
1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini ketertarikan siswa-siswi SMA akan Fakultas Pertanian dan bekerja 

dunia pertanian masih sedikit. Hal ini tentu sangat mempengaruhi keberlanjutan 

Fakultas Pertanian dan riskan menimbulkan masalah tentang pangan di masa 

depan. Pertanian dalam arti luas menyumbangkan seluruh pangan yang 

dikonsumsi oleh masyarakat di seluruh dunia. Menurunnya ketertarikan pemuda 

akan pertanian disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya adalah penyebaran 

teknologi informasi dan komunikasi, modernisasi, pendidikan, dan demoralisasi 

pemuda. Hal ini sebagai mana yang telah dinyatakan dari BPPSDMP (Badan 

Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian) Kementerian 

Pertanian – Republik Indonesia bahwa tenaga kerja laki-laki lebih banyak 

dibanding dengan tenaga kerja perempuan, selain itu sebagian besar tenaga kerja 

pertanian berada di usia tua (Anonim, 2014 a).

Menurut Noertjahyo (2005) dewasa ini pekerjaan pertanian ialah hal yang 

bersifat dilematis bagi banyak kalangan muda. Di satu sisi pekerjaan pertanian 

memberikan peluang besar untuk mereka berkarya dan berpenghasilan, sebab 

umumnya lahan pertanian tersedia. Namun di sisi lain, daya tarik bidang 

pekerjaan ini tidaklah tinggi. Bekerja di bidang pertanian atau berprofesi sebagai 

petani bukanlah pilihan popular. Bahkan bagi kaum muda terdidik yang lulus dari 

fakultas pertanian, hanya sedikit yang mau berprofesi sebagai petani. Banyak dari 

mereka yang “meloncat” dari akar pendidikan formalnya ke pekerjaan yang tidak 

terkait dengan pertanian. Sebagian mereka bekerja menjadi pegawai negeri sipil 

(PNS) dengan tugas pokok nonpertanian, karyawan perbankan, pendidik, dan lain-

lain.

Kondisi itu kurang lebih menandakan telah terjadinya marjinalisasi 

kedudukan dan eksistensi petani. Satu yang berandil besar dalam proses ini ialah 

merebaknya pembangunan seperti perumahan, jalan tol, pertokoan, dan lain-lain 

yang menyebabkan penyusutan lahan pertanian melalui alih fungsi lahan, dan 

pada gilirannya mempersempit lapangan pekerjaan bidang pertanian, sementara di 
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sisi lain membuka lapangan pekerjaan nonpertanian. Terhadap minat masyarakat 

menerjuni bidang pekerjaan pertanian, keadaan ini bukan sesuatu yang positif. 

Sementara itu, menurut Karsyno dalam Tarigan (2004) rendahnya 

perolehan pendapatan dari pekerjaan pertanian adalah faktor lain yang patut 

diperhitungkan: bahwa sekalipun sejak bergulirnya Revolusi Hijau tahun 1970-an 

hingga sekarang tingkat upah nominal pekerjaan pertanian terus mengalami 

kenaikan, namun secara riil tingkat upah cenderung statis. Jika dibandingkan 

dengan industri, laju kenaikan upah pertanian hanya sekitar separuh tingkat upah 

sektor industri (Anonim, 2013 a).

Oleh sebab itu penulis ingin mengetahui pengaruh faktor-faktor seperti 

fisiologi, perhatian, minat, kebutuhan, pengalaman, sosialisasi, teknologi, lahan, 

jenis kelamin, Orang Tua, teman main, dan masyarakat. Faktor-faktor ini dipilih 

karena pada penelitian-penelitian sebelumnya sudah pernah dijadikan sebagai 

variabel, seperti skripsi yang dilakukan oleh Khaafidh (2013) yang berjudul 

Faktor-Faktor yang mempengaruhi keputusan tenaga kerja untuk bekerja di 

kegiatan pertanian, Anim (2011) faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga 

kerja untuk bekerja di kegiatan pertanian, dan Suroso (2009) persepsi siswa 

terhadap perpustakaan dalam menunjang proses belajar mengajar SD 3 Kadipiro 

Kabupaten Bantul Yogyakarta.
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1.2. Penelitian Terdahulu

Belum banyak ditemukan penelitian terdahulu yang melakukan penelitian 

tentang persepsi siswa-siswi SMA terhadap Fakultas Pertanian dan dunia kerja 

pertanian, sehingga referensi yang diambiladalah penelitian-penelitian yang 

mendekati atau memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan diteliti.

No Peneliti dan Judul 
Penelitian

Yang Diteliti Hasil Penelitian

1. Suroso (2009). 
Persepsi Siswa 
Terhadap Perpustakaan 
Dalam Menunjang 
Proses Belajar 
Mengajar SD 3 
Kadipiro Kabupaten 
Bantul Yogyakarta

Bagaimana persepsi 
siswa terhadap 
koleksi perpustakaan 
SD 3 Kadipiro 3 
dalam menunjang 
proses belajar 
mengajar dan fungsi 
perpustakaan dalam 
menunjang proses 
belajar mengajar. 

Persepsi siswa terhadap koleksi 
perpustakaan dan fungsi 
perpustakaan SD 3 Kadipiro 
secara umum tergolong sangat 
baik.

2. Iwan Nova Rohman 
(2008). 
Persepsi dan Minat 
Pemuda Terhadap 
Usaha Ayam Pelung 
(Kasus Pemuda Desa 
Bangbayang, Kec. 
Gekbrong, Kab. 
Cianjur, Jawa Barat). 

Bagaimana persepsi 
dan minat pemuda di 
Desa Bangbayang 
terhadap usaha ayam 
pelung

Persepsi pemuda terhadap usaha 
ayam pelung menunjukkan 
aspek baik  dan secara 
keseluruhan pemuda 
menunjukkan minat usaha ayam 
pelung.

3. Chairunnisa (2011). 
Persepsi Siswa 
Terhadap Metode 
Pembelajaran Guru 
Hasil Belajar Bahasa 
Indonesia di SMK Al-
Hidayah Ciputat.

Bagaimana metode 
pembelajaran, 
persepsi siswa, dan 
hubungan metode 
pembelajaran guru 
bahasa Indonesia 
terhadap hasil 
belajar siswa.

Tidak ada hubungan yang 
signifikan antara persepsi siswa 
terhadap metode pembelajaran 
guru dan hasil belajar bahasa 
Indonesia yang berarti bahwa 
jika metode pembelajaran guru 
tinggi maka akan tinggi pula 
hasil belajar yang diperoleh 
begitu pula sebaliknya.
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1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui persepsi siswa-siswi SMA  kelas XII di Kota Salatiga terhadap 

Fakultas Pertanian& Bisnis.

b. Mengetahui persepsi siswa-siswi SMA kelas XII di Kota Salatiga mengenai 

dunia kerja pertanian.

c. Mengetahui faktor yang mempengaruhi persepsi siswa-siswi SMA kelas XII

terhadap Fakultas Pertanian & Bisnis dan dunia kerja pertanian.

1.4. Signifikansi

a. Segi Ilmiah

Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu dalam bidang pertanian, 

pendidikan, dan sosiologi untuk lebih memperhatikan dunia pertanian.

b. Segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada seluruh 

masyarakat baik itu pemerintah, pengajar, orang tua, pemuda, dan kalangan 

masyarakat luas akan pentingnya dunia pertanian. 

1.5. Batasan Masalah

Mengingat tenaga, waktu, dan biaya yang terbatas, maka penelitian ini 

perlu dilakukan pembatasan masalah yang disesuaikan dengan tujuan yang 

hendak dicapai. Sebagai satuan pengamatan (unit of observation) adalah siswa-

siswi SMA kelas XII yang ada di kota Salatiga.

Penelitian ini hanya dibatasi pada faktor-faktor yang mempengaruhi 

persepsi siswa-siswi SMA terhadap Fakultas Pertanian & Bisnis dan dunia kerja 

pertanian. Faktor-faktor yang dimaksud adalah:

a. Faktor internal yang meliputi fisiologis, perhatian, kebutuhan, minat, jenis 

kelamin, dan pengalaman.

b. Faktor eksternal yang meliputi orangtua, teman main, masyarakat, sosialisasi, 

teknologi pertanian, dan lahan pertanian.


