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2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kegiatan Pertanian 

Pertanian merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia pada suatu 

lahan tertentu, dalam  hubungannya antara manusia dengan lahan yang disertai 

pertimbangan tertentu (Suratiyah dalam Khaafidh, 2006). Kegiatan pertanian 

adalah suatu kegiatan manusia yang terdiri dari kegiatan bercocok tanam, 

peternakan, perikanan, dan juga kehutanan. Mosher (1968) mengartikan kegiatan 

pertanian adalah proses produksi khas yang didasarkan atas proses pertumbuhan 

tanaman dan hewan. Kegiatan-kegiatan produksi di dalam setiap usaha tani 

merupakan suatu bagian usaha, dimana biaya dan penerimaan merupakan hal yang 

penting. Di sisi lain Mubyarto (1989) membagi definisi pertanian ke dalam dua 

pengertian yaitu kegiatan pertanian dalam arti luas dan kegiatan pertanian dalam 

arti sempit. Pertanian dalam arti luas, kegiatan pertanian mencakup: 

1. Pertanian rakyat (atau disebut sebagai pertanian dalam arti sempit) 

2. Perkebunan ( termasuk di dalamnya perkebunan rakyat dan perkebunan besar) 

3. Kehutanan 

4. Peternakan 

5. Perikanan (termasuk perikanan darat dan perikanan laut) 

Sedangkan pertanian dalam arti sempit diartikan sebagai pertanian rakyat 

yaitu usaha pertanian keluarga di mana produksinya berupa bahan makanan utama 

seperti: beras, palawija (jagung, berbagai macam kacang, serta berbagai umbi). 

Pertanian sering kali disebut juga sebagai usaha tani. Menurut Badan 

Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian (1990) bentuk umum sistem 

usaha tani di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga, antara lain: 

1. Sistem usaha tani lahan sawah dengan tanaman padi sebagai tanaman utama 

dan biasanya diselingi dengan tanaman palawija, sayur-mayur, dan tebu. 

2. Sistem usaha tani lahan kering atau disebut juga  dengan tegalan di mana padi 

gogo dan berbagai jenis tanaman palawija serta hortikultura sebagai 

komoditas pokok. 

3. Sistem usaha tani dataran tinggi yang banyak ditanami sengan sayur-mayur 

dan topik beberapa jenis palawija serta sebagian varietas padi. 
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Keputusan individu untuk bekerja ditentukan oleh motivasi individu 

tersebut. Motivasi individu untuk berparsipasi dalam sektor yang diinginkan 

diklasifikasikan dalam dua tipe. Tipe pertama demand-pull motivation yang 

merupakan motivasi untuk mendifersifikasi pekerjaaan, berkaitan dengan upah 

dan perbedaan risiko dari masing-masing pekerjaan. Sedangkan tipe kedua adalah 

distress-push motivation yaitu motivasi yang berkaitan dengan ketidakcukupan 

pendapatan yang diterima dan ketiadaan peluang untuk kelancaran konsumsi dan 

produksi, seperti kredit dan asuransi (Davis, 2003). 

Kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pertanian terkait dengan 

akses individu atau rumah tangga terhadap aktivitas tersebutantara satuindividu 

dengan individu lainnya tidak sama. Dalam menentukan jenis pekerjaan, seorang 

individu disektor pertanian dipengaruhi oleh beberapa faktor yang antara lain : 

tingkat upah riil, luas tanah garapan, pendapatan diluar sektor pertanian, status 

garapan, faktor kelembagaan hubungan kerja dan kondisi agroekosistem 

(Sumaryanto, 1990).  

Isyanto (2010) menambahkan faktor lain yang mempengaruhi keputusan 

angkatan kerja untuk bekerja dikegiatan pertanian meliputi faktor individu, faktor 

usaha tani dan faktor wilayah. Faktor individu terdiri dari umur dan pendidikan 

yang telah ditempuh oleh angkatan kerja. Faktor usaha tani berkaitan dengan 

tingkat pendapatan yang ditawarkan oleh kegiatan pertanian dan luas lahan yang 

dimiliki dan digunakan untuk melakukan usaha tani tersebut. Sedangkan faktor 

wilayah terkait dengan jarak antara kegiatan usaha tani dengan pasar untuk produk 

pertanian tersebut. 

Menurut Beyne (2008) beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan 

individu untuk bekerja disektor pertanian atau diluar sektor pertanian. Tingkat 

pendidikan formal merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

keputusan individu, karena semakin tinggi tingkat pendidikan akan 

membuatindividu cenderung untuk memilih kegiatan diluar sektor pertanian. 

Faktor lain yang berpengaruh adalah usia individu, pada individu dengan usia 

lebih tua kemungkinan berparsipasi pada sektor pertanian lebih besar 

probabilitasnya dibandingkan dengan individu yang berusia lebih muda.  
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Allasaf, Majdalwai dan Nawash (2011) menambahkan faktor yang 

berpengaruh terhadap keputusan individu untuk bekerja di sektor pertanian adalah 

usia, tingkat pendidikan kepala rumah tangga, pendapatan disektor pertanian, 

menajemen konservasi lahan dan perolehan kredit pertanian. Individu berusia 

muda dan terlebih berjenis kelamin laki-laki akan lebih memilih untuk bekerja 

pada kegiatan diluar pertanian. Selain itu individu yang memiliki tingkat 

pendidikan rendah sangat terbatas untuk mengakses pekerjaan pada kegiatan 

diluar sektor pertanian, sehingga akan cenderung mendorong individu untuk 

bekerja pada kegiatan pertanian. Sebagai individu yang rasional, tingkat 

pendapatan sangat mempengaruhi keputusan individu dalam memilih jenis 

pekerjaan. Bila kegiatan pertanian masih memberikan penghasilan yang tinggi dan 

dapat menghasilkan asset yang besar, maka individu akan memilih untuk bekerja 

pada kegiatan pertanian. Sedangkan faktor konservasi lahan dan perolehan kredit 

pertanian memiliki pengaruh yang positif terhadap keputusan bekerja pada sektor 

pertanian. Ini dikarenakan kedua faktor tersebut sangat mendukung peningkatan 

usaha tani yang pada akhirnya akan semakin menjadi daya tarik pada sektor 

pertanian itu sendiri.  

Sedangkan menurut Anim (2011) faktor yang mempengaruhi penawaran 

tenaga kerja untuk bekerja dikegiatan pertanian antara lain : pengalaman 

bertani,jenis kelamin, usia, jenis pertanian, luas lahan garapan, struktur organisasi 

pertanian, kepemilikan peralatan (mesin) untuk kegiatan pertanian, jumlah 

anggota rumah tanggayang bekerja diluar kegiatan pertanian, jumlah tanggungan 

rumah tangga, pendapatan (upah riil), jarak dengan pasar hasil pertanian, serta 

pengetahuan dan teknologi. Pengalaman bertani, jenis kelamin, usia, jenis 

pertanian, luas lahan garapan, struktur organisasi pertanian, dan kepemilikan 

peralatan (mesin) untuk kegiatan pertanian memiliki pengaruh yang positif 

terhadap penawaran tenaga kerja pada kegiatan pertanian. Sedangkan jumlah 

anggota rumah tangga yang bekerja diluar kegiatan pertanian, jumlah tanggungan 

rumah tangga, pendapatan (upah riil), jarak dengan pasar hasil pertanian, serta 

pengetahuan dan teknologi memiliki pengaruh yang negatif terhadap penawaran 

tenaga kerja dikegiatan pertanian.  
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2.2. Faktor yang Mempengaruhi Keputusan 

2.2.1. Persepsi 

Gibson, dkk (1989) dalam buku Organisasi Dan Manajemen Perilaku, 

Struktur; memberikan definisi persepsi adalah proses kognitif yang dipergunakan 

oleh individu untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya (terhadap 

obyek). Gibson juga menjelaskan bahwa persepsi merupakan proses pemberian 

arti terhadap lingkungan oleh individu. Oleh karena itu, setiap individu 

memberikan arti kepada stimulus secara berbeda meskipun objeknya sama 

(Anonim, 2013 b). Dyah (1983) dalam bukunya mengatakan persepsi adalah suatu 

pandangan, pengertian dan interpretasi seseorang mengenai suatu objek yang 

diinformasikan kepadanya dengan cara mempertimbangkan hal tersebut dengan 

diri dan lingkungannya. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah 

rangsangan seseorang terhadap suatu informasi yang disampaikan oleh orang lain 

sehingga orang tersebut bisa mengambil keputusan atau sikap untuk melakukan 

atau tidak melakukan sesuatu karena pertimbangannya (Rohman, 2008). 

2.2.2. Faktor yang Mempengaruhi Minat 

Menurut Candra (2004) dalam penelitiannya mengenai persepsi pemuda 

terhadap pekerjaan di sektor pertanian menyatakan bahwa semakin tinggi nilai 

ekonomi dan semakin ringan beban kerja maka akan semakin besar minat  

pemuda untuk bekerja di sektor tersebut (Rohman, 2008). 

2.2.3. Faktor Internal 

Faktor internal yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor yang terdapat 

dalam diri individu, yang mencakup beberapa hal antara lain: 

1. Fisiologis: Informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi yang 

diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan 

arti terhadap lingkungan sekitarnya.  

2. Perhatian: Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk 

memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang 

ada pada suatu obyek atau informasi. 

3. Minat: Persepsi terhadap suatu obyek bervariasi tergantung pada seberapa 

banyak energi atau perceptual vigilance yang digerakkan untuk mempersepsi.  
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4. Kebutuhan yang searah: Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya 

seseorang individu mencari obyek-obyek atau pesan yang dapat memberikan 

jawaban sesuai dengan dirinya. 

5. Pengalaman dan ingatan: Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada 

ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian 

lampau untuk mengetahui suatu rangsang dalam pengertian luas(Anonim, 

2013 b). Syaiful Djamarah (2011 : 38) menyatakan bahwa belajar sambil 

berbuat termasuk dalam latihan. Latihan termasuk cara yang baik untuk 

memperkuat ingatan. Dengan banyak latihan kesan-kesan yang diterima lebih 

fungsional dan bisa menjadi pengalaman yang berharga. 

2.2.4. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal meliputi pengaruh yang ada di luar dirinya. Faktor 

tersebut adalah sosialisasi, teknologi. 

1. Sosialisasi: Proses sosiolasi berlangsung dengan tahapan proses pengajaran, 

pemberian sanksi, dan harapan orangtua terhadap pekerjaan.  

2. Teknologi: Penggunaan dan kepemilikan teknologi mempengaruhi persepsi 

pemuda terhadap pertanian.  

3. Lahan: Pemuda yang tidak memiliki lahan pertanian maka bekerja di sektor 

non pertanian. Berbeda dengan pemuda yang memiliki lahan pertanian maka 

akan berfikir bagaimana lahan tersebut diolah dan bisa menghasilkan 

(Anonim, 2013 c). 

2.2.5. Faktor Demografi 

Bougue (1969) mendefinisikan demografi sebagai ilmu yang mempelajari 

secara statistik dsan matematik jumlah, komposisi, distribusi penduduk, dan 

perubahan- perubahannya sebagai akibat bekerjanya komponen-komponen 

pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), 

perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial (Anonim, 2014 b).  

Faktor demografi terdiri dari jenis kelamin, umur/usia, hobi, penghasilan, 

pendidikan, domisili, wilayah, dan agama (Anonim, 2014 a). 
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2.3.4. Faktor Sosiologi 

Masyarakat adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan, 

kepentingan bersama dan budaya. Sosiologi bertujuan mempelajari perilaku sosial 

masyarakat  kegiatan masyarakat itu sendiri dengan mengamati perilaku 

kelompok yang dibangunnya. Sosiologi merupakan pengetahuan tentang 

masyarakat yang tumbuh dari hasil pemikiran ilmiah yang bisa dikontrol secara 

kritis oleh orang lain.  

Sosiologi adalah ilmu sosial yang memakai bermacam metode 

penyelidikan empiris dan analisis kritis untuk menambah pengetahuan tentang 

kegiatan sosial manusia. Banyak sosiolog yang menyatakan, tujuan sosiologi 

adalah untuk mengadakan penelitian, yang bisa diterapkan secara langsung pada 

kebijakan sosial dan kesejahteraan, sedangkan sosiolog yang lain tetap fokus 

terutama pada memperbaiki pemahaman teoritis proses sosial (Anonim, 2014 c). 
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2.3. Model Hipotetis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Hipotetis 

 

Dugaan sementara dalam penelitian ini yaitu fisiologi, perhatian, minat, 

kebutuhan, orang tua, teman main, masyarakat, sosialisasi, teknologi pertanian, 

lahan,pengalaman dan jenis kelamin berpengaruh terhadap persepsi siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor Internal: 

- Fisiologi 

- Perhatian 

- Minat 

- Kebutuhan 

- Pengalaman 

Faktor Sosiologi: 

- Orang Tua 

- Teman Main 

- Masyarakat 

Faktor Demografi: 

- Jenis Kelamin 

 

Faktor Eksternal: 

- Sosialisasi 

- Teknologi 

- Lahan Persepsi Siswa terhadap Fakultas Pertanian 

Persepsi Siswa terhadap Dunia Kerja 

pertanian 


