 4.9 Proses Pendiaman 

 
 

Sumber : Desa Alastengah Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo 

Berdasarkan gambar 4.9 proses Pendiaman pada daun 

tembakau yang sudah dipanen, lalu dilipet (tampe) sebelah 

kanan atau dijejer (sebelah kiri) dengan serapat mungkin, hal 

itu bertujuan agar daun secepat mungkin menguning dan dapat 

menghasilkan warna yang merata. 
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Setelah daun menguning, maka langkah selanjutnya 

adalah melakukan proses perajangan. Proses perajangan ini 

dilakukan setelah tembakau diinapkan selama kurang lebih 2-4 

hari, yang membuat warna daun tembakau berubah warna 

menjadi kuning. Pada tembakau rajangan waktu yang masih 

memberikan mutu paling baik adalah pukul 03.00 WIB. 

Sehingga perajangan pada waktu tersebut dapat dianggap 

sebagai waktu paling akhir untuk proses perajangan tembakau. 

Berikut penjelasan tentang proses perajangan daun tembakau 

sebagaimana yang peneliti temukan pada saat observasi : 

Waktu itu pada malam selasa, Bapak Martik ingin 

melakukan perajangan pada tembakaunya yang sudah 

menguning. Peneliti melihat petani beserta keluarganya 

menjejerkan bilik pada sore hari di tempat yang luas 

yang banyak mendapatkan sinar matahari. Hal itu 

dilakukan disore hari, karena mengingat lahan tersebut 

juga dipakai oleh petani lainnya. Setelah itu pada 

malamnya dilakukanlah proses perajangan, proses ini 

dilakukan oleh beberapa laki-laki dengan menggunakan 

pisau rajangan yang sudah tajam, dan dilengkapi 

dengan batu pengasah disampingnya yang setiap saat 

dapat digunakan. Setelah hasil perajangan sudah cukup 

banyak, lalu dipindahkan ke tempat bilik yang sudah 

dijejer dengan menggunakan argo oleh pekerjanya 

untuk dilakukan proses penataan oleh ibuk-ibuk di atas 

bilik tersebut. Kemudian bilik yang sudah penuh 

dengan hasil rajangan lalu diberdirikan dengan didasari 

atau ditunjang menggunakan potongan ranting kayu.
75

 

 

Sebagaimana pernyataan dari Bapak Slamet selaku 

petani tembakau Desa Alastengah, beliau mengatakan : 
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Bhekoh sela bernah koning selamareh eyokep, aruah 

degghik epasat nganggui pasatan otabeh nganggui 

mesen pasat. Biasanah pasatan elakonin bektoh sore 

otabeh malem, intinah nyesuaaghin bernanah bhekoh 

se eyokep. Se masat biasanah paleng sekonik kadhibik 

tapeh se nampangin aruah jumlanah lebbih bennyak. 

(Tembakau yang sudah menguning merata nantinya 

akan dirajang dengan menggunakan alat 

perajang/mesen perajang. Dan untuk jumlah yang 

merajang menyesuaikan dengan jumlah tembakau, 

namun berbeda kebalik dengan jumlah perempuan yang 

bertugas menjejerkan hasil rajangan, jumlahnya bisa 

tiga kali lipat dari yang jumlah yang merajang).
76

 

Pernyataan ini diperkuat oleh Bapak Abd Razak (petani 

tembakau Desa Alastengah) pada saat wawancara. Beliau 

menyatakan : 

Begiyen setokang masat ariyah begiknak kek lakek, 

tapeh mon begiyen nampangin aruah tugasah nik binik. 

Pasatan ariyah elakonin selama jhem-jheman bahkan 

mon bennyak bisah deri sore sampek sobbhu, tappeh 

kelakoan ariyah elakonin secara areng bhereng. 

(Bagian tugas perajangan itu dilakukan oleh sosok para 

lelaki, dan bagian yang menjejerkan hasil rajangan itu 

tugasnya sosok perempuan. Perajangan dilakan secara 

bersama‖ tidak sendirian, begitu juga dengan 

perempuan yang bertugas menjejerkan hasil rajangan 

diatas bilik).
77

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti 

menyimpulkan bahwasanya proses perajangan yang dilakukan 

oleh petani dilakukan dengan menggunakan pisau yang tajam 

yang dilengkapi dengan batu pengasah yang bisa dipakai 

kapanpun. Adapun pelaksanaan perajangan dilakukan pada sore 

atapun malam hari dan dibantu oleh beberapa perempuan yang 
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bertugas untuk menjejerkan hasil rajangan diatas bilik yang 

sudah dipersiapkan sebelumnya. 

Gambar 4.10 Proses Perajangan 

  

Sumber : Desa Alastengah Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo 

Berdasarkan gambar 4.10 proses Perajangan dilakukan 

oleh beberapa laki-laki (2-4 orang yang merajang) dan 4-10 

orang yang menjejerkan hasil rajangan di atas bilik (bidhik). 

Proses ini dilakukan pada saat matahari sudah terbenam. 

Setelah melakukan proses perajangan, langkah 

selanjutnya adalah melakukan proses penjemuran/pengeringan 

tembakau yang dilakukan oleh petani dan keluarganya. Proses 

penjemuran dilakukan selama 2 hari. Berikut penjelasan 

tentang proses pengeringan atau penjemuran daun tembakau 

yang sudah dirajang sebagaimana peneliti temukan pada saat 

observasi : 

Tepatnya pada hari selasa tembakau Bapak Martik yang 

sudah dirajang dijemur atau dikeringankan. Peneliti 

melihat keluarga Bapak Martik dan keluarganya 

melakukan penjemuran, dan pada siang hari jam 12.00 

WIB mereka beraktivitas memindahkan arah tembakau 

yang dijemur yang semula menghadap ke arah timur 

dirubah menghadap ke arah barat sesuai arah matahari 
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dengan menggunakan alat bantu potongan kayu. 

Setelah sore hari, tembakau tersebut dipindahkan ke 

tempat yang aman dengan cara disusun serapi mungkin. 

Kemudian dihari kedua proses penjemuran dilakukan 

mulai dari siang hari. Hal ini dilakukan dengan tujuan 

hanya untuk mempercantik warna daun tembakau yang 

sudah dirajang. Penjemuran kedua ini dilakukan sampai 

malam hari atau sampai proses pendinginan.
78

 

Sebagaimana pernyataan dari Bapak Yusuf selaku 

petani tembakau Desa Alastengah, beliau mengatakan : 

Bhekoh selamareh epasat aruah langsung ejhir-jhir 

neng bidhik. Mare dakye ejhemur selama duareh. 

Tonjhuknah aruah sopajeh bhekoh merata kerrengah. 

Jemuran bhekoh eyareh pertama teppak kol 12 siang, 

aruah biasanah bedeh proses belik’en. Tapeh padhing 

sore aruah bedeh proses penyatuan deri 2-3 bidhik 

epadheddih 1 bidhik dekye. (Tembakau yang sudah 

dirajang kemudian di susun secara rapi diatas bilik. 

Setelah itu dijemur selama 2 hari, dengan tujuan supaya 

tembakau keringnya merata. Pada proses penjemuran 

ini ada 2 proses, dimana proses yang pertama pada jam 

12 siang tembakau itu diwalik dan arahnya dirumah 

menyusaikan arah matahari, dan proses yang kedua 

terjadi pada sore hari yaitu proses penggabungan dari 1 

bilik tembakau dengan 2-3 bilik tembakau).
79

 

 

Pernyataan ini diperkuat oleh Bapak Buhasan (petani 

tembakau Desa Alastengah) pada saat wawancara. Beliau 

menyatakan : 

Proses jemur bhekoh ariyah elakonin selama duareh, 

karena eyareh kaduwek biasanah bhekoh lah etaber bik 

blandang. Teros eyareh ka tellok bhekoh lah dalam 

proses etembheng/ejuel lah. Bhekoh se cek koningah 

bernanah aruah eyargein larang keng mon bhiruh 

aruah cocok argeh mude. (Proses penjemuran 

tembakau dilakukan selama dua hari, karena dihari ke 

tiga tembakau biasanya sudah dalam proses penjualan. 
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Tembakau yang berwana kuning itu harganya lebih 

mahal dari pada hasil tembakau yang berwarna biru).
80

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti 

menyimpulkan bahwasanya pada proses penjemuran daun 

tembakau yang sudah dirajang itu dilakukan pada saat 

matahari terbit sampai terbenam. Penjemuran dilakukan selam 

2 hari (hari pertama untuk proses pengeringan dan hari kedua 

untuk mempercantik pada warna daun tembakau rajangan). 

Gambar 4.11 Proses Penjemuran/Pengeringan 

  

Sumber : Desa Alastengah Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo 

Berdasarkan gambar 4.11 proses 

Penjemuran/pengeringan dilakukan pada pagi hari sampai sore 

hari ditanah yang kosong, hal tersebut dilakukan agar 

mendapatkan sinar panas matahari secara penuh biar tembakau 

tersebut cepat dalam proses keringnya. 

Setelah selesai dilakukan proses penjemuran, maka 

langkah terakhir adalah melakukan proses pengemasan. Proses 

pengemasan dilakukan di malam hari dengan menggunakan 

                                                           
80

 Buhasan, wawancara, Probolinggo, 31 Agustus 2021. 



81 
 

 
 

wadah sobekan karung yang didapatkan dari si pembeli atau 

belandang. Berikut penjelasan tentang poses pengemasan 

sebagaimana yang peneliti temukan pada saat observasi : 

Pada malam hari tepatnya pada jam 21.00 WIB, 

peneliti melihat Bapak Martik dan anaknya memegang 

tembakau yang sudah dijemur mulai dari siang hari. 

Mereka memperkirakan kadar kedinginan pada 

tembakau sesuai harga pasar atau gudang. Setelah 

tembakau tersebut sudah dirasa cukup dinginnya, 

anaknya Bapak Martik membentangkan sobekan 

karung dan Bapak martik sendiri melipat tembakau 

yang diatas bilik sesuai ukuran wadahnya. Lalu lipatan 

tersebut dipindahkan dan disusun diatas sobekan 

karung dan tumpukan tembakau tersebut kisaran berat 

40-55 kg pada masing-masing kemasan. Selanjutnya 

tembakau rajangan kering siap untuk ditimbang dan 

dijual atau dikirim ke pabrik Gudang Garam, H.M 

Sampoerna.
81

 

Sebagaimana pernyataan dari Bapak Martik selaku 

petani tembakau Desa Alastengah, beliau mengatakan : 

Bhekoh selamareh ejhemur/epakerreng aruah biasanah 

degghik bedeh senaber, sanla bedeh senaber aruah 

kalagghuknah ejhemmur pole mulaen deri siang 

sampek malem. Deddhih sanla kerreng aruah 

eterrosaghin ka epacallep. Padhing callep aruah 

eterrrosaghin ka proses pengebbalan nganggui 

ghelengseh. (Tembakau yang sudah dijemur biasanya 

langsung ada yang nawar/beli. Setelah itu, ke 

esokannya tembakau tersebut dijemur kembali (namun 

waktu penjemurannya tidak dimulai pada waktu pagi 

hari melainkan mulai dari siang sampai malam hari). 

Pada prose penjemuran kedua ini dilanjutkan sampai ke 

proses pendinginan. Setelah tembakau tersebut dingin, 

maka dilanjutkan ke proses pengemasan dengan 

menggunakan wadah sobekan karung).
82
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Pernyataan ini diperkuat oleh Bapak Abd Razak (petani 

tembakau Desa Alastengah) pada saat wawancara. Beliau 

menyatakan : 

Sanlah mareh ejhemmur bhekonah, aruah eterrosaghin 

ka proses pacallepan. Bhekoh epacallep mulaen deri 

sore sampek malem. Tapeh proses pacallepan ariah 

tergantung suhu/cuaca etempat, biasanah mon bedeh 

angin proses pacallepan sajen abit/ngakan bektoh. 

Bhekoh mon calleppah lah cokop sesuai bik takaran 

gudeng otabeh pasar, aruah langsung epapolong 

otabeh etompok padeddhi settong nganggui ghelengseh 

selamareh ecore. (Setelah melewati tahap 

pengeringan/penjemuran, maka dilanjutkan ke proses 

pendinginan. Proses ini dilakukan mulai dari sore 

sampai malam hari. Waktu pelaksanaan pendinginan 

ini tergantung cuaca atau suhu ditempat, jika terjadi/ada 

angin yang lumayan kencang maka proses ini semakin 

lama/memakan waktu. Tembakau yang sudah dingin 

(sesuai takaran/ukuran gudang), lalu disusun menjadi 

satu tumpukan yang nantinya akan dibungkus 

menggunakan sobekan karung).
83

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti 

menyimpulkan bahwasanya proses pengemasan dilakukan 

dimalam hari dengan menggunakan wadah sobekan karung  

yang didapatkan dari si pembeli atau belandang. Proses ini 

dilakukan setelah tembakau selesai diproses penjemuran kedua 

dan sudah dihargai oleh belandang atau pengepul. Pengemasan 

ini dilakukan oleh 2 sampai 3 orang, karena mengingat 

prosesnya tidak bisa dilakukan sendiri. 
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Gambar 4.12 Proses Pengemasan 

  

Sumber : Desa Alastengah Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo 

Berdasarkan gambar 4.12 proses pengemasan 

dilakukan pada saat malam hari mulai dari jam 19.00-23.00 

WIB, tergantung suhu pada saat itu. Sebab dilakukannya 

proses pengemasan ini pada tembakau yang sudah dalam 

kondisi komel (tidak kering dan tidak basah). 

Adapun sistem pemasaran pada tembakau adalah 

tembakau setelah dirajang lalu dijemur hingga menjadi 

tembakau yang siap untuk dijual ke pasar tembakau atau ke 

pabrik rokok. Tembakau yang dijual ke toko biasanya 

berbentuk kemasan kecil, yang nantinya dipakai sebagai bahan 

rokok lintingan. Hubungan yang terjadi antara berbagai pihak 

tersebut bersifat setara, semisal hubungan buruh dengan petani 

pemilik lahan bersifat fungsional. Terkadang petani pemilik 

lahan juga menjadi buruh tembakau untuk petani tembakau 

lain.  
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Gambar 4.13 Alur Perdagangan Tembakau 

 

2. Dampak Tradisi Menanam Tembakau Bagi Keluarga Petani 

Tembakau Di Desa Alastengah, Kecamatan Paiton, Kabupaten 

Probolinggo. 

a. Kehidupan ekonomi keluarga petani tembakau 

1) Pendapatan petani tembakau 

Pendapatan petani tembakau dapat dipengaruhi oleh 

luas lahan ataupun luas tanaman yang dimiliki. Besar kecilnya 

luas lahan sangat berpengaruh terhadap produksi pertanian dan 

pendapatan usahatani. Semakin luas lahan pertanian yang 

dikuasai petani, maka semakin tinggi pula pendapatan yang 

diperolehnya dari usahatani tembakau. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Buhasan 

selaku petani tembakau Desa Alastengah, beliau mengatakan : 

Kaontongan seekaolle deri namen bhekoh ariyah delem 

setaonnah tak nantoh, tergantung deri argeh gudeng 

ben pole tergantung deri cuaca selama proses namen 

Pengepul/Belandang 

Pabrik Rokok Toko dan Pasar 

Petani Pemilik Lahan 
Petani Buruh 

Tembakau 
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sampek panen. Pernah engkok sekali ajuel olle pessean 

2 jutah sekali panen, ajie teppak argeh larang pas 

ebherengaghin bik tamenan esak. Deddih engkok bisah 

melleh pekakas/bhereng larang. Tapeh mon pas teppak 

ka rogi, karogiknah aruah bisah mabelih modal se 

awal, keng biaya lakonah/jasa payanah tak bisah 

epabelih alias hangus otabeh tompes. (Keuntungan 

yang didapatkan dari penanaman tembakau ini tidak 

nentu dalam setiap tahunnya, semua itu tergantung dari 

harga pasar gudang dan cuaca yang terjadi selama 

proses penanaman sampai dengan panen. Pernah pada 

suatu ketika saya mendapatkan 2 juta dalam sekali 

panen, waktu itu harga pasar lagi naik. Sehingga 

dengan keuntungan tersebut, saya bisa dapat beli 

barang-barang mahal yang saya inginkan. Akan tetapi 

jika tanaman itu merugikan, ruginya hanya di rugi jasa 

pengelolaan sedangkan modal awal akan tetap 

kembali).
84

 

Hal serupa juga dijelaskan oleh Bapak Yusuf (petani 

tembakau Desa Alastengah) pada saat wawancara. Beliau 

menyatakan : 

Namen bhekoh ariyah saonggunah tong ontongan, mon 

ontong iye alhamdulillah mon rogi iyee pagghun belih 

modal. Setak ontongah musim bhekoh ariyah, pagghun 

bennyak kelakoan. Deddi mon saompamanah bhekonah 

mateh aruah ghik bisah alakoh ka petani bhekoh 

selaennah. Deddhih musim bhekoh ariyah bisa ekocak 

musim rejekkeh untuk Desa Alastengah.  (Nanam 

tembakau itu sebenarnya bisa dikatakan adu 

nasib/untung-untungan, tetapi ruginya menanam 

tembakauu itu masih bisa balek modal. Musim ini bisa 

dikatakan sebagai musim kerjaan/rezeki buat penduduk 

Desa Alastengah, sebab meskipun tidak bisa menikmati 

hasil panennya sendiri masih bisa menikmati hasil 

panennya petani lainnnya dengan cara bekerja 

padanya).
85
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Pernyataan ini diperkuat oleh Bapak Abd Razak (petani 

tembakau Desa Alastengah) pada saat wawancara. Beliau 

menyatakan : 

Tak usa bek marebek otabeh sang maposang mon 

urusan kelakoan emusim bhekoh. Kelakoan sebisah 

mengahsilkan pesse anulai, korlah kenceng otabeh kuat 

sealakoah. Musim ariyah saonggunah bentuk anugrah 

se pangeran berrik ka kita. Mon musim bhekoh ariyah 

sak biasaknah neng Disah Alastengah bennyak oreng 

amelleh motor kolkas tv sampek nebbus/majer otang, 

ajiye ollenah deri hasil penen bhekoh, cek ontongah 

sarah mon teppak ka musim ariyah. (Tidak usah 

bingung kalok masalah kerjaan, kerjaan pada musim 

tembakau ini sangat banyak asalkan betul‖ niat kerja 

dan mampu untuk bekerja. Biasanya pada musim 

tembakau ini, masyarakat berlomba-lomba membeli 

barang mahal yang diinginkan mulai dari motor, tv, 

kulkas, dan barang mahal lainnya).
86

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti 

menyimpulkan bahwasanya pendapatan yang didapat oleh 

petani tergantung dari luas tanaman dan luas lahan yang 

dimilikinya. Pendapatan dari hasil menanam tembakau dalam 

setiap tahunnya tidak nentu, kadang banyak dan kadang sedikit 

(semua tergantung dari kondisi tanaman dan harga pasar waktu 

itu). Apabila harga tinggi biasanya kisaran dari Rp30.000 

sampai Rp45.000, petani bisa mengantongi uang sebesar 

Rp2.000.000 sekali panen dengan perolehan berat 60kg. 

Namun, apabila petani mengalami kerugian, modal awalpun 
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akan tetap kembali berbeda dengan tanaman lainnya seperti 

tanaman padi ataupun jagung.  

Pendapatan usahatani dapat dihitung menggunakan 

rumus sebagai berikut:  

Pd = TR – TC  

TR = Y.Py 

TC = FC + VC 

Keterangan: 

Pd   : Pendapatan usahatani 

TR  : Total penerimaan  

TC  : Total biaya  

FC  : Biaya tetap 

VC : Biaya variabel 

Y   : Produksi yang diperoleh dalam usahatani 

Py   : Harga output  

Dari pemaparan rumus di atas dapat dianalisis bahwa 

untuk mencari pendapatan usahatani (Pd) harus terlebih dahulu 

mengetahui total biaya produksi (TC) menggunakan rumus TC 

= FC + VC. Selanjutnya mencari total penerimaan (TR) 

menggunakan rumus TR = Y.Py. Setelah total biaya (TC) dan 

total penerimaan (TR) sudah diketahui, maka dilanjutkan 

memasukkan data untuk mengetahui pendapatan hasil 

usahatani. 
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Diketahui data sebagai berikut: 

Pd (Pendapatan usahatani) : Rp2.000.000 

TR (Total penerimaan)  : Rp2.700.000 

TC (Total biaya)   : Rp700.000 

FC (Biaya tetap)   : Rp200.000 

VC (Biaya variabel)   : Rp500.000 

Y (Produksi yang diperoleh dalam usahatani): 60Kg 

Py (Harga output)    : Rp45.000 

Pembahasan: 

Pd = Rp2.700.000 – Rp500.000  

TR = 60 x Rp45.000 = Rp2.700.000 

TC = Rp200.000 + Rp500.000 = Rp700.000 

   Jadi hasil dari pendapatan usahatani adalah Rp2.000.000 

2) Kebutuhan petani tembakau 

Dalam kegiatan usahatani untuk membudidayakan 

tanaman tembakau tentunya memerlukan biaya, apalagi untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal yang sesuai keinginan. 

Budidaya tanaman tembakau tidak sama dengan tanaman 

lainnya seperti halnya tanaman padi dan jagung yang juga 

selalu ada di Desa Alastengah dalam setiap tahunnya. Karena 

proses perawatannya lebih sulit, membutuhkan tenaga yang 

lebih, dan biaya yang dikeluarkan juga lebih banyak. 
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Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Martik 

selaku petani tembakau Desa Alastengah, beliau mengatakan : 

Anamen bhekoh rajeh biayanah etembheng bhik namen 

padih otabeh jhegung, bisa-bisah dukaleh lipat 

biayanah. Selaen biaya, perabetnah lebbi mlarat ben 

butoh ketlatenan bik tenaga selebbi bennyak. Biaya 

cabhukeh beih bisah ngabik Rp600.000 mon teppak’en 

argenah mude, biaya bensinah sekali nyiram ngabik 

ghen Rp10.000 - Rp15.000, lain biaya rabetnah bik 

panennah deggik. Tapeh ollenah rajeh kiah mon 

ontong, serogi-roginah namen bhekoh ghik bisah 

abelih modal etembheng bik tamenan padih otabeh 

jhegung.  (Menanam/budidaya tanaman tembakau lebih 

besar biayanya dibandingkan dengan tanaman 

padi/jagung, bisa 2 kali lipat darinya. Selain biaya, 

proses perawatannya juga lebih sulit membutuhkan 

ketelatenan dan tenaga yang lebih. Biaya untuk 

pembelian pupuk bisa mencapai Rp600.000 jika harga 

pupuk murah, biaya bensim buat nyiramnya kisaran 

Rp10.000 - Rp15.000 tergantung luas tanaman, belum 

biaya perwatan dan panen nantinya. Akan tetapi 

pendapatan yang didapatkan jauh lebih besar, dan 

kalokpun rugi tidak separah ketika menanam/budidaya 

padi/jagung).
87

 

Hal serupa juga dijelaskan oleh Bapak Abd Razak 

(petani tembakau Desa Alastengah) pada saat wawancara. 

Beliau menyatakan : 

Perabetnah bhekoh aruah ruwet, mulaen deri awal 

namen sampek manen. Monla osom bhekoh 

ngabessaghin oreng cek lebureh, oreng along polong 

saleng bentoh bik saleng alakoh. Osom bhekoh ariyah 

osom lakoh bik osomah pesse. (Proses perawatan 

tanaman tembakau dari awal sampek panen itu sulit. 

Kalok musim ini tiba ngeliat orang-orang di desa 

keliatan banget kompaknya. Musim ini bisa dibilang 

musim kerja ataupun musim uang untuk masyarakat 

Desa Alastengah).
88
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Pernyataan ini diperkuat oleh Bapak Yusuf (petani 

tembakau Desa Alastengah) pada saat wawancara. Beliau 

menyatakan: 

Monla depak ka mosem bhekoh, oreng Alastengah 

bennyak lakonah bennyak negghuk pesse. Tapeh biaya 

seepakluar otabeh seekagebey modal namen tor 

ngarabet aruah bennyak kiah. Mulaen  deri biaya 

melleh belta, biaya cabhuk, biaya norap, biaya obhet, 

biaya nyuklak bik enlaenah.  (Kalau  musim tembakau 

sudah tiba, masyarakat Desa Alastengah (khususnya 

para petani tembakau) banyak kerjaan dan uangnya. 

Akan tetapi biaya yang dikeluarkan untuk budidaya 

tanaman tembakau ini juga banyak. Mulai dari biaya 

beli bibit, pupuk, dan biaya perawatan lainnya).
89

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti 

menyimpulkan bahwasanya pembudidayaan tanaman 

tembakau tidak segampang atau semudah membudidayakan 

tanaman lainnya seperti tanaman padi ataupun jagung. 

Pembudidayaan tanaman ini membutuhan banyak tenaga 

(karena proses pekerjaannya lebih lama serta lebih banyak) dan 

membutuhkan biaya yang lebih (karena barang-barang 

kebutuhannya lebih banyak serta proses pekerjaanya 

membutuhkan bantuan orang lain). Adapun sebagian biaya 

yang harus dikeluarkan antara lain: pupuk Rp600.000 jika 

harga pupuk normal, bensin untuk penyedotan air Rp10.000 – 

Rp15.000 tergantung luas lahan, serta biaya perawatan lainnya. 
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3) Pengeluaran petani tembakau 

Dalam kegiatan usahatani tentunya ada pengeluaran 

untuk biaya perawatan tanaman dan biaya lain-lainnya. Selain 

itu  juga ada biaya lainnya yang harus dikelurkan oleh keluarga 

petani tembakau, yaitu biaya untuk keperluan rumah tangga, 

biaya untuk pendidikan anak, biaya untuk membeli barang 

mahal yang dinginkan. Sebab dimusim tembakau inilah 

masyarakat Desa Alastengah mewujudkan impian besarnya 

untuk membeli barang yang diinginkan.  

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Abd Razak 

selaku petani tembakau Desa Alastengah, beliau mengatakan : 

Mon osom bhekoh reng tanih bennyak pessenah, 

apapole mon bhekonah bhegus tor argeh pasarnah 

larang. Deri ollenah  bhekoh ajiye, para tanih bisah 

melleh bhereng seekaterro, bhereng seekabutoh, majer 

biaya sakolanah anaken bik salaennah. Intinah mon 

emusim bhekoh ariyah, masyarakat Desa Alastengah 

makmur jaya. (Pada musim tembakau ini para petani 

tembakau Desa Alastengah banyak uangnya, apalagi 

jika tembakaunya bagus dan harga pasarnya mahal. 

Dari hasil tanaman ini, para petani tembakan bisa 

membeli barang yang diinginkan yang dibutuhkan oleh 

keluarganya dan bisa memenuhi kebutuhan anaknya 

untuk berpendidikan. Intinya pada musim tembakau ini 

masyarakat Desa Alastengah khususnya para petani 

tembakau merasa makmur santosa).
90

 

Hal serupa juga dijelaskan oleh Bapak Buhasan (petani 

tembakau Desa Alastengah) pada saat wawancara. Beliau 

menyatakan: 
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Mon mosim bhekoh keluarga petani bhekoh bennyak 

lemelleh bhereng, mualaen deri melleh emas, tv, 

kulkas, ngeramik bungkoh, sampek melleh sepeda 

motor. Ajiye kabbhi ekaolle deri hasilleh namen/alakoh 

bhekoh. Selaen ajiye, karenah ekabegey modal namen 

jhegung. (Pada saat Musim tembakau selesai, para 

kelurga petani tembakau berbondong-bondong atau 

berlomba-lomba membeli barang yang diinginkan, 

mulai dari emas, tv, kulkas, keramik, bahkan sampai 

membeli motor. Sementara sisanya dibuat untuk modal 

tanam selanjutnya).
91

 

 

Pernyataan ini diperkuat oleh Bapak Martik (petani 

tembakau Desa Alastengah) pada saat wawancara. Beliau 

menyatakan : 

Mosem bhekoh areah mosem seetek dentek seerep 

yarep bik petani masyarakat Alastengah. Sebeb emosim 

ariyah oreng mendadak sogi bennyak pessenah, 

seeendik otang bennyak seeponain otangah, seterro 

bhereng langsung ekatekkah, sebiasanah ngakan biasa 

obe ngakan seman nyaman. Deddhi pangeluaran mon 

emosim bhekoah ariyah, tak marak musim bisanah. 

(Musim tembakau ini merupakan musim yang 

dinantikan oleh para petani tembakau Desa Alastengah. 

Sebab pada musim ini banyak petani yang mendadak 

kaya/banyak uangnya, yang punya hutang langsung 

dilunasi, yang pengen beli barang langsung dibeli, pola 

makannya semakin sehat. Jadi pengeluaran untuk 

kelurga petani tembakau pada musim ini meningkat, 

tidak seperti musim lainnya).
92

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti 

menyimpulkan bahwasanya dampak dari hasil tanaman 

tembakau ini cukup besar. Dapat dilihat dari jumlah 

pengeluaran pada musim ini lebih banyak jika dibandingkan 

dengan musim tanam lainnya. Pada musim tembakau ini, 

                                                           
91

 Buhasan, wawancarra, Probolinggo, 06 Juni 2021. 
92

 Martik, wawancara, Probolinggo, 08 Agustus 2021. 



93 
 

 
 

banyak dari keluarga petani membeli barang-barang yang 

diinginkan, menyelesaikan tanggungannya (membayar iuran 

anak sekolah), dan melunasi hutang-hutangnya. 

b. Kehidupan sosial petani tembakau 

1) Gotong-royong 

Kerja sama merupakan suatu kegiatan yang dilakukan 

paling sedikit oleh dua individu untuk mencapai tujuan 

bersama. Dalam kerja sama individu dengan individu lainnya 

akan saling mendukung serta membantu dan membangun 

sinergi dalam mencapai tujuan bersama.  

Sebagaimana temuan peneliti pada saat melakukan 

observasi yaitu kerja sama (gotong-royong) yang terjalin 

diantara masyarakat Desa Alastengah ini timbul karena adanya 

kesadaran akan kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang 

saling membutuhkan dan tidak bisa hidup sendiri. Salah satu 

contohnya pada saat proses penanaman tembakau, mereka rela 

berpanas-panasan di tengah sawah untuk membantu menanam 

tanaman tembakau. Kalau melihat hasil yang didapatkan 

sangat tidak setimpal dengan apa yang sudah dikerjakan, hanya 

mendapatkan sebungkus nasi dan air minum saja. Akan tetapi 

semua itu bukan menjadi sebuah alasan ataupun penghalang 
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bagi mereka untuk tidak mau saling tolong menolong dan 

banyak contoh lainnya.
93

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Buhasan 

(56 Tahun) yang mengatakan bahwa :  

Mon neng dhisah Alastengah hubungan otabeh 

interaksi antar tatanggeh ka tatanggeh khususeh 

antara petani ke petani selaen begus sarah. 

Katatanggeh saling tolong tadek se sombong,  mon 

bedeh acara reng akabin otabeh acara selaen aruah 

nampak sarah kekompaknah. (Sosial masyarakat di 

Desa Alastengah cukup bagus, terutama interaksi dalam 

hal gotong royong, tolong menolong baik dalam hal 

kebersihan acara pernikahan, proses pertanian dll).
94

 

Hal serupa juga diucapakan/diperkuat oleh Bapak 

Yusuf pada saat diwawancara, beliau mengatakan : 

Neng dhisah Alastengah mon etanyaaghin masalah 

kakompakan saleng tolong nulong tak bisah eragukan 

pole, biasanah hal jiye cek nampak’en sarah bektonan 

bedeh acara reng kabinan reng mateh otabeh bektoh 

osom bhekoh. Aruah kerukuan solidataris antara 

tatanggeh ka tatanggeh selaen aruah du masyaallah. 

(Masyarakat Desa Alastengah menjaga betul masalah 

kerukunan, solidaritas dan rasa kemanusiaan untuk 

saling tolong-menolongnya, hal seperti itu bisa terlihat 

pada waktu ada acara nikahan orang mati dan ketika 

musim tembakau tiba).
95

 

 

Berdasarkan hasil dari wawancara oleh bapak Buhasan 

dan bapak Yusuf di atas peneliti dapat menyimpulkan 

bahwasanya interaksi sosial antar masyarakat Desa Alastengah 

bagus, seperti contoh adanya gotong royong, tolong menolong 

baik dalam hal kebersihan lingkungan hidup maupun hal 
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lainnya. Dari interaksi tersebut dapat diketahui bahwasanya 

kehidupan sosial masyarakat Desa Alastengah Kecamatan 

Paiton Kabupaten Probolinggo berbentuk interaksi sosial yang 

lebih dispesifikkan dengan bentuk kerja sama antar 

masyarakat.  

2) Kerukunan 

Persaingan merupakan sebuah proses sosial yang 

melibatkan individu atau kelompok dalam hal berlomba untuk 

mencapai kemenangan dan hal tersebut merupakan hal biasa 

yang pasti terjadi dimanapun. Masyarakat Desa Alastengah 

tidak pernah membuat konflik besar-besaran antar tetangga 

apalagi dalam urusan duniawi. Justru masyarakat di 

Alastengah ini menjunjung tinggi rasa persaudaraan, 

solidaritas antar tetangga dan selalu mencari solusi apabila 

terjadi permasalahan. 

Sebagaimana temuan peneliti pada saat melakukan 

observasi yaitu ada beberapa keluarga yang terpecah belah tali 

persaudaraanya dikarenakan masalah urusan pilkades dan 

masalah lain. Akan tetapi pada waktu musim tanaman ini tiba, 

persaudaraan mereka kembali membaik seperti pada awalnya. 

Karena mengingat tanaman tembakau ini dapat memicu 

timbulnya pekerjaan bagi orang lain. Sehingga dengan begitu, 
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mereka sama-sama bekerja bareng lain untuk mendapatkan 

rezeki demi keberlangsungan hidupnya.
96

 

Sebagaimana pernyataan dari Bapak Slamet selaku 

petani tembakau Desa Alastengah, beliau mengatakan : 

Mon neng dhisah Alastengah lakar pajhet acem macem 

mon masalah dunnyah, bede se cek soginah bedeh se 

sogi biasa bedeh se mlarat bedeh se seddengan. Tapeh 

keracokan ajiye tak deddih masalah otabeh tak deddih 

penghambat begi kaum petani sogi/mlarat/seddheng 

untuk saling ajegeh kerukunan. (Kehidupan ekonomi 

masyarakat Desa Alastengah bermacam-macam, ada 

yang kaya, ada yang miskin, dan menengah. Akan 

tetapi perbedaan itu tidak menjadi penghambat ataupun 

penghalang bagi kaum petani untuk menjaga 

kerukunnya).
97

 
 

Hal serupa juga dikatakan/diperkuat oleh Bapak Abd 

Razak pada saat diwawancarai, beliau mengatakan : 

Kerukuran neng disah Alastengah aruah cek kuaattah  

makkiah bedeh perbedaan antara status ekonomi. 

Mulaen lambek perbedaan ajiye tak epadeddih 

landasan untuk tidak saleng arukun. Karena mon can 

petani oreng Alastengah, dunnyah ariyah tak egibeh 

matehh cong, tekkak’ah sigo mon tak rukun bik 

tatanggeh selaen, sapah se mendemah pading mateh. 

(Kerukunan di Desa Alastengah sangat kuat meskipun 

ada perbedaan status ekonomi di desa ini. Namun hal 

semua itu tidak menjadi landasan bagi mereka untuk 

tidak saling rukun, karena mereka meyakininya bahwa 

hidup didunia itu hanya sementara. Sekaya-kayanya 

orang kalok tidak rukun dengan tetangganya, saipa 

yang mau nolong kalok pas lagi mati).
98

 
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti 

menyimpulkan bahwasanya masyarakat di desa Alastengah 
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jarang terjadi konflik yang besar-besaran antar sesama 

tetangga. Karena masyarakat disana sangat menghargai adanya 

perbedaan dan mempunyai jiwa solidaritas yang sangat tinggi 

antar individu satu dengan yang lainnya. 

3) Ikatan sosial 

Interaksi yang dilakukan oleh masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhannya, mengakibatkan timbulnya dinamika 

sosial ekonomi dan ikatan sosial yang baik dalam masyarakat 

pedesaan. Karena mengingat adanya kesamaan profesi antara 

mereka dan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan hidup sehari-

hari yang telah membudaya bagi mereka. 

Sebagaimana temuan peneliti pada saat melakukan 

observasi yaitu kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa 

Alastengah pada pra dan pasca panen dapat dilihat dalam 

segala aspek kehidupan yang dijalani oleh mereka. Mulai dari 

alokasi hasil panen dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, 

kehidupan sosial ekonomi, dan masyarakat mempunyai cara 

yang beragam dalam berhubungan dengan masyarakat lainnya. 

Seperti contoh (mereka saling membantu dalam proses 

penanaman sampai proses panen. Setelah panen mereka juga 

masih berhubungan dengan baik antar petani, saling membantu 
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dalam setiap acara seperti mendatangi acara hajatan tetangga 

dan membantu dalam hal materi maupun non materi).
99

  

Untuk mengetahui lebih lanjutnya, peneliti melakukan 

wawancara dengan salah satu petani tembakau di Desa 

Alastengah yaitu Bapak Slamet (55 tahun) beliau mengatakan 

bahwa : 

Deddih dengan bedenah tradisi namen bhekoh ariyah, 

justru malah matombu rasa ikatan sosial sekuat ka 

para petani otabeh penduduk dhisah Alastengah. 

Karena bedeh persamaan kelakoan se agebey otabeh se 

mendukung untuk matombu rasa sosial ajiye. (Petani 

tembakau sangatlah mendukung kondisi sosial 

ekonominya dimana masyarakat setempat dapat 

memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dengan adanya 

kesamaan profesi ini justru malah menumbuhkan rasa 

sosial pada diri masyarakat desa Alastengah).
100

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti 

menyimpulkan bahwasanya dengan adanya tanaman tembakau, 

petani tembakau sangat mendukung kebutuhannya misalnya 

biaya sekolah anaknya, biaya sehari-hari dan biaya lain-

lainnya. Hubungan yang terjalin antara golongan petani dalam 

satu usaha pertanian di pedesaan sangat terjalin erat di antara 

mereka sebagian besar dari sistem kerja mereka dilakukan atas 

dasar kekeluargaan yang saling membutuhkan untuk 

kesejahteraan hubungan sosial ekonomi.  
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3. Alasan Tanaman Tembakau Dijadikan Sebagai Basis Dalam 

Mempertahankan Ekonomi Keluarga Petani Tembakau Di Desa 

Alastengah, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. 

Tradisi sendiri artinya sesuatu yang telah dilakukan sejak lama 

dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Adapun hal 

yang paling dasar dari tradisi adalah adanya informasi dari generasi ke 

generasi baik secara tertulis maupun secara lisan, karena tanpa adanya 

hal tersebut suatu tradisi dapat saja menjadi punah. Seperti halnya 

dalam pembudidayaan tanaman tembakau di Desa Alastengah 

Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo yang sudah menjadi tradisi 

bagi desa itu sendiri dalam setiap tahunnya dan sampai sekarang 

masih tetap dilestarikan. Alasan dilestarikannya tanaman tembakau di 

Desa Alastengah adalah karena tanaman ini sudah menjadi kebiasaan 

para leluhurnya yang perlu dilestarikan dan dengan tradisi menanam 

tembakau ini masyarakat Desa Alastengah (khususnya keluarga 

petani) dapat mempertahankan kehidupannya. Sebagaimana yang 

terjadi dalam setiap proses pelaksanaan tradisi ini masing-masing 

memberikan keuntungan bagi masyarakat itu sendiri (mulai dari 

proses penjualan bibit, penjualan daun tembakau, sampai hasil 

olahannya). Selain itu tanaman ini juga memberikan manfaat bagi 

orang orang lain khususnya dalam bidang sosial. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Yusuf selaku 

petani tembakau Desa Alastengah, beliau mengatakan : 
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Namen  bhekoh ariyah bennyak kaontongnah/ollenah, selaen 

kabhutoan tabuk kabhutoan ateh pekkeran ekaolle kiah. Sebeb 

mon namen bhekoh,  pesse engkok olle karabhet otabeh 

taretan engkok olle kiah. Kalakoan bhekoh tak elakonin 

kadibhik, tapeh elakonin bik tatanggeh/oreng laen. Deddhinah 

deri jeriyeh karukunan, kakompakan, bik ikatan sosial engkok 

olle kiah. (Menanam tembakau banyak manfaatnya, karena 

selain kebutuhan  perut yang didapatkan kebutuhan batinpun 

juga didapatkan. Karena dengan menanam tembakau, uang 

didapat sodara juga didapatkan. Proses pekerjaan tidak 

dilakukan sendiri, melainkan melibatkan banyak orang. 

Jadinya dengan begitu terciptalah yang namanya jiwa 

kerukunan, kekompakan, dan ikatan sosial lainnya).
101

 
 

Hal serupa juga dijelaskan oleh bapak Buhasan (petani 

tembakau desa Alastengah) pada saat wawancara. Beliau menyatakan  

Perrenah namen bhekoh ariyah, sengkoh bisa akor bik 

sataretanan lebur bik tatanggeh akrab bik oreng sekitar. 

Perrenah namen bhekoh ariyah, sengkok bisa nebhus otang 

melleh bhereng merrik ka taretan otabeh ka reng tuah. Pokok 

serassah sejahtera mon teppak ka mosim bhekoh ariyah 

sengkok. (Dengan menanam tembakau, kerukunan dengan 

saudara akur dengan tetangga akrab dengan petani lainnya bisa 

didapatkan. Bahkan dapat nebus hutang beli barang dan 

memberi pada sodara maupun orang tua. Jadi pada saat musim 

tembakau, kehidupan serasa bahagian dan sejahtera).
102

 
 

Pernyataan ini diperkuat oleh Bapak Abd Razak (petani 

tembakau Desa Alastengah) pada saat wawancara. Beliau 

menyatakan: 

Lakar namen bhekoh ariyah bennyak kaontongnah sekonik 

roginah. Sek sakengah tenaga, tana, bik hawa neng dinnak 

ariyah selalu mendukung, mak masseah  terro namenah 

bhekoh teros. Sengkok senneng mon teppak ka mosem bhekoh 

ariyah, ngabessaghin reng oreng padeh alakoh reng bhereng, 

ngabessaghin muanah tatanggeh padeh senneng kabbhi 

sekonik se nyaroteng nak anak padeh abelenjeh kakabbhi. 

Pokok cek sennengah odik mon pas mosem ariyah,  tak hengak 

mosim selaennah kabede’en serret tak endik pesse. (Memang 
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musim tembakau ini banyak membawa keberkahan 

keuntungan dan sedikit kerugian. Seandainya tenaga bisa 

memumpuni serta tanah dan hawa juga mendukung, rasanya 

pengen menanam terus tanaman tembakau ini. Perasaan sangat 

senang  pada musim ini, melihat para tetangga pada sama-sama 

bekerja, dan meliat raut muka para tetangga juga pada senang 

sulit mencari yang cemberut, serta anak-anak pada suka jajan 

yang tidak seperti hari-hari biasanya. Jadi serasa senang jika 

musim ini tiba, tidak seperti musim-musim lainn yang mana 

ekonomi serasa serret).
103

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan 

bahwasanya masyarakat Desa Alastengah mendapatkan banyak 

manfaat dari tradisi ini, diantaranya masyarakat banyak mendapatkan 

uang, tali persaudaraan mereka semakin erat antar saudara dan 

tetangganya. Karena mengingat tradisi ini melibatkan banyak orang 

untuk pelaksanaanya, sehingga dari situlah semua didapatkan oleh 

masyarakat Desa Alastengah. Selain itu ada alasan lain tetap 

dilestarikannya tanaman ini diantaranya: Pertama, menanam 

tembakau lebih menguntungkan dibandingkan menanam tanaman 

lain. Dinilai menguntungkan karena keuntungan hasil panen 

tembakau lebih besar dari keuntungan yang diperoleh ketika harus 

menanam tanaman lainnya. Kedua, menjadi petani tembakau 

merupakan kebanggaan tersendiri terlebih jika berhasil dalam usaha 

ini. Ketiga, dengan menanam tembakau dan menjadi petani tembakau 

berarti mereka telah melestarikan budaya yang sudah berlangsung 

secara turun temurun. 
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C. Pembahasan Temuan 

Dalam bab ini akan dijelaskan pembahasan temuan yang sesuai 

dengan hasil penelitian, sehingga pada pembahasan ini peneliti akan 

menjelaskan hasil penelitian dengan teori yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya. Data-data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan 

dokumentasi sebagaimana telah peneliti deskripsikan pada analisis data 

kualitatif yang kemudian diidentifikasi agar sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. Berikut adalah penjelasan dari pembahasan yang akan 

dipadukan dengan teori yang sudah dijadikan sebagai landasan oleh 

peneliti dalam penelitian. 

1. Tradisi Menanam Tembakau Di Desa Alastengah, Kecamatan 

Paiton, Kabupaten Probolinggo. 

Peneliti telah memaparkan pada bab II bahwa yang dimaksud 

tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari 

masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau 

dirusak. Tradisi menanam tembakau merupakan kebiasaan yang biasa 

atau pasti dilakukan oleh para petani di Desa Alastengah dalam setiap 

tahunnya.  

Petani di Desa Alastengah dalam melaksanakan tradisi ini 

memiliki cara tersendiri dalam melakukannya dengan bekal ilmu yang 

sudah mereka dapatkan dari para leluhurnya atau sesepuhnya. Ada 

beberapa kebiasaan yang biasa mereka lakukan sebelum atau 

menjelang pelaksanaan penanaman, diantaranya: Petani melakukan 
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hitungan waktu/hari sesuai tanggal lahir dari salah satu anggota 

keluarganya serta melakukan sowan (cabis) kepada para ulama yang 

diyakininya dengan harapan mendapatkan barokah dan bantuan doa 

agar tanamannya nanti dapat memberikan keberkahan dalam 

kehidupannya serta memberikan hasil yang sesuai dengan yang 

diinginkannya. Dari hasil sowan tersebut, petani biasanya 

mendapatkan keminyan yang nantinya akan dibakar disawahnya pada 

saat menjelang proses penanaman. 

Jika dilihat dari proses menanam tembakau tembakau yang 

terdapat pada bab II, proses penanaman tembakau yang dilakukan oleh 

petani di Desa Alastengah sudah sesuai dengan pedoman budidaya 

yang harus dilakukan mulai dari proses pembibitan, proses 

penanaman, proses pemeliharaan tanaman, hingga proses pemanenan 

atau pemetikan daun tembakau. Semua itu dilakukan secara rutin 

dalam setiap musim/tahunnya. Proses penanaman tembakau harus 

melalui beberapa tahapan, yaitu tahap sebelum masa panen, tahap 

masa panen dan pasca panen. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Tira Intan Maulidya dengan hasil 

penelitiannya yaitu proses budidaya tembakau yang dilakukan mulai 

dari penyiapan lahan, penanaman, hingga penjualan tembakau kepada 

pabrik.  

Melihat kondisi tersebut, gambaran tentang tradisi menanam 

tembakau sebagai basis dalam mempertahankan ekonomi keluarga 
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Desa Alastengah memang sudah menjadi kegiatan rutinan yang selalu 

dilakukan serta dijaga dalam setiap tahunnya dengan caranya sendiri 

dan dalam proses penanaman tembakau sudah sesuai dengan pedoman 

budidaya tembakau mulai dari proses sebelum panen, proses 

pemanenan, dan proses pasca panen.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa tradisi menanam tembakau di 

Desa Alastengah, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo yang 

dilakukan sudah sesuai dengan teori pada bab II tentang tradisi 

menanam tembakau dan proses penanaman tembakau.  

2. Dampak Tradisi Menanam Tembakau Bagi Keluarga Petani 

Tembakau Di Desa Alastengah, Kecamatan Paiton, Kabupaten 

Probolinggo. 

Dampak merujuk pada akibat yang dirasakan. Dampak adalah 

suatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan bisa positif atau 

negatif. Dampak tradisi menanam tembakau adalah suatu akibat yang 

dirasakan dari adanya tradisi menanam tembakau yang dilakukan oleh 

para petani tembakau di Desa Alastengah.  

Berdasarkan data yang telah penulis temukan dilapangan 

menunjukkan bahwa dampak tradisi menanam tembakau bagi 

keluarga petani tembakau di Desa Alastengah tedapat 2 macam, 

diantaranya dampak terhadap kehidupan ekonomi kelurga petani 

tembakau, dan dampak terhadap kehidupan sosial petani tembakau. 
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Dampak terhadap kehidupan ekonomi keluarga petani 

tembakau Desa Alastengah antara lain sebagai berikut : 

a. Pendapatan petani tembakau 

Pendapatan yang didapat oleh petani dari adanya tradisi 

menanam tembakau ini tergantung dari luas tanaman dan luas 

lahan yang dimilikinya. Pendapatan dari hasil nanam tembakau 

dalam setiap tahunnya tidak nentu, kadang banyak dan kadang 

sedikit (semua tergantung dari kondisi tanaman dan harga pasar 

waktu itu). Namun, apabila petani terjadi kerugian, modal 

awalpun akan tetap kembali berbeda dengan tanaman lainnya 

seperti tanaman padi ataupun jagung. Selain dari pendapatan hasil 

tanaman sendiri, para petani ataupun masyarakat desa ini bisa 

mendapatan pendapatan tambahan dari petani lainnya. Karena 

mengingat tanaman tembakau membutuhkan bantuan tenaga dari 

orang lain. 

Hal ini sejalan dengan teori pendapatan yang artinya 

jumlah penghasilan atau pendapatan yang diterima oleh seseorang 

dalam jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atas sesuatu yang 

telah diberikan atau dilakukannya dan digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pendapatan yang petani 

peroleh dari penanaman tembakau merupakan pendapatan hasil 

usaha yang diperoleh dari hasil aktivitas atau kegiatan yang 

dilakukan. Hal ini diperkuat dengan penelitian terdahulu yang 
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dilakukan oleh Nabila Soraya yang menyatakan bahwa terdapat 

banyak faktor yang mempengaruhi hasil pendapatan petani 

tembakau.  

b. Kebutuhan dan pengeluaran petani tembakau 

Pembudidayaan tanaman tembakau tidak segampang atau 

semudah seperti membudidayakan tanaman lainnya. Tanaman ini 

memerlukan kebutuhan yang banyak dalam proses 

pembudidayaannya (mulai dari awal sebelum penanaman sampai 

selesai penanaman), sehingga mengakibatkan banyaknya biaya 

yang harus dikeluarkan oleh para petani. Dalam proses 

pembudidayaannya tanaman ini membutuhan pupuk yang lebih, 

ketelatenan dalam proses perawatan, dan bantuan tenaga dari 

orang lain (mengingat tanaman tembakau tidak bisa dilakukan 

sendiri).  

Melihat jumlah kebutuhan tanaman yang harus 

dikeluarkan dengan kondisi ekonomi masyarakat, rasanya petani 

Desa Alastengah banyak yang kurang sangggup untuk melakukan 

pembudidayaan tanaman tembakau. Akan tetapi, nyatanya petani 

di desa ini sanggup semua untuk melakukan pembudidayaan 

(mengingat proses pembudidayaan di desa ini menggunakan 

system barter tenaga antar petani untuk melakukan pekerjaannya). 

Semua pekerjaan dilakukan dengan sistem saling tolong-
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menolong antar petani, meskipun hanya ada sedikit pekerjaan 

yang tidak bisa dilakukan dengan menggunakan sistem tersebut.  

Adapun dampak yang terjadi terhadap kehidupan sosial petani 

tembakau terdiri dari : 

a. Gotong-royong  

Kerja sama (gotong-royong) yang terjalin diantara 

masyarakat Desa Alastengah dalam proses pembudidayaan 

tanaman tembakau, timbul karena adanya kesamaan profesi serta 

adanya kesadaran akan kodrat manusia sebagai makhluk sosial 

yang saling membutuhkan. Salah satu contoh proses pekerjaan 

yang dilakukan adalah pada rasa proses penanaman benih 

tembakau (penanaman dilakukan oleh para tetangga mulai dari 

kalangan anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua yang masih 

sanggup untuk membantunya). 

b. Kerukunan dan ikatan sosial 

Mengingat proses pembudidayaan tanaman tembakau ini 

tidak lepas dari campur tangan orang lain, kerukunan antar 

masyarakat Desa Alastengah terbentuk dengan sendirinya. Salah 

satu bentuk kerukunan yang terjadi ada beberapa keluarga yang 

terpecah belah tali persaudaraanya dikarenakan masalah urusan 

pilkades dan masalah lain. Akan tetapi pada waktu musim 

tanaman ini tiba, tali persaudaraan mereka kembali seperti awal 

lagi. Karena mengingat tanaman tembakau ini dapat memicu 
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timbulnya bentuk ikatan sosial antar petani dan pekerjaan bagi 

orang lain. Sehingga dengan begitu, mereka sama-sama bekerja 

bareng lain untuk mendapatkan rezeki demi keberlangsungan 

hidupnya.  

Melihat kondisi tersebut, gambaran tentang dampak tradisi 

menanam tembakau sangat nampak jelas dirasakan oleh 

masyarakat Desa Alastengah itu sendiri. Dengan adanya tradisi 

ini, keluarga petani tembakau Desa Alastengah dapat memperoleh 

sumber pendapatan dari hasil penanaman tembakau.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa dampak tradisi menanam 

tembakau bagi keluarga petani tembakau di Desa Alastengah, 

Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo sesuai dengan teori 

pada bab II tentang sumber pendapatan.  

3. Alasan Tanaman Tembakau Dijadikan Sebagai Basis Dalam 

Mempertahankan Ekonomi Keluarga Petani Tembakau Di Desa 

Alastengah, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. 

Alasan tanaman ini tetap dilestarikan di Desa Alatengah pada 

sub bab sebelumnya sudah disimpulkan bahwasanya karena tanaman 

ini merupakan warisan dari para leluhurnya yang perlu dilestarikan 

dan dengan tradisi menanam tembakau ini masyarakat Desa 

Alastengah (khususnya keluarga petani) dapat mempertahankan 

kehidupannya. Sebagaimana yang terjadi dalam setiap proses dalam 

tradisi ini masing-masing memberikan keuntungan bagi masyarakat 



109 
 

 
 

itu sendiri (mulai dari proses penjualan bibit, penjualan daun 

tembakau, sampai hasil olahannya). Selain itu tanaman ini juga 

memberikan manfaat bagi orang orang lain khususnya dalam bidang 

sosial. Karena setiap proses pembudidayaan dan pengelohannya, 

tanaman ini perlu melibatkan banyak orang lain. Salah satu bentuk 

sosial yang terbentuk dari adanya tradisi ini adalah adanya 

kekompokan pada masyarakat, terbentuknya kerukunan antar keluarga 

dan tetangga, serta terbentuknya rasa solidaritas antar sesama petani.  

Hal ini sejalan dengan teori survival menurut james scott. 

Dalam analisis ini ditemukan bahwasanya petani Desa Alastengah 

dapat bertahan hidup dalam setahunnya dengan mengandalkan hasil 

panen tembakau. Petani dapat melunasi hutang, cicilan, ataupun 

tanggungannya selama setahun pada saat musim tembakau tiba.  

Hal ini diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Afkhor Zuhaidi yang menyatakan bahwa dalam mempertahankan 

kesejahteraan keluarga petani tembakau menerapkan beberapa strategi 

yang cukup bervariasi mulai dari menabung hingga memanfaatkan 

hasil bumi untuk membangun rumah.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa alasan tradisi menanam 

tembakau dijadikan sebagai basis dalam mempertahankan ekonomi 

keluarga Desa Alastengah Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo 

sesuai dengan teori pada bab II tentang teori survival/bertahan hidup.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, 

maka kesimpulan yang di dapat dari hasil penelitian sebagai berikut:  

1. Tradisi menanam tembakau di Desa Alastengah, Kecamatan Paiton, 

Kabupaten Probolinggo. 

Tradisi ini merupakan suatu kegiatan yang biasa dilakukan 

oleh petani setempat dalam setiap tahunnya. Dalam pelaksanaannya, 

ada kebiasaan yang biasa dilakukan oleh petani Desa Alastengah 

sebelum melakukan penanaman yaitu menghitung tanggal 

pelaksanaan sesuai dengan salah satu tanggal lahir dari anggota 

keluarga serta melakukan sowan (cabis) kepada para ulama yang 

diyakininya dengan harapan mengharap barokah dan bantuan doa agar 

tanamannya nanti dapat memberikan hasil sesuai yang diinginkan 

serta memberikan keberkahan dalam kehidupannya. 

2. Dampak Tradisi Menanam Tembakau Bagi Keluarga Petani 

Tembakau Di Desa Alastengah, Kecamatan Paiton, Kabupaten 

Probolinggo. 

Dampak dari adanya tradisi/pembudidayaan tembakau yang 

dirasakan oleh keluarga petani Desa Alastengah adalah masyarakat 

dapat bertahan hidup dari hasil yang didapatkannya. Selain itu, tradisi 
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ini dapat memicu timbulnya kerukunan, solidaritas, gotong-royong 

antar sesama petani Desa Alastengah. 

3. Alasan Tanaman Tembakau Dijadikan Sebagai Basis Dalam 

Mempertahankan Ekonomi Keluarga Petani Tembakau Di Desa 

Alastengah, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. 

Adapun alasan tradisi menanam tembakau tetap dilestarikan 

dan dijadikan sebagai basis dalam mempertahankan ekonomi keluarga 

Desa Alatengah adalah karena tanaman ini memberikan keuntungan 

dalam setiap prosesnya yang diyakini oleh masyarakat Desa 

Alastengah (khususnya keluarga petani) dapat mempertahankan 

ekonomi kehidupannya, selain itu tradisi ini merupakan warisan dari 

para leluhurnya yang perlu dilestarikan dan tradisi ini  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan 

yang belum terpecahkan, sehingga peneliti menuliskan beberapa saran. 

Saran tersebut antara lain : 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, penulis menyadari 

bahwasanya masih terdapat banyak keterbatasan dan kekeliruan yang 

ada dalam penelitian ini. Namun dengan penelitian ini, diharapkan 

dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat. 

2. Kepada petani tembakau Desa Alastengah untuk lebih giat lagi dalam 

melakukan penanaman tembakau supaya tradisi penanaman tembakau 

di desa ini tetap ada dalam setiap tahunnya dan tidak punah, serta 
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tidak menutup mata dan kuping untuk mendapatkan wawasan atau 

pengelaman baru khususnya mengenai penanaman tembakau di zaman 

yang modern ini. Sehingga tradisi tetap terlaksanakan dengan semana 

mestinya akan tetapi tidak ketinggalan zaman. 

3. Kepada peneliti selanjutnya, semoga dapat membantu untuk 

menambah wawasan dan sumber informasi mengenai bagaimana dan 

seperti apa tradisi petani tembakau. Semoga penelitian ini menjadi 

langkah awal dan menjadi acuan agar kedepannya para peneliti 

selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini sesuai dengan kemajuan 

zaman.  
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Lampiran-lampiran yang berisi : 

Matrik Penelitian 

JUDUL VARIABEL SUB 

VARIABEL 

INDIKATOR SUMBER DATA METODE 

PENELITIAN 

FOKUS 

PENELITIAN 

Analisis Tradisi 

Menanam 

Tembakau 

Sebagai Basis 

dalam 

Mempertahankan 

Ekonomi 

Keluarga di Desa 

Alastengah 

Kecamatan 

Paiton 

Kabupaten 

Probolinggo 

 

 

1. Tradisi petani 

tembakau 

menanam 

tembakau di 

Desa 

Alastengah 

Kecamatan 

Paiton 

Kabupaten 

Probolinggo 

a. Sebelum 

masa panen 

(pola 

pembudida

yaan 

tembakau) 

 

1) Pembibitan 

2) Penanaman 

3) pemeliharaan: 

pemupukan, 

penyiraman, 

dan pengairan. 

1. Informan : 

Petani tembakau 

Desa 

Alastengah 

Kecamatan 

Paiton 

Kabupaten 

Probolinggo 

 

1. Pendekatan 

Penelitian: kualitatif 

dengan jenis 

deskriptif 

 

2. Lokasi Penelitian: 

Desa Alastengah 

Kecamatan Paiton 

Kabupaten 

Probolinggo 

 

3. Subyek penelitian: 

Teknik Purposive  

 

4. Teknik  

pengumpulan data  

 Observasi  

1. Bagaimana Tradisi 

Menanam 

Tembakau di Desa 

Alastengah, 

Kecamatan Paiton, 

Kabupaten 

Probolinggo? 

 

2. Bagaimana 

Dampak Tradisi 

Menanam 

Tembakau Bagi 

Keluarga Petani 

Tembakau di Desa 

Alastengah, 

Kecamatan Paiton, 

Kabupaten 

b. Masa 

panen dan 

pascapanen 

 

1) Proses 

pemetikan daun 

2) Pematangan 

daun 

3) Pemotongan 

daun 

4) Penjemuran  

5) Pendinginan 

6) Pembungkusan/

pengebalan 



 

 
 

2. Ekonomi 

keluarga petani 

tembakau di 

Desa 

Alastengah 

Kecamatan 

Paiton 

Kabupaten 

Probolinggo 

a. Kehidupan 

ekonomi 

keluarga 

petani 

tembakau 

 

1) Pendapatan 

petani tembakau 

2) Kebutuhan 

petani tembakau 

3) Pengeluaran 

petani tembakau 

 Wawancara  

 Dokumentasi  

 

5. Teknik Analisis 

Data: reduksi data, 

penyajian data,dan 

menarik  

kesimpulan. 

 

6. Teknik Keabsahan 

Data: Triangulasi 

Sumber. 

Probolinggo? 

 

3. Mengapa Tanaman 

Tembakau 

Dijadikan Sebagai 

Basis Dalam 

Mempertahankan 

Ekonomi Keluarga 

Petani Tembakau 

di Desa 

Alastengah, 

Kecamatan Paiton, 

Kabupaten 

Probolinggo?  

 

b. Kehidupan 

sosial 

petani 

tembakau 

 

 

1) Gotong-royong 

2) Kerukunan 

3) Solidaritas 

4) Ikatan sosial 

3. Teori tradisi 

menanam 

tembakau dan 

teori 

mekanime 

survival 

a. Teori 

menanam 

tembakau 

 

1) Syarat tumbuh 

2) Pedoman 

budidaya 

3) Panen dan 

pascapanen 

b. Teori 

survival 

 

1) Pengertian 

survival 

2) Prinsip dasar 

survival 

3) Mekanisme 

survival 



 

 
 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Fokus : Bagaimana tradisi menanam tembakau di Desa 

Alastengah, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo? 

a. Mulai kapan adanya tradisi menanam tembakau di Desa 

Alastengah? 

b. Bagaimana proses pelaksanaannya  ―mulai dari sebelum sampai 

pasca panen‖? 

c. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi ini? 

2. Fokus : Bagaimana dampak tradisi menanam tembakau bagi 

keluarga petani tembakau di Desa Alastengah, Kecamatan Paiton, 

Kabupaten Probolinggo? 

a. Apakah adanya tradisi menanam tembakau berdampak terhadap 

kehidupan ekonomi keluarga petani tembakau? 

b. Apakah adanya tradisi menanam tembakau berdampak terhadap 

kehidupan sosial keluarga petani tembakau? 

c. Bagaimana kondisi perekonomian petani tembakau Desa 

Alastengah setelah adanya tradisi ini? 

d. Siapa saja yang diuntungkan dengan adanya tradisi ini? 

3. Fokus : Mengapa tanaman tembakau dijadikan sebagai basis 

dalam mempertahankan ekonomi keluarga petani tembakau di 

Desa Alastengah, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo?  

a. Apa alasan tanaman tembakau dijadikan sebagai tradisi di Desa 

Alastengah? 

b. Apakah  tradisi menanam tembakau di Desa Alastengah masih 

tetap ada atau dilakukan sampai saat ini? 
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