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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Penelitian yang Relevan
Pada dasarnya suatu penelitian tidak beranjak dari awal. Ia bisa saja menjadi pengembangan, menyempurnaan atau bahkan kritik atas penelitian sebelumnya. Penulis sebagai peneliti tentunya membutuhkan buku,  jurnal maupun skripsi serta data-data yang dianggap relevan sebagai acuan sehingga dapat memberikan pertanggung  jawaban dan mempertahankan keilmiahan dari masalah yang diteliti. Penelitian yang mengambil kajian yang menyangkut mengenai kamus masih cukup jarang dilakukan, terutama di wilayah FKIP Unram. Adapun penelitian-penelitian yang mengangkat mengenai penyusunan kamus adalah sebagai berikut:
	Kamus Bausastra Sasak-Indonesia, Indonesia-Sasak (1997) oleh Lalu Muhammad Azhar;
	Istilah Budaya Siklus Hidup Pada Masyarakat Sasak Desa Batutulis Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dan Implikasinya Terhadap Pengajaran Muatan Lokal di SMP (2004) oleh Lelya Septiriana.
	Daftar Istilah Pengobatan dan Perdukunan Bahasa Sasak Lombok Timur yang Dilihat dari Segi Bentuk dan Makna Sebagai Bahan Penyusunan Kamus Sederhana dalam Pembelajaran Bahasa Sasak Tingkat SD ataupun SMP (2007) oleh Johan Wahyudi;
	Kamus Bahasa Sasak, Istilah Hukum dan Adat (2011) oleh Syaiful Musaddat, dkk.

Penelitian pertama, berjudul Kamus Bausastra Sasak-Indonesia, Indonesia-Sasak yang dilakukan oleh Lalu Muhammad Azhar. Penelitian ini bukan dalam bentuk skripsi, melainkan sudah dalam bentuk buku berupa kamus Dwibahasa. Kamus tersebut mengambil bahasa Sasak sebagai bahasa sumber dan bahasa Indonesia sebagai bahasa sasaran. Data yang diambil oleh peneliti pertama berupa kata-kata umum bahasa Sasak. Masih banyak data yang tidak dimuat dalam penelitian tersebut. Misalnya data berupa istilah pertanian, hukum, adat, kebudayaan, dsb. 
Penelitian kedua yang berjudul “Istilah Budaya Siklus Hidup Pada Masyarakat Sasak Desa Batutulis Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dan Implikasinya Terhadap Pengajaran Muatan Lokal di SMP” (2004) dilakukan oleh Lelya Septiriana secara sepintas terlihat tidak memiliki keterkaitan dengan penyusunan kamus, tetapi sesungguhnya penelitian tersebut memiliki hubungan dengan permasalan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu menyangkut pendataan dan pemerian makna istilah dalam bidang tertentu pada suatu bahasa yang dijadikan bahasa sumber ke dalam bahasa lain yang menjadi bahasa sasaran. Dalam skripsi Lelya Septiriana ini  yang menjadi bahasa sumbernya adalah bahasa Sasak berupa istilah budaya siklus hidup  dan bahasa sasarannya adalah bahasa Indonesia. Skripsi ini sebenarnya juga memiliki tujuan yang salah satunya adalah menambah kosa kata untuk membuat kamus istilah Bahasa Sasak. Jadi, sangat jelas terlihat adanya keterkaitan yang sangat erat, sehingga tidak salah apabila skripsi Lelya ini dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini. 
Penelitian yang dilakukan oleh Lelya Septiriana ini menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis istilah budaya dalam masyarakat Sasak yang menyangkut siklus hidup manusia, yaitu istilah budaya pada adat perkawinan, istilah budaya pada adat kelahiran, dan istilah budaya pada adat kematian. 
 Selanjutnya, penelitian ketiga berjudul “Daftar Istilah Pengobatan dan Perdukunan Bahasa Sasak Lombok Timur yang Dilihat dari Segi Bentuk dan Makna Sebagai Bahan Penyusunan Kamus Sederhana dalam Pembelajaran Bahasa Sasak Tingkat SD ataupun SMP” (2007) yang dilakukan oleh Johan Wahyudi dalam bentuk skripsi membahas mengenai bentuk dan makna istilah-istilah pengobatan dan perdukunan yang terdapat di Lombok Timur dengan menggunakan teori Linguistik Struktural Ferdinand de Saussure dengan dikotomi signifiant (bentuk) dan signifie (arti), yang menyatakan bahwa setiap bahasa memiliki bentuk dan makna. Bertolak dari teori tersebut, penelitian ini menghasilkan daftar istilah-istilah pengobatan dan perdukunan yang dilihat dari dua segi, yaitu segi bentuk dan makna. Dari segi bentuk, istilah-istilah tersebut terdiri atas: (a) bentuk dasar, (b) bentuk kompleks, (c) bentuk pengulangan.
Berbeda halnya dengan penelitian kedua dan ketiga, penelitian yang keempat sama dengan penelitian pertama yakni sama-sama dalam bentuk buku, tidak dalam bentuk makalah atau skripsi. Penelitian berjudul “Kamus Bahasa Sasak, Istilah Hukum dan Adat” (2011) yang dilakukan oleh Musaddat, dkk. mengambil bahasa Sasak sebagai bahasa sumbernya dan bahasa Indonesia sebagai bahasa sasarannya. Penelitian keempat ini tidak seperti penelitian pertama yang mengambil bahasa Sasak secara umum melainkan mengambil data secara khusus yakni difokuskan pada istilah hukum dan adat yang ada di Lombok.
Hasil dari penelitian keempat itu disusun dalam bentuk lema dan sublema secara alfabetis, baik secara vertikal maupun horizontal. Selain menyajikan daftar kata, kamus ini juga dilengkapi dengan petujuk pemakaian kamus, sehingga memudahkan pembaca dalam menggunakan kamus tersebut.
Setelah menyimak hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa masih jarang dilakukan penelitian mengenai penyusunan kamus dan belum ada yang mengangkat mengenai istilah pertanian, padahal kamus meliliki manfaat praktis sebagai pedoman atau pegangan dalam usaha mencari makna suatu kata, sinonim, antonim, asal-usulnya, contoh pemakaiannya, dan lain sebagainya. Dengan demikian, sudah seharusnya penelitian yang memiliki garapan dalam bidang penyusunan kamus lebih diperhatikan dan lebih sering dilakukan. Oleh karena alasan-alasan tersebut, peneliti menjadi tertarik dan tergerak untuk melakukan penelitian dengan judul  “Kamus Istilah Pertanian Bahasa Sasak di Desa Surabaya Utara Kabupaten Lombok Timur.”
2.2	Landasan Teori
Sebelum melakukan sebuah penelitian, tentunya peneliti perlu menentukan terlebih dahulu landasan teori sebagai bahan acuan yang dimanfaatkan sebagai pemandu dalam menganalisis dan membahas data yang menjadi objek permasalahan dalam penelitian dan agar fokus penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan. Berkenaan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, menyangkut penyusunan kamus istilah pertanian, maka terdapat beberapa teori yang berperan sebagai pegangan peneliti. Teori-teori tersebut akan dikemukakan sebagai berikut.
2.2.1 Kamus
2.2.1.1 Pengertian Kamus
Secara etimologi kata kamus berasal dari kata bahasa Arab, yaitu qamus (bentuk jamaknya qawamus). Bahasa Arab menyerap kata qamus dari kata dalam bahasa Yunani kuno, okeanos, yang berarti “lautan”. Padanan kata kamus dalam bahasa Inggris adalah dictionary, mulai digunakan dalam karya tulis pada tahun 1526, dan berasal dari kata dalam bahasa Latin, yaitu dictionarium. Kata ini diturunkan dari kata dictio yang berarti “kata” atau “berkata”. Padanannya dalam bahasa Belanda adalah woordenboek, yang dibedakan dari woordenschat, dalam bahasa Indonesia dipadankan dengan perbendaharaan kata atau kosakata (Chaer, 2007: 179).
Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (tim pustaka phoenix, 2009: 408), kamus berarti kitab/buku yang berisi entri-entri/istilah-iatilah berikut artinya yang disusun secara alfabetikal. Kridalaksana (1982, dalam Chaer, 2007: 179) mendefinisikan kamus sebagai buku referensi yang memuat daftar kata atau gabungan kata dengan keterangan mengenai pelbagai segi maknanya dan penggunaannya dalam bahasa; biasanya disusun menurut abjad (dalam tradisi Yunani – Romawi menurut urutan abjad Yunani – Romawi), kemudian menurut abjad bahasa yang bersangkutan; dalam tradisi Arab menurut urutan jumlah konsonan. 
Selanjutnya, Pierre Labrousse (1977, dalam Chaer, 2007: 180) menyatakan bahwa kamus merupakan buku berisi kumpulan kata-kata sebuah bahasa yang disusun secara alfabetis diikuti dengan definisi atau terjemahannya dalam bahasa lain. Selain itu, Keraf (1984, dalam Paridi, 2011: 4) mengartikan kamus sebagai sebuah buku referensi, memuat daftar kata-kata yang terdapat dalam sebuah bahasa, disusun secara alfabetis disertai keterangan cara menggunakan kata itu.
Berdasarkan beberapa definisi kamus yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa kamus adalah sebuah buku referensi yang memuat kumpulan  kata-kata dalam suatu bahasa yang disusun secara alfabetis dengan disertai makna dan keterangan lainnya.
2.2.1.2 Manfaat Kamus
Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai pengertian kamus, secara tidak langsung kita dapat mengetahui manfaat dari sebuah kamus. Manfaat-manfaat tersebut adalah sebagai berikut.
	Mengetahui lafal dan ejaan suatu kata atau istilah

Mengetahui penyukuan kata atau istilah bersangkutan
Mengetahui kelas kata suatu kata atau istilah
Mengetahui definisi atau makna suatu kata atau istilah
Mengetahui asal-usul kata atau istilah
Chaer (2007: 185) juga mengemukakan beberapa fungsi praktis kamus yaitu antara lain sebagai sarana mengetahui makna kata, sarana mengetahui lafal dan ejaan sebuah kata, sarana untuk mengetahui asal-usul kata, dan sarana untuk mengetahui berbagai informasi mengenai kata lainnya.
2.2.1.3 Jenis Kamus
Terdapat beberapa macam kriteria yang digunakan untuk menyebut nama jenis kamus, antara lain berdasarkan bahasa sasaran, ukuran tebal-tipis kamus, sifat kamus, dan isi kamus. Berdasarkan bahasa sasaran, kamus dibedakan menjadi kamus ekabahasa (monolingual), kamus dwibahasa (bilingual), dan kamus aneka bahasa (multilingual). Berdasarkan ukurannya, yakni tebal-tipisnya kamus, kamus dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kamus besar dan kamus terbatas, selanjutnya kamus terbatas ini dibedakan lagi menjadi kamus saku dan kamus pelajar. Kemudian berdasarkan isinya, kamus dibedakan menjadi kamus lafal, kamus ejaan, kamus sinonim, kamus antonim, kamus homonim, kamus ungkapan atau idiom, kamus singkatan atau akronim, kamus etimologi, dan kamus istilah (Chaer, 2007: 196-205).
Jadi berdasarkan bahasa sasaran, kamus dalam penelitian ini termasuk dalam kamus dwibahasa karena menyajikan data berupa istilah-istilah pertanian dalam bahasa Sasak sebagai bahasa sumbernya yang disertai maknanya dalam bahasa Indonesia sebagai bahasa sasarannya. Berdasarkan isinya, kamus dalam makalah ini merupakan kamus istilah karena memuat istilah-istilah Pertanian dalam masyarakat Sasak di Desa Surabaya Utara Kabupaten Lombok Timur.
2.2.1.4	Langkah-Langkah Penyusunan Kamus
Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam rangka penyusunan kamus adalah menentukan langkah-langkah dalam kegiatan menyusun kamus itu sendiri. Widayati (http://edukasi.kompasiana.com) mengungkapkan di dalam menyusun kamus ada beberapa tahapan kegiatan yang harus diikuti oleh penyusun kamus. Tahapan kegiatan itu adalah sebagai berikut.
	Persiapan
	Pengumpulan data
	Pengolahan data

	 Pemeriksaan ulang urutan abjad
	 Penyeleksian data

Klasifikasi data
 Pemberian definisi
 Penyuntingan hasil pemberian definisi
	 Pengetikan kartu induk

 Penyusunan kartotek
 Pengetikan naskah
 Koreksi naskah
Cetak coba
 Koreksi cetak coba
Reproduksi kamus
2.2.1.5  Petunjuk Pemakaian Kamus
Untuk memudahkan seseorang mencari suatu kata atau istilah dalam kamus berikut padanan, makna, sinonim, antonim, ataupun asal usulnya, serta contoh pemakaiannya, maka dibuatlah suatu petunjuk yang akan membantu dalam menggunakan kamus tersebut. Adapun beberapa petujuk pemakaian kamus akan dipaparkan sebagai berikut.
 Abjad
Di dalam penulisan Kamus Istilah Pertanian dalam Masyarakat Sasak di Desa Surabaya Utara Kabupaten Lombok Timur, digunakan abjad yang sesuai dengan alfabetis. Yang dimaksud abjad adalah susunan huruf secara berurutan. Dalam hal ini, ejaan bahasa Indonesia mengenal 26 huruf (aksara) Latin yang tersusun secara berurutan dari a sampai dengan z. Kedua  puluh enam huruf tersebut harus dilafalkan sesuai kaidah bunyi atau penamaan yang berlaku dalam system ‘bunyi’ bahasa Indonesia (Lingga, 2010: 5). Abjad-abjad tersebut sebagai berikut:
Huruf
Nama
Huruf
Nama
Huruf
Nama
A       a
B       b
C       c
D       d
E       e
F        f
G       g
H       h
I         i
a
be
ce
de
e
ef
ge
ha
i
J        j
K       k
L        l
M      m
N       n
O       o
P        p
Q       q
R        r
je
ka
el
em
en
o
pe
ki
er
S        s
T        t
U       u
V       v
W      w
X       x
Y       y
Z       z
es
te
u
ve
we
eks
ye
zet

b. Ejaan dan Lafal
Seperti yang kita ketahui beberapa fonem dapat membedakan arti. Gleason (1961, dalam Thoir, 1987: 105) mendefinisikan fonem adalah unsur bahasa yang terkecil dan dapat membedakan arti atau makna. Jadi perlu diketahi mengingat fonem /e/, / Ɛ /, dan / 𝜕/, kemudian /o/ dengan /O/, serta /i/ dengan /I/ adalah fon yang berlainan maka penulisannya ialah /e/ dengan /e/, /e/ dengan / Ɛ /, dan /e/ dengan / 𝜕 /, kemudian /o/ dengan /o/, /o/ dengan /⊃/, serta /i/ dengan /i/, dan /i/ dengan /I/ (Thoir, 1987:105-132).
c.  Susunan dan Urutan Kata
Lema atau entry dalam kamus pada skripsi ini disusun berdasarkan abjad, baik secara vertikal maupun horizontal.  Chaer (2007: 218) memaparkan bahwa prinsip dasar penyusunan lema dan sublema adalah berdasarkan abjad. Maka sesudah lema yang berupa kata dasar akan diikuti oleh sublema yang berupa bentuk berimbuhan. Jika terdapat sebuah bentuk (morfem) dasar mempunyai semua kemungkinan bentuk berimbuhan (dalam kenyataan hingga kini belum ditentukan), maka secara alfabetis, dengan mengesampingkan dulu kata ulang dan komposisi, baik yang murni maupun yang berimbuhan, haruslah disusun sebagai berikut (D’= morfem dasar, baik bebas maupun terikat). 
D.
D-an
D-i
D-nya
ber-D
ber-D-an
ber-D-kan
di-D
di-D-i
di-D-kan
diber-D-kan
diper-D
diper-D-i
diper-D-kan
ke-D
ke-D-an
keber-D-an
keter-D-an
me-D
me-D-i
me-D-kan
member-D-kan
memper-D
memper-D-i
memper-D-kan
peN-D
pen-D-an
pember-D-an
pemer-D-an
per-D
per-D-an
per-D-i
per-D-kan
se-D
se-D-nya
se-D-an
seber-D
seper-D
seper-D-an
ter-D
ter-D-i
ter-D-kan (Chaer, 2007: 219-220).

Urutan lema-lema akan disusun secara alfabetis, baik secara vertikal maupun horizontal. Secara  vertikal maksudnya kata yang dimulai dengan huruf < b > berada di bawah kata yang dimulai dengan huruf < a >; kata yang dimulai dengan huruf < c > berada di bawah kata yang dimulai dengan huruf < b >, dan begitu seterusnya. Secara horizontal artinya apabila terdapat dua kata yang huruf pertamanya sama, maka alfabetis diperhitungkan dari huruf  kedua; apabila terdapat dua kata yang dua huruf awalnya sama, maka alfabetis diperhitungkan dari huruf ketiga; dan begitu seterusnya.
Sublema (subentri) yang merupakan bentuk turunan dari lema juga diurutkan secara alfabetis. Mengingat lema atau entry serta sublema atau subentry dalam penelitian ini merupakan istilah-istilah pertanian dalam masyarakat Sasak di Desa Surabaya Utara Kabupaten Lombok Timur, maka urutan sublemanya menggunakan urutan secara alfabetis berdasarkan huruf awal dari kata turunan dari istilah-istilah pertanian tersebut.
d  Perbendaharaan Kata
Semua istilah pertanian yang terkumpul, baik kata-kata yang berbentuk kata dasar maupun yang telah mengalami proses morfologis merupakan istilah yang masih dipakai oleh para penutur bahasa Sasak yang berdomisili di Desa Surabaya Utara Kabupaten Lombok Timur.
f. Kategori Kata
Dalam penelitian ini, di samping menyajikan data berupa istilah-istilah pertanian, juga akan dilengkapi dengan pemerian kategori pada istilah-istilah tersebut yang dimaksudkan agar para pembaca atau pengguna kamus lebih mudah dalam mengetahui kelas kata dan memahami makna istilah-istilah yang disajikan. Untuk itu, pada sub bab ini akan dipaparkan secara sepintas perihal batasan dan ciri-ciri kelas atau kategori kata atau istilah tersebut. Pemaparan batasan dan ciri-ciri dari kategori kata atau istilah tersebut akan dibatasi pada empat kategori yaitu verba, nomina, adjektiva dan adverbia.
Pada Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Alwi, dkk., 2003: 87), ciri-ciri verba dapat diketahui dengan mengamati tiga hal, yaitu perilaku semantis, sintaksis, dan bentuk morfologisnya. Namun secara umum dapat diidentifikasi dan dibedakan dari kelas kata lain berdasarkan ciri-ciri berikut.
	Verba memiliki fungsi utama sebagai predikat atau sebagai inti predikat dalam kalimat, walaupun mempunyai fungsi lain.

Verba memiliki makna inheren perbuatan (aksi) , proses, atau keadaan yang bukan sifat atau kualitas.
Verba, khususnya yang bermakna keadaan, tidak dapat diberi prefiks ter- yang berarti ‘paling’.
Pada umumnya verba tidak dapat bergabung dengan kata-kata yang menyatakan kesangatan.
Kemudian nomina, yang sering disebut kata benda memiliki ciri-ciri dari segi sintaksisnya sebagai berikut.
	Pada kalimat yang predikatnya verba, nomina cenderung menduduki fungsi subjek, objek, atau pelengkap.

Nomina tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak.
Nomina umumnya dapat diikuti oleh adjektiva, baik secara langsung ataupun diantarai oleh kata yang (Alwi, dkk. 2003: 213).
Selanjutnya, adjektiva adalah kata yang memberikan keterangan yang lebih khusus tentang sesuatu yang dinyatakan oleh nomina dalam kalimat. Adjektiva yang memberikan keterangan terhadap nomina tersebut berfungsi atributif. Adjektiva juga berfungsi sebagai predikat dan adverbial kalimat. Fungsi predikatif dan adverbial itu dapat mengacu ke suatu keadaan. Selanjutnya adjektiva juga dicirikan oleh kemungkinannya menyatakan tingkat kualitas dan tingkat bandingan acuan nomina yang diterangkannya (Alwi, dkk, 2003: 171).
Sedangkan adverbia, jika dilihat dari tatarannya, perlu dibedakan adverbia dalam tataran frasa dari adverbial dalam tataran klausa. Dalam tataran frasa, adverbia adalah kata yang menjelaskan verba, adjektiva, atau adverbia lain. Dalam tataran klausa, adverbial mewatasi atau menjelaskan fungsi-fungsi sintaksis. Umumnya kata atau bagian kalimat yang dijelaskan adverbia itu berfungsi sebagai predikat (Alwi, dkk, 2003:197).
2.2.2	Pengertian Istilah
Pengertian mengenai istilah dapat dikatakan mutlak diperlukan dalam penelitian ini. Hal tersebut karena penelitian ini berusaha mendata dan mengumpulkan istilah-istilah dalam bidang tertentu, dalam hal ini bidang pertanian. 
Istilah sebagaimana diungkapkan dalam KBBI (Tim Pustaka Phoenix, 2009: 376) adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan-keadaan atau sifat yang khas dalam bidang tertentu; sebutan; nama; kata atau ungkapan khusus. Senada dengan definisi tersebut, Chaer  (2007: 88) berpendapat bahwa istilah merupakan kata atau gabungan kata yang maknanya sudah tepat dan pasti; serta hanya digunakan dalam bidang ilmu atau kegiatan tertentu. 
Berdasarkan definisi di atas meskipun diungkapkan dengan kalimat yang berbeda terdapat kesamaan konsep bahwa istilah digunakan dalam bidang tertentu, tidak seperti halnya kata biasa yang dipakai secara umum dan dipahami oleh masyarakat pengguna bahasa secara luas. Istilah bersifat khusus pada bidang tertentu dan hanya dipahami oleh segelintir orang yang berkecimpung di bidang yang bersangkutan.
2.2.3 Pengertian Pertanian
Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa difahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam (http://id.wikipedia.org). Pertanian dalam pengertian yang luas mencakup semua kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan, dan mikrobia) untuk kepentingan manusia. Dalam arti sempit, pertanian juga diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan sebidang lahan untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat semusim, (http : // aristyakristina.wordpress.com /2012/09/20/pertanian-di-indonesia). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Pustaka Phoenix, 2009: 840), pertanian adalah perihal bertani (mengusahakan tanah dengan tanam-menanam); segala sesuatu yang bertalian dengan tanam-menanam (pengusahaan tanah dsb).
Dari beberapa pengertian yang sudah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pertanian adalah kegiatan bercocok tanam atau membudidayakan jenis tanaman tertentu yang memanfaatkan sebidang tanah atau lebih. Tanaman yang ditanam adalah tanaman yang bersifat semusim. Perlu diketahui, maksud pertanian dalam penelitian  ini bukan bertani dalam arti luas yakni yang mencakup peternakan atau hewan melainkan hanya sebatas kegiatan bercocok tanam atau kegiatan pemanfaatan sebidang lahan untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat semusim. 
2.2.4 Jenis-jenis Pertanian
Dalam (http : // aristyakristina.wordpress.com /2012/09/20/pertanian-di-indonesia), dijelaskan ada tiga jenis pertanian yaitu (1) berdasarkan pengelolaannya, (2) jenis tanamannya, (3) berdasarkan lahannya. Berikut pemaparan dari ketiga jenis pertanian tersebut.
a. Berdasarkan Pengelolaanya
Berdasarkan pengelolaanya, pertanian dibedakan menjadi dua jenis yaitu (1) Pertanian rakyat adalah pertanian yang diusahakan oleh rakyat. Pertanian ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik konsumsi sendiri maupun konsumsi lokal. Ciri-ciri: modal kecil, lahan sempit, dikelola sederhana, tenaga kerja sederhana, tenaga kerja keluarga sendiri, peralatan sendiri. (2) Pertanian besar adalah pertanian yang diusahakan oleh perusahaan, baik swasta maupun BUMN. Pertanian ini bertujuan untuk keperluan ekspor atau bahan baku industri. Ciri-ciri: modal usaha besar, lahan luas, dikelola secara modern (http://aristyakristina.wordpress.com).
b. Jenis Tanamannya
Berdasarkan jenis tanamannya, pertanian dibedakan menjadi dua jenis yaitu (1) Pertanian tanaman pangan adalah usaha pertanian yang berupa bahan pangan. Tanaman pangan dibedakan menjadi tiga yaitu, jenis padi-padian, jenis palawija (ketela pohon, ketela rambat, umbi-umbian, kacang tanah dll) dan jenis holtikultura (buah dan sayuran). (2) Pertanian tanaman perkebunan adalah usaha pertanian yang bertujuan memenuhi kebutuhan dan perdagangan besar. Tanaman perkebunan dapat dibedakan menjadi tanaman perkebunan musiman (tebu,tembakau,dll) dan tanaman perkebunan tahunan (kopi,karet, coklast,dll) (http://aristyakristina.wordpress.com).
c.  Berdasarkan Lahannya
Berdasarkan lahannya, pertanian dibedakan menjadi empat yaitu (1) Bersawah adalah usaha bercocok tanam yang dilakukan di sawah dengan jenis tanaman. (2) Berladang adalah usaha bercocok di lahan kering, pada saat musim hujan dan dilakukan dengan cara berpindah-pindah. (3) Bertegal, adalah usaha bercocok tanam di lahan kering dengan memanfaatkan air hujan. Hasilnya jagung, kacang, ketela dll. (4) Berkebun, adalah usaha bercocok tanam yang dilakukan di sekitar rumah (pekarangan) (http://aristyakristina.wordpress.com).


