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ABSTRAK 

 Skripsi ini berjudul “ Usaha Peternakan Rakyat (Sapi) Kelompok Tani 

Luak Lalang Di Nagari Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota 

Tahun 1991-2021”. Penelitian ini membasa tentang Kelompok Tani Luak Lalang yang 

mengembangkan Usaha Peternakan Rakyat (Sapi) yang berdiri tahun 1991.  

 Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah sosial ekonomi, dan juga 

menggunakan e metode sejarah yaitu Heuristik yang merupakan tahap awal yang 

merupakan taham pengumpulan data atau sumber. Tahap kedua yaitu kritik yang terdiri 

dari kritik intern dan ekstern. Tahap ini merupakan tahap menguju dan menganalisis 

secara kritis sumber yang di dapatkan. Tahap ketiga yaitu interprtasi yang mana padda 

tahap ini menetapkan makna dan keterkaitan hubungan dari fakta-fakta yang diperoleh. 

Tahap yang ke empat yaitu Historiografi merupakan tahap yang terikir dari metode 

sejarah. Pada Historiografi ini  merupakan bentuk penyampaian berupa penulisan yang 

mana penelitian ini menggunkan sumber primer berupa arsip dan juga wawancara 

dengan tokoh tokoh terkait., dan sumber sekunder berupa buku, skripsi, jurnal, dan 

laporan penelitian.  

 Hasil penelitian ini yaitu pada tahun 1991 Kelompok Tani Luak Lalang mulai 

di bentuk dengan anggota pertama 9 orang dan dengan seiring berjalannya waktu 

mengalami penambahan dan pengurangan anggota. Kelompok Tani ini juga 

memenangkan lomba di beberapa daerah dan juga di tingkat Nasional pada tahun 2001. 

Usaha peternakan rakyat ini memberikan dampak yang baik bagi anggota kelompok 

dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, baik itu dalam  pembangunan, sekolah dan 

kesehatan.  

 Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan adanya Usaha Peternakan Rakyaat 

yang di kembangkan leh kelompok Tani memberikan dampak besar bagi anggota 

dalam memenuhi kebutihan sosial ekonomi anggotanya, karena ternak sapi ini 

meruupakan tabungan bagi anggota yang seaktu-waktu bisa di gunakan.  

Kata Kunci: Nagari Mungo, Peternakan, Kelompok Tani Luak Lalang.  

 

 

 

 


