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Sektor pertanian memegang peranan penting dalam struktur ekonomi
nasional, karena ternyata sektor pertanian lebih tahan menghadapi krisis ekonomi
dibandingkan dengan sektor lainnya. Selain itu sektor pertanian berperan dalam
mencukupi kebutuhan penduduk, meningkatkan pendapatan petani, penyediaan
bahan baku industri, memberi peluang usaha serta kesempatan kerja, dan
menunjang ketahanan pangan nasional. Secara khusus di Desa Kayu Besar,
Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai, sektor pertanian padi
menjadi mata pencaharian yang utama bagi masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui latar
belakang terbentuknya daerah Desa Kayu Besar sebagai daerah pertanian padi
sawah, (2) untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan pertanian padi
sawah di Desa Kayu Besar (1990-2012), (3) untuk mengetahui bagaimana
pengaruh perkembangan pertanian padi terhadap perekonomian masyarakat Desa
Kayu Besar.

Dari Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu (1)
untuk memberikan pengetahuan bagi pembaca tentang latar belakang
terbentuknya Desa Kayu Besar sebagai daerah pertanian padi sawah, (2) sebagai
bahan perbandingan untuk mahasiswa atau peneliti lainnya khusus dalam meneliti
yang sama pada lokasi yang berbeda, (3) sebagai pengabdian dan pengembangan
keilmuan penulis khusunya dalam bidang penelitian (4) sebagai perbendaharaan
perpustakaan jurusan Pendidikan Sejarah FIS UNIMED.

Untuk memperoleh data tersebut, penulis menggunakan metode penelitian
deskriptif  kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Lapangan
(Field Research). Disamping itu peneliti juga menggunakan Penelitian Pustaka
(Library Research) dengan menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan topik
penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung
ke objek yang diteliti dan melakukan wawancara dengan berbagai narasumber
yang mampu memberikan informasi terhadap permasalahan dalam penelitian.

Dari hasil penelitian di lapangan diperoleh data bahwa perkembangan
pertanian padi sawah di Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalifah sejak tahun
1990-2012 membawa pengaruh terhadap segi kehidupan masyarakat Desa Kayu
Besar, baik dari segi sosial budaya, pendidikan, dan khususnya sosial ekonomi.
Peningkatan hasil produksi padi hingga mampu menjual keluar daerah membawa
dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Desa Kayu Besar
pada umumnya.


