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ABSTRAK 
 

 

Ayu Ratnita Ningsih, Nirm. 0143150339. Perspektif Generasi Muda Terhadap 

Wirausaha Pertanian Di Kecamatan Galang. Pengkajian ini bertujuan untuk 

mengetahui tingkat perspektif, faktor-faktor dalam perspektif dan hubungan 

antara faktor-faktor perspektif dengan tingkat perspektif generasi muda terhadap 

wirausaha pertanian. Metode pada pengkajian ini adalah deskriptif kuantitatif dan 

dilakukan dengan observasi, wawancara, kuesioner yang telah diuji validitas dan 

reliabilitasnya serta studi dokumen untuk memperkaya informasi. Sampel 

ditentukan secara Purposive Sampling sebanyak 44 orang pemuda berusia 19-39 

tahun dan berdomisili di Kecamatan Galang. Sumber data yaitu data primer dan 

data sekunder. Hasil pengkajian menunjukkan perspektif generasi muda terhadap 

wirausaha pertanian berada dalam kategori tinggi 64,5%. Berarti semakin tinggi 

perspektif, semakin positif perspektif generasi muda terhadap wirausaha 

pertanian. Hasil tingkat faktor usia, jenis kelamin, pendidikan, luas lahan, 

pendapatan, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, image pertanian, status 

sosial, dan aksesibilitas dalam perspektif generasi muda berada pada kategori 

tinggi. Secara parsial variabel usia (X1), pendidikan (X3), luas lahan (X4), 

pendapatan (X5), lingkungan keluarga (X6), lingkungan masyarakat (X7), status 

sosial (X9), dan aksesibilitas (X10) berhubungan signifikan dan variabel  jenis 

kelamin (X2) dan image pertanian (X8) tidak berhubungan signifikan. 

 

 

Kata kunci: Perspektif Generasi Muda, Wirausahaan Pertanian, Usia, 

Pendidikan, Luas Lahan, Pendapatan, Lingkungan Keluarga, 

Lingkungan Masyarakat, Status Sosial, dan Aksesibilitas. 
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ABSTRACT 

  

Ayu Ratnita Ningsih, Nirm. 0143150339. The Perspective Of Youths In 

Agricultural Entrepreneurship In Galang. This study aims to find out the level of 

perspective, factors in perspective and the relationship between perspective 

factors with the perspective level of youhs in agricultural entrepreneurship. The 

methods used in this study are quantitative descriptive and carried out by 

observations, interviews, distributing questionnaires that have been tested for 

validity and reliability and study of documents to enrich information. The samples 

was determined by Purposive Sampling as many as 44 youths aged 19-39 years 

and domiciled in Galang. Data sources include primary data and secondary data. 

The results of this study showed that youths perspective in agricultural 

entrepreneurship are on high category i.e. 64.5%. Means that the youths have 

positive perspective in agricultural entrepreneurship. While the results of some 

factors such as age, sex, education, land area, income, family, neighborhood, the 

image of agriculture, social status, and accessibility in the youths perspective are 

at high katogori. Partially the variable age (X1), education (X3), land area (X4), 

income (X5), family (X6), Neighborhood (X7), social status (X9), and 

accessibility (X10) are significantly related, and the variable of gender (X2) and 

image of  agriculture (X8) has no significantly related. 

  

Keywords: Pespektif Agricultural, entrepreneurial younger generation, age, 

education, Income, land area, family environment, the environmental 

community, social Status, and Aksesbilitas. 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pertanian adalah sektor yang mempunyai peranan penting dalam 

memproduksi pangan demi memenuhi kebutuhan manusia untuk melangsungkan 

hidupnya. Indonesia sebagai negara agraris identik dengan aktivitasnya di bidang 

pertanian serta mempunyai kekayaan alam yang luar biasa untuk dimanfaatkan 

dan diolah. Saat ini Indonesia sendiri sudah mampu memaksimalkan usaha di 

bidang pertanian dengan memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri maupun 

untuk ekspor sehingga tidak terjadi lagi krisis pangan. 

Kebutuhan pangan akan selalu tercukupi apabila tercipta keberlanjutan 

pembangunan pertanian. Namun untuk mewujudkan itu semua kini banyak 

hambatan yang mucul di sektor pertanian. Hambatan itu di antaranya adalah  

Indonesia kini secara besar-besaran melakukan impor bahan pangan untuk 

memenuhi kebutuhan pangan. Kebijakan pemerintah ini merugikan petani kecil, 

karena harga pangan dalam negeri menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan 

harga pangan impor, sehingga produksi pangan dalam negeri semakin tidak 

diminati, apalagi tampilan pangan impor lebih menarik dan pada akhirnya 

menyebabkan motivasi petani menurun untuk memproduksi pangan karena 

harganya relatif rendah sehingga memilih bekerja di sektor lain.  Hal ini sejalan 

dengan proses perubahan struktur ekonomi yang ada di Indonesia yaitu telah 

terjadinya perubahan struktur ketenagakerjaan pada seluruh sektor ekonomi yang 

dapat digunakan untuk melihat perubahan struktur ketenagakerjaan di sektor 

pertanian, anatara lain perubahan komposisi tenaga kerja menurut pendidikan, 

status pekerjaan, dan jenis pekerjaan utama (Hanani et al., 2003).  

Berkurangnya masyarakat yang bekerja di sektor pertanian terbukti dengan 

sensus pertanian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil sensus BPS 

menunjukkan telah terjadi penurunan minat penduduk usia produktif yang bekerja 

di sektor pertanian. Pada tahun 2004, data menyebutkan ada 40,61 juta orang 

berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian atau 43,33% dari total 

penduduk Indonesia.  
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Namun pada 2013, jumlah penduduk usia produktif yang bekerja di sektor 

pertanian itu telah menyusut menjadi 39,96 juta orang atau 35,05%.  Kurangnya 

minat generasi muda untuk bekerja di bidang pertanian disebabkan beberapa 

faktor salah satunya adalah image pertanian yang buruk dan terkesan kotor. 

Adanya anggapan seperti ini dan juga didukung dengan pengaruh arus globalisasi 

serta modernisasi menjadikan generasi muda lebih berminat bekerja di luar sektor 

pertanian dengan pendapatan yang lebih pasti dan menjanjikan, akibatnya petani 

sekarang umumnya tergolong dalam usia tua. Sementara itu menurut 

Sumodiningrat (2001), pembangunan pertanian dihadapkan pada dilema yang 

sulit untuk dipecahkan secara cepat. Satu sisi lahan pertanian yang semakin 

menyempit seiring dengan penggunaan lahan pertanian untuk kegiatan industri 

dan perumahan. Di sisi lain, generasi muda semakin meninggalkan kegiatan 

pertanian karena menilai bahwa pertanian tidak banyak memberikan harapan yang 

nyata bagi hari depannya dan lebih cenderung beralih ke industri manufaktur yang 

banyak memberi harapan masa depan.  

Supaya pangan selalu tersedia maka perlu keberlanjutan pembangunan 

pertanian. Pembangunan pertanian ini akan terus berlangsung apabila ada 

masyarakat yang bekerja di sektor pertanian dan tercipta regenerasi petani. Ketika 

ada regenerasi petani otomatis ada petani muda yang tetap bekerja di sektor 

pertanian dengan masukan inovasi-inovasi teknologi yang terus berkembang 

sehingga tetap ada yang meneruskan di sektor untuk menghasilkan pangan. 

Namun ketika tidak ada regenerasi petani maka nantinya bisa menyebabkan 

terjadinya krisis pangan.   

Berdasarkan data di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Galang 

menyatakan bahwa pada umumnya proporsi tenaga kerja yang bekerja di bidang 

pertanian kebanyakan berada pada kategori umur tua (>40 tahun) padahal potensi 

pertanian sangat mendukung.  Dan berdasarkan latar belakang diatas penulis akan 

mengkaji tentang “Perspektif Generasi Muda Terhadap Wirausaha Pertanian 

Di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang” untuk mengetahui dengan jelas 

penyebab minat generasi muda terhadap wirausaha pertanian saat ini berkurang 

serta menyusun strategi untuk menumbuhkan generasi muda dalam wirausaha 

pertanian.   
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Penulis mengharapkan nantinya hasil dari pengkajian ini bisa menjadi 

bahan referensi bagi pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan untuk 

memajukan pertanian Indonesia. 

B. Identifikasi Masalah 

Sesuai dengan latar belakang di atas maka identifikasi masalah yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat perspektif generasi muda terhadap pertanian di Kecamatan 

Galang Kabupaten Deli Serdang? 

2. Bagaimana tingkat faktor-faktor dalam perspektif generasi muda terhadap 

pertanian di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang  

3. Bagaimana hubungan faktor-faktor dalam perspektif generasi muda dengan 

tingkat perspektif generasi muda terhadap pertanian di Kecamatan Galang 

Kabupaten Deli Serdang? 

C. Tujuan 

Dari identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas maka dapat 

dijelaskan tujuan dari pengkajian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui tingkat perspektif generasi muda terhadap pertanian di 

Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang. 

2. Untuk mengetahui tingkat faktor-faktor dalam perspektif generasi muda 

terhadap pertanian di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang. 

3. Untuk mengetahui hubungan faktor-faktor dalam perspektif generasi muda 

dengan tingkat perspektif generasi muda terhadap pertanian di Kecamatan 

Galang Kabupaten Deli Serdang. 
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D. Manfaat  

1. Sebagai wahana untuk memperluas wawasan, pengetahuan ilmiah dan 

sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang pendidikan D4 Di 

Politeknik Pembangunan Pertanian (POLBANGTAN) Medan sekaligus 

sebagai bekal dalam pelaksanaan tugas dilapangan. 

2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah setempat untuk 

menindaklanjuti hasil dari penelitian yang telah dilakukan supaya 

pembangunan pertanian dapat berjalan dengan lancar dengan meningkatkan 

minat pemuda dalam pembangunan pertanian di Kecamatan Galang. 

3. Memperluas kontribusi generasi muda dalam pembangunan pertanian di 

Kecamatan Galang. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Perspektif 

Pengertian perspektif secara umum merujuk pada suatu perangkat nilai, 

perangkat gagasan, kerangka konseptual dan perangkat asumsi yang berpengaruh 

terhadap persepsi seseorang sehingga akhirnya akan mempengaruhi tindakan 

seseorang yang berada dalam kondisi tertentu.  Perspektif dapat juga diartikan 

sebagai cara pandang terhadap sebuah masalah dengan menggunakan sudut 

pandang tertentu dalam melihat fenomena tersebut. 

Secara etimoligi perspektif diartikan sebagai cara pandang seseorang 

dalam melakukan penilaian akan suatu hal yang diungkapkan baik secara lisan 

maupun tertulis. Sedangkan menurut Suhanadji (2004), perspektif merupakan cara 

pandang/wawasan seseorang dalam menilai masalah yang terjadi disekitarnya.  

Perspektif sendiri menurut sudut pandangnya terbagi atas tiga jenis yaitu: 

a. Perspektif mata burung atau cara pandang dengan teknik melihat objek dari 

atas dan membantu menggambarkan ruangan mulai dari warna hingga bentuk 

dan luasnya. 

b. Perspektif mata manusia yaitu cara pandang dengan menggambarkan keadaan 

yang sebenarnya pada suatu objek. 

c. Perspektif mata cacing yaitu cara pandan dengan melihat objek dari bawah.  

Cara ini terbukti mamapu mnghasilkan sudut pandang dengan kesan dramatis. 

  Jadi perspektif merupakan cara pandang yang muncul akibat kesadaran 

seseorang terhadap suatu isu yang terjadi.  Perspektif dapat dijadikan penambah 

wawasan atau pengetahuan seseorang agar dapat melihat segala sesuatu yang 

terjadi dengan pandangan yang luas.  Perspektif memiliki ciri antara lain: 

seseorang yang memiliki perspektif tinggi akan berfikir luas dan tidak membeda-

bedakan sesuatu, sehingga tidak memandang masalah dari pandangan yang sempit 

dan terkotak-kotak.  Seseorang yang memiliki perspektif tinggi akan dengan 

mudah berinteraksi dengan orang lain secara harmonis serta mampu bersaing dan 

berkompetensi dengan sehat. 
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2. Pengertian Generasi Muda 

 Pemuda  adalah  suatu  generasi  yang  dipundaknya  terbebani  berbagai 

macam  –  macam  harapan,  terutama  dari  generasi  lainnya.  Hal  ini  dapat 

dimengerti karena pemuda diharapkan sebagai generasi penerus, generasi yang 

akan melanjutkan perjuangan generasi sebelumnya, generasi yang mengisi dan 

melanjutkan estafet pembangunan. Generasi Muda adalah terjemahan dari young 

generation yang mengandung arti populasi yang sedang membentuk dirinya. Kata 

Generasi muda terdiri dari dua kata yang majemuk, kata yang kedua adalah sifat 

atau keadaan kelompok individu itu masih berusia muda dalam kelompok usia 

muda yang diwarisi citacita dan dibebani hak dan kewajiban, sejak dini telah 

diwarnai oleh kegiatankegiatan kemasyarakatan dan kegiatan sosial. 

Pengertian generasi muda erat hubungannya dengan generasi muda 

sebagai penerus.  Namun dalam kegiatan pengkajian ini generasi muda di 

identifikasikan sebagai generasi yang lahirnya berkisar antara 1982 sampai 

dengan 2002 (Ali & Lilik Purwandi, 2017).  Generasi  muda saat ini (pada tahun 

2019) adalah mereka yang berusia 19-39 tahun yang kini berperan sebagai 

mahasiswa, early jobber, dan orangtua muda.  Jika  dilihat dari sudut pandang 

ideologis, maka idealnya generasi muda adalah calon pengganti generasi 

terdahulu.   Generasi muda itu bisa ditandai dengan meningkatnya penggunaan 

alat komunikasi, media dan teknologi informasi yang digunakan. Misalnya: 

internet, MP3 player, youtube, facebook, instagram dan lain sebagainya. Generasi 

muda merupakan  inovator, karena mereka mencari, belajar dan bekerja di dalam 

lingkungan inovasi yang sangat mengandalkan teknologi untuk melakukan 

perubahan di dalam berbagai aspek kehidupannya (Endang Fatmawati, 2010). 

Secara kejiwaan pemuda mimiliki ciri yang khas yaitu belajar berdiri 

sendiri dalam suasana kebebasan, berusaha melepaskan ikatan-ikatan afektif lama 

dengan orang tua dan objek-objek cintanya, berusaha membangun hubungan 

peasaan yang baru, dan menemukan identifikasi objek-objek baru yang dianggap 

lebih bernilai daripada objek lama.  Keberadaan pemuda di masyarakat sendiri 

umumnya memiliki jumlah yang sangat besar dan mengorganisasikan dirinya 

dalam organisasi kepemudaan. 
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3. Pengertian Wirausaha 

Wirausaha (entepreneur) adalah  mereka yang mendirikan, mengelola, 

mengembangkan, dan melembagakan perusahaan miliknya sendiri. Wirausaha 

adalah mereka yang bisa menciptakan kerja bagi orang lain dengan berswadaya.  

Definisi ini mengandung asumsi bahwa setiap orang yang mempunyai 

kemampuan normal, bisa menjadi wirausaha asal mau dan mempunyai 

kesempatan untuk belajar dan berusaha. Berwirausaha melibatkan dua unsur 

pokok (1) peluang dan, (2) kemampuan menanggapi peluang. Berdasarkan hal 

tersebut, maka definisi kewirausahaan adalah tanggapan terhadap peluang usaha 

yang terungkap dalam seperangkat tindakan serta membuahkan hasil berupa 

organisasi usaha yang melembaga, produktif dan inovatif”. 

Kata entrepreneur atau wirausaha dalam bahasa Indonesia merupakan 

gabungan dari wira (gagah, berani, perkasa) dan usaha (bisnis) sehingga istilah 

entrepreneur dapat diartikan sebagai orang yang berani atau perkasa dalam 

usaha/bisnis. Wirausaha adalah orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada 

dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru, dengan menciptakan bentuk 

organisasi baru atau mengolah bahan baku baru. Secara sederhana arti wirausaha 

(entrepreneur) adalah orang yang berjiwa berani mengambil risiko untuk 

membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berjiwa berani mengambil risiko 

artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha, tanpa diliputi rasa takut atau 

cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti. Secara konseptual, seorang 

wirausahawan dapat didefinisikan dari beberapa sudut pandang dan konteks 

sebagai berikut:  

a. Bagi ahli ekonomi seorang entrepreneur adalah orang yang 

mengkombinasikan resources, tenaga kerja, material dan peralatan lainnya 

untuk meningkatkan nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya, dan juga orang 

yang memperkenalkan perubahan-perubahan, inovasi, dan perbaikan produksi 

lainnya.  

b. Bagi seorang psychologist seorang wirausaha adalah seorang yang memiliki 

dorongan kekuatan dari dalam untuk memperoleh sesuatu tujuan, suka 

mengadakan eksperimen atau untuk menampilkan kebebasan dirinya di luar 

kekuasaan orang lain.  
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c. Bagi seorang businessman atau wirausaha adalah merupakan ancaman, 

pesaing baru atau juga bisa seorang partner, pemasok, konsumen atau 

seorang yang bisa diajak kerjasama.  

d. Bagi seorang pemodal melihat wirausaha adalah seorang yang menciptakan 

kesejahteraan buat orang lain, yang menemukan cara-cara baru untuk 

menggunakan resources, mengurangi pemborosan, dan membuka lapangan 

kerja yang disenangi oleh masyarakat. 

Wirausaha memiliki beberapa manfaat yang dapat dipetik oleh seorang 

wirausahawan dalam rangka usahanya antara lain: (1). Membuka lapangan kerja 

baru, (2). Sebagai generator pembangunan lingkungan, (3). Sebagai contoh 

pribadi unggul, terpuji, jujur, berani dan tidak merugikan orang lain, (4). 

Menghormati hukum dan peraturan yang berlaku, (5). Mendidik karyawan jadi 

orang mandiri, disiplin, jujur dan tekun, dan (6). Memelihara keserasian 

lingkungan, baik dalam pergaulan maupun dalam kepemimpinan. 

Dua darma bakti manfaat wirausaha terhadap pembangunan bangsa 

adalah:  (1). Sebagai pengusaha, memberikan darma baktinya melancarkan proses 

produksi, distribusi dan konsumsi. Wirausaha mengatasi kesulitan lapangan kerja, 

meningkatkan pendapatan masyarakat, (2). Sebagai pejuang bangsa dalam bidang 

ekonomi, meningkatkan ketahanan nasional, mengurangi ketergantungan pada 

bangsa lain.  

Kelemahan menjadi wirausaha (1). Pendapatan yang tidak pasti, (2). 

Bekerja keras dengan waktu tak terbatas, (3). Kualitas kehidupannya rendah 

sebelum mereka berhasil, (4). Tanggung jawabnya besar, banyak keputusan yang 

harus diambil walau belum menguasai permasalahan.  

Sedangkan keuntungan menjadi wirausaha adalah: (1). Terbuka peluang 

untuk mencapai tujuan, (2). Terbuka peluang mendemonstrasikan potensi secara 

penuh, (3). Terbuka peluang memperoleh manfaat dan keuntungan secara 

maksimal, (4). Terbuka peluang untuk membantu masyarakat dengan usaha 

konkrit, dan (5). Terbuka peluang untuk menjadi bos.  
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Terdapat keuntungan dan kerugian ketika seseorang mengambil pilihan 

menjadi seorang wirausahawan di antaranya :  

a. Otonomi  

Pengelolaan yang bebas dan tidak terikat membuat wirausaha memposisikan 

seseorang menjadi “bos” yang memiliki kehendak terhadap kontrol bisnisnya. 

Hal ini juga didukung dengan pendapat Robert T. Kiyosaki yang menyatakan 

bahwa pada dasarnya perspektif menjadi seorang wirausaha adalah pilihan 

karena mencari sebuah kebebasan. 

b. Tantangan awal dan perasaan motif berprestasi    

Peluang untuk mengembangkan konsep usaha yang dapat menghasilkan 

keuntungan sangat memotivasi wirausaha.  

c. Kontrol finansial (Pengawasan keuangan).  

Bebas dalam mengelola keuangan, dan merasa kekayaan sebagai milik 

sendiri. 

d. Memiliki legitimasi moral yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan dan 

menciptakan kesempatan kerja. Hal ini dikarenakan target entrepreneur 

adalah masyarakat kelas menengah dan bawah, maka entrepreneur memiliki 

peran penting dalam proses trickling down effect.  

Selain terbuka peluang dalam mencapai tujuan, mendemonstrasikan 

potensi secara penuh dan memperoleh manfaat serta keuntungan secara maksimal, 

menjadi wirausaha adalah salah satu pilihan yang sangat menantang. Setiap 

wirausahawan ditantang untuk mempertaruhkan segenap waktu, pikiran, tenaga, 

dan energinya untuk kepentingan usaha dan bisnisnya. Mempertaruhkan segenap 

waktu, pikiran, tenaga dan energinya untuk kepentingan bisnis adalah simetris 

dengan mempertaruhkan reputasinya, karena kesuksesan dalam pertaruhan 

segenap waktu, pikiran, tenaga dan energi dalam bisnis akan mengangkat reputasi 

seorang pebisnis.  

Reputasi pebisnis adalah hal penting dalam membangun usaha bisnisnya. 

Karena reputasi pebisnis dapat dijadikan sebagai jaminan dalam menuangkan 

langkah-langkah bisnis. Contoh, Aburizal Bakri, adalah salah seorang pebisnis 

senior yang tak dapat dianggap enteng atas kebesaran nama dan reputasinya.  
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Seorang Wirausahawan mempunyai peran untuk mencari kombinasi 

kombinasi baru yang merupakan gabungan dari lima hal yaitu: (1). Pengenalan 

barang dan jasa baru, (2). Metode produksi baru, (3) Sumber bahan mentah baru, 

(4). Pasar baru, dan (5). Organisasi industri baru. 

4. Pengertian Pertanian 

Pengertian pertanian dalam arti sempit hanya mencakup pertanian sebagai 

budidaya penghasil tanaman pangan padahal kalau kita tinjau lebih jauh kegiatan 

pertanian dapat menghasilkan tanaman maupun hewan ternak demi pemenuhan 

kebutuhan hidup manusia. Semua usaha pertanian pada dasarnya adalah kegiatan 

ekonomi sehingga memerlukan dasar-dasar pengetahuan yang sama akan 

pengelolaan tempat usaha, pemilihan benih/bibit, metode budidaya, pengumpulan 

hasil, distribusi produk, pengolahan dan pengemasan produk, dan pemasaran.  

Apabila seorang petani memandang semua aspek ini dengan pertimbangan 

efisiensi untuk mencapai keuntungan maksimal maka ia melakukan pertanian 

intensif (intensive farming). Usaha pertanian yang dipandang dengan cara ini 

dikenal sebagai agribisnis. Program dan kebijakan yang mengarahkan usaha 

pertanian ke cara pandang demikian dikenal sebagai intensifikasi. Karena 

pertanian industrial selalu menerapkan pertanian intensif, keduanya sering kali 

disamakan. Sedangkan pengertian pertanian yang dalam arti luas tidak hanya 

mencakup pembudidayaan tanaman saja melainkan membudidayakan serta 

mengelola dibidang perternakan seperti merawat dan membudidayakan hewan 

ternak yang bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat banyak seperti: 

ayam, bebek, angsa. Serta pemanfaatan hewan yang dapat membantu tugas para 

petani kegiatan ini merupakan suatu cakupan dalam bidang pertanian. 

Pertanian dalam arti luas (Agriculture), dari sudut pandang bahasa 

(etimologi) terdiri atas dua kata, yaitu agri atau ager yang berarti tanah dan culture 

atau colere yang berarti pengelolaan. Jadi pertanian dalam arti luas (Agriculture) 

diartikan sebagai kegiatan pengelolaan tanah. Pengelolaan ini dimaksudkan untuk 

kepentingan kehidupan tanaman dan hewan, sedangkan tanah digunakan sebagai 

wadah atau tempat kegiatan pengelolaan tersebut, yang kesemuanya itu untuk 

kelangsungan hidup manusia.   
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B. Faktor – Faktor Yang Berhubungan Dengan Perspektif Generasi Muda 

Terhadap Wirausaha Pertanian 

1. Pengertian Usia 

Usia adalah rentang kehidupan yang diukur dengan tahun, dikatakan masa 

awal dewasa adalah usia 18 – 40 tahun, dewasa madya adalah 41 – 60 tahun, 

dewasa lanjut > 60 tahun (Ilfa, 2010). Usia adalah lamanya hidup dalam tahun 

yang dihitung sejak dilahirkan. Usia adalah usia individu yang terhitung mulai 

saat dilahirkan sampai saat berulang tahun. Jenis perhitungan usia / usia terdiri 

atas : 

a. Usia Kronologis yaitu perhitungan usia yang dimulai dari saat kelahiran 

seseorang sampai dengan waktu penghitungan usia. 

b. Usia Mental yaitu perhitungan usia yang didapatkan dari taraf kemampuan 

mental seseorang (Hardiwinoto, 2011). Misalkan seorang anak secara 

kronologis berusia empat tahun akan tetapi masih merangkak dan belum 

dapat berbicara dengan kalimat lengkap dan menunjukkan kemampuan yang 

setara dengan anak berusia satu tahun maka, dinyatakan bahwa usia mental 

anak tersebut adalah satu tahun. 

c. Usia Biologis adalah perhitungan usia berdasarkan kematangan biologis yang 

dimiliki oleh seseorang. 

2. Jenis Kelamin 

Menurut Wade dan Tavris (2007), istilah jenis kelamin dengan gender 

memiliki arti yang berbeda, yaitu “jenis kelamin” adalah atribut-atribut fisiologis 

dan anatomis yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, sedangkan 

“gender” dipakai untuk menunjukan perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan 

perempuan yang di pelajari. Gender merupakan bagian dari sistem sosial, seperti 

status sosial, usia, dan etnis, itu adalah faktor penting dalam menentukan peran, 

hak, tanggung jawab dan hubungan antara pria dan wanita. Penampilan, sikap,         

kepribadian tanggung jawab adalah perilaku yang akan membentuk gender. 

Menurut Sarwono (2007) dalam masyarakat tradisional atau yang hidup 

dalam lingkungan pra industri, kecenderungan memang lebih besar. Anak laki-

laki cenderung akan menumbuhkan sifat maskulinnya, sedangkan anak 

perempuan cenderuang menjadi feminim. Akan tetapi, dalam kehidupan yang 
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lebih modern, makin besar kemungkinan timbulnya tipe-tipe androgin  dan 

undifferentiated. Istilah androgin berasal dari bahasa Yunani. Andro berarti laki-

laki dan gyne yang berarti perempuan. Demikianlah, di dalam masyarakat modern 

banyak dijumpai wanita yang mampu melakukan profesi pria. Sebaliknya, pria 

mampu mengambil ahli tugas wanita.  Kepribadian androgin dikatakan sebagai 

kepribadian yang luwes dan mudah menyesuaikan diri. Berbeda dari kepribadian 

androgin, kepribadian undiferentiated lebih kaku dan lebih sulit menyesuaikan 

diri kepada tugas-tugas kepribadian maupun tugas-tugas kewanitaan. 

Bekerja mencari nafkah masih didominasi laki-laki sebagai kepala 

keluarga, untuk pekerjaan rumah atau domestik didominasi perempuan. Ada 

kecenderungan makin tinggi lapisan ekonomi keluarga makin besar curahan hari 

kerja mencari nafkah baik untuk suami ataupun istri. Dari semua faktor yang 

mempengaruhi perbedaan waktu kerja, faktor imbalan kerja yang berpengaruh 

nyata dan positif menarik untuk dibahas. Karena dari segi nilai ekonomi keluarga, 

kontribusi kerja relative dapat diukur dari berapa besar imbalan kerja tiap anggota 

keluarga terhadap pendapatan total keluarga dalam priode tertentu. Makin tinggi 

angka-angka makin besar kontribusi kerja absolute dan relative tiap anggota 

keluarga dalam kegiatan ekonomi keluarga.  

Perempuan pada umumnya mendominasi pola pengambilan keputusan 

bidang pengeluaran keluarga, laki-laki dalam pengeluaran produksi, sedangkan 

untuk bidang pembentukan keluarga dan kegiatan sosial pengambilan keputusan 

secara bersama dan setara. Perbedaan alokasi waktu dalam kegiatan produktif dan 

reproduktif berkorelasi dengan pola pengambilan keputusan yang terjadi pada 

keluarga, pada kegiatan reproduktif cenderung berpola pada perempuan dan laki 

laki dominan pada kegiatan produktif.  

Seperti di kutip dalam buku Friedman dan Schustack (2008) ada beberapa 

area di mana kita dapat menemukan perbedaan gender yang reliable berkaitan 

dengan kemampuan psikologis, khususnya dalam area-area yang menyangkut 

kemampuan berpikir, persepsi, dan memori. Pada umumnya, kaum pria (sejak 

kecil hingga dewasa) memperlihatkan kemampuan spasial yang lebih baik, 

sedangkan kaum wanita (sejak kecil hingga dewasa) menunjukan kemampuan 

verbal yang lebih maju.  Gender sangat erat kaitannya dengan usaha kecil yang 
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berhubungan dengan kegiatan perekonomian rakyat dengan pemerataan 

pembangunan untuk perempuan dan laki-laki, dalam hal sosial keadilan, efisiensi 

ekonomi, dan upaya untuk mendorong pembangunan daerah. Tujuan ini bisa 

tercapai melaui strategi yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan potensi. 

Seperti di kutip dalam buku Timmons dan Spinelli (2004) berbagai 

informasi mengenai wirausahawan pria. Di masa lalu, wanita jarang yang menjadi 

pemimpin atau mendirikan suatu perusahaan, walaupun tidak sedikit wanita yang 

menjadi tokoh kunci. Yang jelas, gender adalah persoalan yang sangat kompleks, 

banyak faktor yang memengaruhi perbedaan tersebut (biologis, lingkungan, 

kebudayaan, kekuasaan, status ekonomi). Kombinasi antara faktor-faktor tersebut 

semakin menguatkan pendapat bahwa wirausahawan pria dan wanita emang 

berbeda.  

Budaya dan agama berbeda skema dalam membedakan peran laki-laki dan 

perempuan. Misalnya, pendidikan setara bagi laki-laki dan perempuan tidak 

dipandang sebagai hal yang penting, walaupun ada hukum yang mewajibkan 

pendidikan minimal bagi semua orang. Dalam dunia yang semakin cepat 

berkembang, pesan masyarakat terhadap pria dan wanita terus bergeser. Hasilnya, 

perkembangan gender menjadi proses seumur hidup, di mana skema gender, 

sikap, dan prilaku berubah seiring dengan bertambahnya pengalaman baru dan 

perubahan masyarakat. Perilaku mereka dibentuk oleh gabungan dari faktor 

hormon, gen, skema kognitif, pendidikan dari orang tua dan lingkungan sosial, 

tradisi agama dan budaya, serta pengalaman. 

3. Tingkat Pendidikan 

Tingkat atau jenjang pendidikan adalah tahap pendidikan yang  

berkelanjutan, yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, 

tingkat kerumitan bahan pengajaran dan cara menyajikan bahan pengajaran.  

Menurut UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa  

indikator tingkat pendidikan terdiri dari jenjang  pendidikan dan kesesuaian 

jurusan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan 

berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan 

kemampuan yang dikembangkan, yaitu terdiri dari:  
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a. Pendidikan dasar  

Jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah 

anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah.  Pendidikan dasar 

terdiri dari Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah  hingga jenjang SMP atau 

MTs.  Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang 

diperlukan untuk hidup dalam  masyarakat, berupa pengembangan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan dasar.   

b. Pendidikan menengah  

Jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah  

terdiri dari SMA dan MA atau SMK dan MAK.  Pendidikan menengah dalam  

hubungan kebawah berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan dasar. 

Adapun dalam hubungan keatas mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti 

pendidikan tinggi ataupun memasuki  lapangan kerja.  

c. Pendidikan tinggi  

Jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program 

sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan 

tinggi. Pendidikan tinggi terdiri atas Akademik, Institut dan Sekolah Tinggi.   

Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan dari pendidikan menengah, yang 

diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat 

yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, 

mengembangkan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau 

kesenian.   

Dari uraian diatas jenjang persekolahan atau tingkat-tingkat yang ada pada 

pendidikan formal dimengerti bahwa pendidikan merupakan proses yang 

berkelanjutan. Setiap jenjang atau tingkatan mempunyai tujuan dan materi 

pelajaran yang berbeda-beda. Perbedaan luas dan kedalaman materi ajaran 

tersebut jelas akan membawa pengaruh terhadap kualitas lulusannya, baik ditinjau 

dari  segi pengetahuan, kemampuan, sikap maupun kepribadiannya. Manusia 

memerlukan pengetahuan, keterampilan, penguasaan teknologi, dan dapat mandiri 

memalui pendidikan. Produktivitas kerja memerlukan pengetahuan, keterampilan 

dan penguasaan teknologi. Sehingga dengan adanya tingkat pendidikan seseorang 

maka pemahaman seseorang terhadap sesuatu juga akan berbeda. Semakin tinggi 
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jenjang pendidikan akan membuat seseorang tersebut dalam memahami sesuatu 

menjadi lebih kompleks dimana bukan hanya melihat dari satu sisi pandang saja 

melainkan juga dari sisi pandang lainnya yang akhirnya akan mempengaruhi 

keputusan seseorang dalam penentuan tindak lanjut terhadap keadaan yang sedang 

dihadapi. 

4. Luas Usaha Tani 

Luas lahan adalah areal/tempat yang digunakan untuk melakukan 

usahatani  diatas sebidang tanah, yang diukur dalam satuan hektar (ha). Pengertian 

atau definisi luas lahan dapat dikelompokkan sebagai berikut :  

a. Lahan adalah lahan pertanian yang berpetak petak dan dibatasi pematang 

(galengan atau saluran) untuk menahan atau mengalirkan air yang biasanya 

ditanami varietas unggul tanaman yang dibudidayakan.  

b. Bukan lahan sawah adalah semua lahan selain lahan sawah yang biasanya 

ditanami dengan tanaman palawija atau padi gogo. 

Pendapatan petani dipengaruhi oleh luas lahan, dimana semakin luas lahan 

petani, maka pendapatannya juga akan meningkat. Luasan lahan yang dikelola 

akan mempengaruhi keputusan seseorang untuk mau berwirausaha dibidang 

pertanian sebab dengan ketersediaan lahan dan ketersediaan bahan pendukung 

lainnya tentunya akan memberikan hasil yang baik dan menguntungkan bagi 

petani. 

5. Pendapatan 

Salah satu indikator utama untuk mengukur kemampuan masyarakat 

adalah dengan mengetahui tingkat pendapatan masyarakat. Pendapatan 

menunjukkan seluruh uang atau hasil material lainnya yang dicapai dari 

penggunaan kekayaan atau jasa yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga 

selama jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.  Setiap orang yang 

bekerja menginginkan pendapatan atau keuntungan yang maksimal supaya dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya.  Menurut Arsyad (2004), pendapatan seringkali 

digunakan sebagai indikator pembangunan suatu negara selain untuk 

membedakan tingkat kemajuan ekonomi antara negara maju dengan negara 

berkembang. 
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Pendapatan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menentukan 

laba atau rugi suatu usaha. Laba atau rugi diperoleh dengan melakukan 

perbandingan antara pendapatan dengan beban atau biaya yang dikeluarkan atas 

pendapatan tersebut. Pendapatan dapat digunakan sebagai ukuran dalam menilai 

keberhasilan suatu usaha dan juga faktor yang menentukan keberlangsungan suatu 

usaha. Jhingan (2003) menyatakan bahwa pendapatan adalah penghasilan berupa 

uang selama periode tertentu. Pendapatan dapat diartikan sebagai semua 

penghasilan yang menyebabkan bertambahnya kemampuan, baik yang digunakan 

untuk konsumsi maupun untuk tabungan, pendapatan tersebut dapat digunakan 

untuk memenuhi keperluan hidup dan untuk mencapai kepuasan. 

Menurut Soekartawi (2002), penerimaan adalah hasil kali antara produksi 

yang diperoleh dengan harga jual. Pendapatan petani merupakan penerimaan yang 

dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam usahatani dan pemasaran 

hasil pertanian. Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan petani 

diantaranya adalah luas lahan, pendidikan formal dan kompetensi petani. 

6. Lingkungan Keluarga 

Istilah keluarga dalam sosiologi menjadi salah satu bagian ikon yang 

mendapat perhatian khusus. Keluarga dianggap penting sebagai bagian dari 

msyarakat secara umum. Individu terbentuk karena adanya keluarga dan dari 

keluarga akhirnya akan membentuk masyarakat. Didalam keluargalah seseorang 

mulai mengenal hidupnya. Hal ini harus disadari dan dimengerti oleh setiap 

keluarga, bahwa anak dilahirkan dalam lingkungan keluarga yang tumbuh dan 

berkembang sampai anak melepaskan diri dari ikatan keluarga. Keluarga 

memberikan pengalaman pertama yang merupakan faktor penting dalam 

perkembangan pribadi. Serta dukungan keluarga terhadap anggota keluarganya 

sangat penting diperhatikan, sebab akan mempengaruhi seseorang didalam 

perkembangan individu selanjutnya dan pengambilan keputusan yang terkait 

dengan hidupnya ditentukan. 
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7. Lingkungan masyarakat 

Masyarakat diambil dari karta community. Istilah community dapat 

diterjemahkan sebagai “masyarakat setempat”, istilah mana menunjuk pada warga 

sebuah desa, kota, suku, atau bangsa. Apabila anggota–anggota suatu kelompok, 

baik kelompok itu besar atau kelompok kecil hidup bersama sedemikian rupa 

sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-

kepentingan hidup yang utama, maka kelompok tadi disebut masyarakat setempat. 

Sebagai suatu perumpamaan, kebutuhan seseorang tidak mungkin secara 

keseluruhan terpenuhi apabila dia hidup bersama-sama rekan lainnya yang sesuku. 

Dengan mengambil uraian pokok-pokok diatas, dapat dikatakan bahwa 

masyarakat setempat menunjuk pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di 

suatu wilayah (dalam arti geografis) dengan batas-batas tertentu dimana faktor 

utama yang menjadi dasar adalah interaksi yang lebih besar diantara para 

anggotanya, dibandingkan diluar batas wilayahnya. Masyarakat merupakan 

tempat pergaulan sesama manusia yang merupakan lapangan pendidikan yang 

luas dan meluas, yaitu adanya hubungan antara dua orang atau lebih tak terbatas.  

Setiap masyarakat mempunyai cita-cita, peraturan-peraturan dan sistem 

kekuasaan tertentu. Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam setiap 

kegiatan manusia selalu dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya.  Lingkungan 

masyarakat merupakan suatu bagian yang akan membentuk cara pandang, 

kebiasaan, pengetahuan, minat dan sikap, kesusilaan, kemasyarakatan, dan 

keagamaan seseorang. Setiap orang tergabung dalam keluarga, dimana dia hidup 

diantara anggota-anggotanya, dalam suatu masyarakat serta terikat dengan ikatan 

sosial, ekonomi, kejiwaan dan kebudayaan yang macam-macam. Kepentingan 

atau hubungan itu ada yang didasarkan atas kerja sama, persaingan, kasih sayang 

dan bahkan kebencian. 

8. Image Pertanian 

Image pertanian merupakan gambaran kegiatan yang berkaitan dengan 

pertanian.  Pertanian saat ini digambarkan sebagai pekerjaan yang kurang 

menjanjikan, melihat dari perbandingan pendapatan antara sektor pertanian 

dengan non-pertanian yang dirasa lebih menguntungkan. Serta membandingkan 

waktu kerja antara dilahan pertanian dan di luar sektor pertanian.  
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Selain itu generasi muda berpersepsi bahwa bekerja disektor pertanian 

lebih melelahkan dibanding dengan non-pertanian, dikarenakan dalam bidang 

pertanian para petani bekerja di luar ruangan dimana para pekerja harus bekerja 

dibawah cuaca panas maupun hujan dan pekerjaan para petani harus memerlukan 

tenaga yang besar / bekerja kasar dalam mencangkul atau menggarap lahan.  

Alasan lainnya, tingkat pendapatan/penghasilan disektor pertanian lebih kecil, 

karena hasil akhir dari panen hanya mendapatkan sedikit keuntungan. Selain itu 

harga pasar terkadang tak menentu, kadang harga jual dipasar naik dan terkadang 

juga turun sehingga tak jarang dapat berdampak kerugian terhadap para petani.  

Pertanian di indonesia saat ini dicirikan dengan pergeseran pelaku usaha, 

di mana jumlah rumah tangga usaha pertanian menurun dari periode sensus 

sebelumnya. Sebaliknya, populasi perusahaan pertanian justru meningkat. Ciri 

lainnya berkaitan dengan karakteristik pelaku usaha dalam rumah tangga di mana 

mayoritas petani Indonesia adalah laki-laki yang berusia produktif senja.  

Susilowati (2016) menyatakan bahwa bukan hanya dari segi ekonomi 

sektor pertanian semakin tidak menjanjikan, tetapi anak-anak muda tidak tertarik 

untuk bertani pada dasarnya dipengaruhi oleh budaya baru yang berkembang di 

era modern seperti saat ini. Kegagalan dalam pertanian lebih banyak 

dipublikasikan yang tidak sengaja menjadi black campaign bagi generasi muda. 

Agar dapat mengubah persepsi generasi muda terhadap pertanian, pandangan 

tersebut perlu diluruskan. Persepsi sektor pertanian dicirikan dengan 3 D, yaitu 

dirty, dangerous, and difficult (Wang, 2014).  

Persepsi yang buruk terhadap sektor pertanian, menjadi salah satu 

penyebab terjadinya penurunan tenaga kerja pada sektor pertanian sehingga sulit 

terciptanya pertanian yang berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut 

apabila pertanian berkelanjutan diabaikan, tentu akan berdampak pada 

kelangsungan pertanian (Jeon, 2013). 
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9. Status Sosial 

Status sosial biasanya didasarkan pada berbagai unsur kepentingan 

manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu status pekerjaan, status dalam 

sistem kekerabatan, status jabatan dan status agama yang dianut.  Dengan status 

seseorang dapat berinteraksi dengan baik terhadap sesamanya, bahkan banyak 

dalam pergaulan sehari-hari seseorang tidak mengenal orang lain secara individu, 

melainkan hanya mengenal statusnya saja (Syani, 2012).  Status sosial juga bisa 

diartikan sebagai sekumpulan hak dan kewajian yang dimiliki seseorang dalam 

masyarakatnya. Orang yang memiliki status sosial yang tinggi akan ditempatkan 

lebih tinggi dalam struktur masyarakat dibandingkan dengan orang yang status 

sosialnya rendah. Status sosial dimaksudkan sebagai kedudukan sosial seorang 

oknum dalam kelompok serta dalam masyarakat. Status mempunyai dua aspek. 

Pertama, aspeknya yang agak stabil, dan kedua,  aspeknya yang lebih dinamis. 

Status seseorang atau sekelompok orang  dapat ditentukan oleh suatu 

indeks. Indeks seperti ini dapat diperoleh dari jumlah rata-rata skor, misalnya 

yang dicapai seseorang dalam masing-masing bidang seperti pendidikan, 

pendapatan tahunan keluarga,dan pekerjaan dari kepala rumah tangga 

(breadwinner).  Status merupakan kedudukan seseorang yang dapat ditinjau 

terlepas dari individunya. Jadi status merupakan kedudukan obyektif  yang 

memberi hak dan kewajiban kepada orang yang menempati kedudukan tadi.  

Kedudukan (status) sering kali dibedakan dengan kedudukan sosial (social status). 

Kedudukan adalah sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu 

kelompok sosial, sehubungan dengan orang lain dalam kelompok tersebut, atau 

tempat suatu kelompok sehubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam 

kelompok yang lebih besar lagi. Sedangkan kedudukan sosial adalah tempat 

seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang lain, dalam 

arti kewajibannya. Dengan demikian kedudukan sosial tidaklah semata-mata 

merupakan kumpulan kedudukan-kedudukan seseorang dalam kelompok yang 

berbeda, tapi kedudukan sosial tersebut mempengaruhi kedudukan orang didalam 

kelompok sosial yang berbeda. Namun, untuk mendapatkan pengertian yang 

mudah kedua istilah tersebut akan digunakan dalam pengertian yang sama, yaitu 

kedudukan (status). 
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Adapun status dalam stratifikasi sosial adalah tempat atau posisi seseorang 

dalam suatu kelompok sosial dalam masyarakat, sehubungan dengan orang-orang 

lain dalam kelompok tersebut atau masyarakat. Setiap masyarakat pasti 

mempunyai atau memiliki sesuatu yang dihargainya. Sesuatu yang dihargai inilah 

yang dapat menumbuhkan adanya sistem berlapis-lapis di dalam masyarakat itu. 

Biasanya barang dihargai itu mungkin berupa uang, benda-benda yang punya sifat 

ekonomi, tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, sesolehan dalam agama atau juga 

keturunan dari keluarga yang terhormat.  

Biasanya diantara banyak status yang dimiliki seseorang, salah satu 

statusnya yang tertinggi (atau dianggap tertinggi oleh masyarakat) merupakan ciri 

identitas sosialnya yang terpokok. Pekerjaan seseorang, biasanya dianggap 

sebagai status tetap dan tertinggi, walaupun tidak senantiasa demikian halnya. Hal 

ini antara lain disebabkan karena penghasilan pekerjaan tertentu juga dapat 

menentukan tinggi rendahnya status seseorang. Macam-Macam / Jenis-Jenis 

status sosial :  

a. Ascribed Status   

Ascribed status adalah tipe status yang didapat sejak lahir seperti jenis 

kelamin, ras, kasta, golongan, keturunan, suku, usia, dan lain sebagainya.  

b. Achieved Status   

Achieved status adalah status sosial yang didapat sesorang karena kerja keras 

dan usaha yang dilakukannya. Contoh achieved status yaitu seperti harta 

kekayaan, tingkat pendidikan, pekerjaan, dll.  

Ada dua sifat dari sistem pelapisan dalam masyarakat, yaitu bersifat 

tertutup (closed social stratification), dan bersifat terbuka (opened sosial 

stratification). Sistem pelapisan masyarakat yang bersifat tertutup membatasi 

kemungkinan berpindahnya seseorang dari lapisan satu ke lapisan yang lain, baik 

ke lapisan atas ataupun ke lapisan yang lebih rendah.  Dalam sistem tertutup 

seperti ini satu-satunya cara untuk menjadi anggota suatu lapisan tertentu dalam  

masyarakat adalah karena kelahiran, seperti kasta. Sedangkan dalam sistem 

terbuka, setiap anggota setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk 

berusaha dengan kemampuannya sendiri.  
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Apabila mampu dan beruntung seseorang dapat untuk naik ke lapisan yang 

lebih atas, atau bagi mereka yang tidak beruntung dapat turun ke lapisan yang 

lebih rendah.  Kadang-kadang dibedakan lagi satu macam kedudukan, yaitu 

assigned status atau kedudukan yang diberikan. Artinya dalam suatu kelompok 

atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang 

berjasa, yang lebih memperjuangkan seseuatu untuk memenuhi kebutuhan dan 

kepentingan masyarakat. Akan tetapi, kadang-kadang kedudukan tersebut 

diberikan karena seseorang telah lama menduduki suatu kepangkatan tertentu. 

Ukuran-ukuran yang biasa dipakai untuk menggolongkan anggota masyarakat 

kedalam lapisan-lapisan adalah :   

a. Ukuran kekayaan(material)  

b. Ukuran kekuasaan  

c. Ukuran kehormatan  

d. Ukuran ilmu pengetahuan  

Salah satu imbalan dari status yang tinggi adalah adanya pengakuan 

sebagai orang yang lebih berderajat tinggi. Karena orang kaya dan bangsawan 

tampak seperti orang lain, maka mereka memerlukan berbagai cara agar 

kedudukan mereka bisa diakui. Pada masa lalu caranya ialah dengan 

menggunakan simbol status, yang bisa berwujud suatu tindak-tanduk terpuji atau 

barang yang sangat langka, seperti misalnya mobil, jas berbulu binatang, dan 

intan. Nilai status barang tersebut dihargai sebagaimana halnya dengan nilai 

kegunaan dan keindahannya. 

Setiap status menyediakan panduan bagaimana kita harus bertindak atau 

berperasaan. Sebagaimana halnya dengan aspek lain  dalam struktur sosial, status 

menempatkan batas pada apa yang dapat atau tidak dapat kita lakukan. Karena 

status sosial merupakan bagian yang hakiki dalam struktur sosial, maka status 

sosial ditemukan dalam semua kelompok manusia. Pasca keberadaan industri, 

petani mengalami perubahan status sosial yaitu dipandang menjadi pekerjaan 

dengan kelas rendah. Hal ini memicu pandangan generasi muda dalam wirausaha 

pertanian sebagai suatu pekerjaan yang tidak akan meningkatkan status sosial 

mereka sehingga kebanyakan dari generasi muda lebih memilih untuk bekerja di 

bidang industri. 
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10. Aksesbilitas 

Aksesibilitas pada pertanian merupakan ukuran kemudahan yang meliputi 

waktu, biaya, dan usaha dalam upaya pemenuhan sarana dan pra sarana yang 

menunjang keberlangsungan usaha untuk menghasilkan keuntungan yang 

maksimal.  Aksesibilitas yang baik diharapkan dapat mengatasi beberapa 

hambatan mobilitas, baik berhubungan dengan mobilitas fisik, misalnya 

mengakses jalan raya, pertokoan, gedung perkantoran, sekolah, pusat kebudayaan, 

lokasi industri dan rekreasi baik aktivitas non fisik seperti kesempatan untuk 

bekerja, memperoleh pendidikan, mengakses informasi, mendapat perlindungan 

dan jaminan hukum (Kartono, 2001). Secara umum indeks aksesibilitas adalah 

adanya unsur daya tarik yang terdapat di suatu sub wilayah dan kemudahan untuk 

mencapai sub wilayah tersebut. 

C. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang berkaitan/relevan dengan 

pengkajian ini. Fungsi dari pengkajian terdahulu adalah sebagai bahan rujukan 

untuk melihat perbandingan dan mengkaji ulang hasil penelitian serupa yang 

pernah dilakukan, juga untuk melihat hasil berdasarkan penggunaan atribut atau 

dimensi dan metode yang digunakan. 

1. Berdasarkan hasil pengkajian terdahulu yang dilakukan oleh Dilahur, 

Umrotun, Priyono, Choirul Amin, dan M. Farid Aminudin dari Fakultas 

Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Departisipasi 

Pemuda Dalam Sektor Pertanian Studi Kasus Di Kecamatan Delanggu 

Kabupaten Klaten” dapat disimpulkan bahwa terjadinya departisipasi pemuda 

dalam sektor pertanian disebabkan beberapa alasan yaitu tingginya 

pendidikan, kepemilikan lahan yang sedikit, terdapat kesempatan kerja yang 

masih 1uas di sektor pertanian, dan terjadi kelangkaan tenaga kerja pertanian. 

2. Berdasarkan hasil pengkajian terdahulu yang dilakukan oleh Agus Dwi 

Nugroho, Lestari Rahayu Waluyati dan Jamhari dari Fakultas Pertanian 

Universitas Gadjah Mada,  dengan judul “Upaya Memikat Generasi Muda 

Bekerja pada Sektor Pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta” dapat 

disimpulkan bahwa: 
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a. Partisipasi  generasi  muda  di sektor  pertanian  semakin  menurun  serta 

struktur  usia  tenaga kerja  pertanian  saat ini didominasi penduduk 

berusia 60 tahun ke atas dengan  jumlah  generasi muda  yang beraktivitas 

di pertanian masih sedikit bahkan diproyeksikan akan terus menurun 

sedangkan petani  berusia  lanjut  terus  akan  meningkat. Faktor  

pendorong  pergeseran  generasi  muda dari  sektor  pertanian  ke  sektor  

non pertanian antara  lain  pendapatan  di  luar  sektor pertanian  lebih  

besar  dibandingkan  sektor pertanian,  image negatif pertanian, 

peningkatan  pendidikan, kepemilikan  lahan pertanian  yang  sempit  dan  

kemudahan aksesbilitas  pedesaan. 

b. Sedangkan  faktor penarik  generasi  muda  ke  sektor  pertanian antara  

lain  finansial,  warisan  orang  tua  dan insentif  pemerintah.  Adapun 

dampak pergeseran  generasi  muda  dari  sektor pertanian  ke  sektor  non 

pertanian  antara  lain penurunan  efektivitas  dan  efisiensi  sektor 

pertanian  serta  kelangkaan  tenaga  kerja pertanian  dan  kenaikan  upah.  

Untuk mengatasinya  maka  diperlukan  kebijakan antara  lain  

mengoptimalkan  kelembagaan petani  dengan  meningkatkan  peran  

pemuda dalam sektor pertanian, pengenalan pertanian melalui  pendidikan  

usia  dini,  pengembangan kurikulum  dan  ekstrakurikuler  berbasis 

pertanian di sekolah umum serta peningkatan kualitas  pelaku  pertanian 

melalui  pendidikan, pelatihan  dan  pendampingan, mengembangkan  

pertanian  terpadu, asuransi pertanian dan jaminan pasar. 

 

D. Hipotesis  

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah di uraikan 

maka di rumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

1. Diduga tingkat perspektif generasi muda terhadap wirausaha pertanian 

rendah. 

2. Diduga tingkat faktor-faktor dalam perspektif generasi muda terhadap 

wirausaha pertanian rendah. 

3. Diduga terdapat hubungan antara faktor-faktor dalam perspektif generasi 

muda dengan perspektif generasi muda terhadap wirausaha pertanian. 
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E. Kerangka Fikir Pengkajian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Fikir Pengkajian 

 

Keadaan saat ini 

1. Belum diketahui perspektif 

generasi muda terhadap 

pertanian di Kecamatan Galang 

Kabupaten Deli Serdang 

2. Belum diketahui tingkat faktor-

faktor dalam perspektif generasi 

muda terhadap pertanian di 

Kecamatan Galang Kabupaten 

Deli Serdang  

3. Belum diketahui hubungan 

faktor-faktor dalam perspektif 

generasi muda dengan tingkat 

perspektif generasi muda 

terhadap pertanian di 

Kecamatan Galang Kabupaten 

Deli Serdang 

Masalah 

1. Bagaimana perspektif generasi 

muda terhadap pertanian di 

Kecamatan Galang Kabupaten 

Deli Serdang? 

2. Bagaimana tingkat faktor-faktor 

dalam perspektif generasi muda 

terhadap pertanian di 

Kecamatan Galang Kabupaten 

Deli Serdang  

3. Apakah terdapat hubungan 

faktor-faktor dalam perspektif 

generasi muda dengan tingkat 

perspektif generasi muda 

terhadap pertanian di 

Kecamatan Galang Kabupaten 

Deli Serdang? 

 

Keadaan yang diinginkan 

1. Diketahuinya perspektif 

generasi muda terhadap 

pertanian di Kecamatan Galang 

Kabupaten Deli Serdang  

2. Diketahuinya tingkat faktor-

faktor dalam perspektif generasi 

muda terhadap pertanian di 

Kecamatan Galang Kabupaten 

Deli Serdang  

3. Diketahuinya  hubungan faktor-

faktor dalam perspektif generasi 

muda dengan tingkat perspektif 

generasi muda terhadap 

pertanian di Kecamatan Galang 

Kabupaten Deli Serdang? 

 

Hasil pengkajian 

Perspektif Generasi Muda Terhadap Wirausaha Pertanian 

Variabel Y: 

Perspektif Generasi 

Muda Terhadap 

Wirausaha Pertanian 

Analisis pengkajian 

Variabel X1: 

- Usia 

- Jenis Kelamin 

- Tingkat Pendidikan 

- Luas Lahan 

- Pendapatan 

Variabel X2: 

- Lingkungan 

Keluarga 

- Lingkungan 

Masyarakat 

- Image Pertanian 

- Status Sosial 

- Aksesbilitas 
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III. METODE PELAKSANAAN 

 

A. Waktu dan Tempat 

Kegiatan Tugas Akhir akan dimulai pada 25 Maret – 24 Mei 2019.  

Penentuan lokasi sendiri dilakukan secara purposive (sengaja) yaitu di Kecamatan 

Galang. Terdapat beberapa pertimbangan dalam memilih Kecamatan Galang 

sebagai lokasi penelitian di antaranya adalah:  

1. Kategori penduduk Kecamatan Galang secara umum terbagi atas petani, 

buruh tani, dan buruh non pertanian. Dan data menunjukan bahwa proporsi 

tenaga kerja pertanian yang ada Kecamatan Galang kebanyakan berada pada 

kategori umur tua (>40 tahun). 

2. Pengamatan sementara menunjukan adanya indikasi bahwa generasi muda 

yang ada Kecamatan Galang lebih memilih untuk tidak bekerja pada bidang 

pertanian dan beralih pada sektor buruh non pertanian. Padahal dari aspek 

ketersediaan lahan dan pasar cukup tersedia. 

B. Batasan Operasional 

1. Defenisi Operasional 

Defenisi operasional adalah pengertian dan petunjuk mengenai batasan 

yang akan diteliti untuk mendapatkan dan menganilisis data yang berhubungan 

dengan peneltian. 

a. Perspektif yaitu pandangan atau asumsi yang berpengaruh terhadap persepsi 

responden sehingga akhirnya akan mempengaruhi tindakan responden yang 

berada dalam kondisi tertentu. 

b. Generasi muda adalah seseorang dengan rentang umur 19 – 39 tahun yang 

belum atau sudah menikah dan sudah atau belum bekerja baik di bidang 

pertanian ataupun non pertanian. 

c. Wirausaha Pertanian adalah usaha mendirikan usaha secara mandiri dan 

menciptakan lapangan kerja bagi orang lain dibidang pertanian baik 

penyediaan barang atau jasa dalam sekor hulu maupun hilir untuk memenuhi 

kebutuhan hidup manusia yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, 

perkebunan, kehutanan serta peternakan dan untuk memperoleh keuntungan 

dari kegiatan usaha tersebut. 
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d. Usia adalah usia pemuda/generasi muda responden pada saat dilakukanya 

pengkajian yang dinyatakan dalam tahun. 

e. Jenis kelamin adalah perbedaan antara laki-laki dengan perempuan yang 

menentukan peran, hak, tanggung jawab, penampilan, sikap  dan  hubungan  

antara  pria  dan  wanita.  

f. Tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan terakhir yang dipernah/sedang 

ditempuh oleh responden saat dilakukan pengkajian. 

g. Luas usahatani adalah luas lahan yang digunakan untuk melakukan usahatani. 

h. Pendapatan adalah pandangan generasi muda terhadap pendapatan dari hasil 

pertanian yang diukur dengan jumlah pendapatan yang diperoleh petani. 

i. Lingkungan keluarga adalah keinginan atau dorongan yang berasal dari 

lingkungan keluarga dalam menekuni usaha di bidang pertanian. 

j. Lingkungan masyarakat adalah dorongan yang timbul dari lingkungan 

masyarakat disekitar tempat tinggal yang mendorong respoden untuk 

melakukan usaha di bidang pertanian. 

k. Image pertanian adalah gambaran responden terhadap usaha dibidang 

pertanian sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalaman responden. 

l. Status sosial adalah keinginan responden untuk dihargai dan dihormati 

masyarakat sekitar tempat tinggalnya atas usaha yang dilakukannya di bidang 

pertanian. 

m. Aksesbilitas adalah ukuran kenyamanan atau kemudahan responden dalam 

mengkases sesuatu yang meliputi alat, teknologi, biaya, lokasi dan usaha 

dalam melakukan usaha dibidang pertanian. 

2. Instrumen  

 Instrumen penelitian dalam bidang sosial umumnya dan khusunya bidang 

administrasi yang sudah baku sulit ditemukan. Untuk itu peneliti harus mampu 

membuat instrumen yang akan digunakan dalam penelitian. Instrumen penelitian 

adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar 

pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Dalam pengkajian ini instrumen 

data menggunakan kuesioner dengan membuat kisi-kisi instrumen pengkajian. 
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a. Variabel X1 (faktor internal) dalam pengkajian perspektif generasi muda  

Tabel 1. Pengukuran tingkat faktor internal 

 Batasan  Indikator Kriteria Skor 

1.  Usia   - Kecenderungan  

- Ketertarikan  

- Pengaruh usia 

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Ragu – ragu 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

5 

4 

3 

2 

1 

2. Jenis 

Kelamin  

- Kecenderungan  

- Ketertarikan  

- Beban pekerjaan 

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Ragu – ragu 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

5 

4 

3 

2 

1 

3. Tingkat 

Pendidikan 

- Kebutuhan 

pendidikan 

- Pelatihan dan 

Sosialisasi 

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Ragu – ragu 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

5 

4 

3 

2 

1 

4. Luas Lahan - Status kepemilikan 

lahan 

- Pemanfaatan  

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Ragu – ragu 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

5 

4 

3 

2 

1 

5. Pendapatan  - Prospek 

pendapatan 

- Kontiniutas  

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Ragu – ragu 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

5 

4 

3 

2 

1 

b. Variabel X2 (faktor eksternal) dalam pengkajian perspektif generasi muda. 

Tabel 2. Pengukuran tingkat faktor eksternal 

 Batasan  Indikator Kriteria Skor 

1. Lingkungan 

Keluarga 

- Pemenuhan 

kebutuhan dan 

pendapatan 

- Pekerjaan dan 

usaha keluarga 

- Dukungan dan 

dorongan 

 

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Ragu – ragu 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

5 

4 

3 

2 

1 
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Lanjutan tabel 2 

2. Lingkungan 

Masyarakat 

- Pengaruh 

Pergaulan 

- Dorongan yang 

timbul dari 

lingkungan 

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Ragu – ragu 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

5 

4 

3 

2 

1 

3. Image 

Pertanian 

- Pengembangan dan 

Inovasi 

- Prospek 

Pendapatan 

- Kebutuhan Tenaga 

dan waktu 

- Besaran Resiko 

- Sistem Budidaya 

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Ragu – ragu 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

1 

2 

3 

4 

5 

4. Status 

Sosial 

- Keinginan untuk 

dihargai 

- Jaminan Hari Tua 

- Persaingan Global 

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Ragu – ragu 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

5 

4 

3 

2 

1 

5. Aksesbilitas  - Kemudahan Akses 

Informasi 

- Ketersediaan Pasar 

- Ketersediaan 

Sarana dan 

Prasarana 

- Stabilitas Harga 

Pasar 

- Ketersediaan 

Lembaga 

Keuangan Sebagai 

Akses Permodalan 

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Ragu – ragu 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

5 

4 

3 

2 

1 

 

c. Variabel Y atau Perspektif Generasi Muda Terhadap Wirausaha Pertanian. 

Tabel 3. Pengukuran tingkat perspektif 

 Batasan  Indikator Kriteria Skor 

1. Perspektif 

generasi 

muda  

- Ekonomi 

- Sosial 

- Kemudahan 

- Resiko  

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Ragu – ragu 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

5 

4 

3 

2 

1 
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C. Pelaksanaan Pengkajian 

1. Proses Pelaksanaan 

Adapun tahapan yang akan dilakukan untuk mengkaji Pespektif Generasi 

Muda Terhadap Wirausaha Pertanian di Kecamatan Galang Kabupaten Deli 

Serdang adalah sebagai berikut : 

a. Melakukan survei lapangan sebelum pelaksanaan Tugas Akhir.  Survei ini 

meliputi identifikasi potensi wilayah beserta permasalahan dilapangan yang 

bertujuan untuk menentukan topik yang akan dikaji pada Tugas Akhir. 

b. Penetapan judul berdasarkan hasil perumusan masalah yang didapat dari 

identifikasi wilayah. 

c. Menyusun proposal mulai dari latar belakang, tinjauan pustaka, dan 

metodologi pengkajian. 

d. Menetapkan cara pengambilan sampel dan metode analisis data yang akan 

digunakan. 

e. Mengkaji tingkat perspektif generasi muda terhadap wirausaha pertanian 

Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dengan mentabulasikan data 

yang telah dikumpulkan, kemudian digambarkan dengan menggunakan tabel 

frekuensi dan garis kontinum untuk memudahkan dalam pembacaan dan 

telaah data. 

f. Mengkaji tingkat faktor-faktor dalam perspektif generasi muda terhadap 

wirausaha pertanian Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dengan 

mentabulasikan data yang telah dikumpulkan, kemudian digambarkan dengan 

menggunakan tabel frekuensi untuk memudahkan dalam pembacaan dan 

telaah data. 

g. Mengkaji hubungan tingkat perspektif generasi muda dengan faktor-faktor 

yang mempengaruhi perspektif generasi muda terhadap wirausaha pertanian 

Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang. 

h. Membuat rancangan tindak lanjut dari pengkajian ini. 
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2. Pengumpulan Data 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian pada Tugas Akhir ini adalah penelitian deskriptif yang 

bertujuan untuk menjelaskan, merincikan atau membuat deskripsi terhadap suatu 

gejala atau objek yang diteliti pada masa itu (Sandjaja, 2006).  Metode pengkajian 

yang digunakan adalah kuantitatif dan dapat diartikan sebagai metode pengkajian 

yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk mengkaji populasi 

atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen pengkajian, 

analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016). Dan untuk penelitian ini 

digunakan teknik survei yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu 

populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. 

b. Jenis dan sumber data 

Jenis data yang digunakan dalam pengkajian ini adalah: 

1) Data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata, kalimat dan tanggapan.  Data 

tersebut meliputi pertanyaan-pertanyaan mengenai perspektif generasi muda 

di Kecamatan Galang terhadap wirausaha pertanian. 

2) Data kuantitatif yaitu data yang berupa bilangan atau angka-angka 

berdasarkan hasil dari kuisioner. 

Sumber data yang akan digunakan dalam pengkajian ini adalah: 

1) Data primer yaitu data yang didapatkan secara  langsung dari responden 

(generasi muda) dengan cara wawancara mendalam dan juga dengan 

menganalisis perspektif generasi muda terhadap wirausaha pertanian 

sekaligus mengidentifikasi strategi penumbuhan generasi muda dalam 

wirausaha pertanian yang diperoleh langsung lewat responden dengan 

menggunakan instrument berupa kuisioner dan melakukan observasi 

langsung pada situasi nyata di lapangan, 

2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui instansi-instansi terkait yaitu  

Dinas Pertanian Kabupaten, BPP, BPS, Kantor Camat  dan instansi lainnya 

yang berkaitan dengan data pendukung mengenai kondisi umum lokasi 

meliputi geografis, sejarah singkat, keadaan penduduk dan lain-lain di 

Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang. 
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c. Populasi dan sampel 

1) Populasi 

 Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek yang 

mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan peneliti untuk 

diteliti kemudian ditarik kesimpulannya.  Populasi dalam pengkajian ini adalah 

generasi muda yang berusia 19 - 39 tahun yang ada di Kecamatan Galang yang 

berjumlah 431.152 orang dan data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

Kabupaten Deli Serdang tahun 2015. 

2) Sampel  

 Sampel adalah sebagian dari jumlah keseluruhan populasi yang digunakan 

dalam pengkajian. Penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling 

yaitu teknik sampling yang menetapkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang 

harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini.  

Penentuan  sampel  pengkajian berpedoman  pada  rumus  Slovin  (Yamin dan 

Kurniawan, 2009):  

 

Keterangan : 

n   =  Jumlah sampel  

N  =  Jumlah populasi 

e   =  Toleransi  kesalahan  penetapan/presisi (15%) 

 Jika menggunakan tingkat presisi 15% dan jumlah generasi muda 

sebanyak 431.152 orang, maka jumlah sampel yang akan menjadi responden 

adalah:  

  431.152 

  n =                           = 44,44  dibulatkan menjadi 44 orang        

                  1+431.152 (0.15)
2
 

d. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah strategis yang bertujuan 

untuk memperoleh data. Dalam pengkajian ini pengumpulan data dilakukan 

dengan menggunakan beberapa cara yaitu: 
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1) Observasi, yaitu kegiatan pengumpulan data dengan  melakukan pengamatan 

ke lokasi penelitian secara langsung kemudian mempelajari dan mencatat 

langsung kejadian yang terjadi di lokasi penelitian. 

2) Wawancara, yaitu pengumpulan data tentang identitas serta perspektif 

responden terhadap wirausaha pertanian yang dikumpulkan dengan 

melakukan tanya jawab lisan secara langsung dengan responden. Wawancara 

yang akan dilakukan adalah wawancara secara mendalam untuk mengetahui 

jawaban responden selain dari pertanyaan yang telah tersedia di kuesioner. 

3) Kuisioner, yaitu data yang diperoleh dengan menyebarkan selebaran/angket 

yang  berisi pertanyaan mengenai pertanian kepada responden.  

4) Studi dokumen yaitu dokumen-dokumen  yang  ditengarai  memiliki relevansi 

dengan konteks  penelitian  akan  sangat  menunjang  dalam  memperdalam 

pemahaman  peneliti. 

3. Analisis Data 

a. Uji instrumen 

 Sebelum kuesioner yang telah disusun disebarkan kepada responden untuk 

diisi, terlebih dahulu dilakukan uji validitias dan uji reliabilitas terhadap 

responden lain yang dianggap memiliki kesamaan karakteristik. Hanya pertanyaan 

atau pernyataan yang telah dikatakan valid dan reliable sajalah yang dikatakan 

layak untuk diberikan kepada responden untuk diisi. Secara teknis, untuk 

pengujian validasi dan reliabilitas pertanyaan/pernyataan dalam pengkajian ini 

menggunakan aplikasi SPSS 24. 

1) Uji Validitas 

 Uji validitas adalah pengujian terhadap kecocokan alat ukur dengan tujuan 

pengukuran atau mengukur kelayakan butir - butir pertanyaan pada kuesioner 

dalam mendefenisikan suatu variabel.  Jika hasil r table < r hitung maka butir soal 

tersebut valid, dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

n(∑XY) -(∑X)(∑Y) 

        Rumus  r  hitung   =                

                  {n∑X
2
-(∑X)

2
}{n∑Y

2
-(∑Y

2
)} 
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Keterangan : 

r hitung =  Koefisien Validitas 

X =  Jumlah Skor item 

Y  =  Jumlah Skor total (seluruh item) 

n =  Jumlah Responden 

 Pengujian variabel dilakukan terhadap 10 responden diluar sampel yang 

akan digunakan namun masih tetap memiliki karakteristik yang sama dengan 

karakteristik responden yang akan digunakan pada pengkajian.  Berikut adalah 

hasil pengujian validitas dengan menggunakan aplikasi SPSS yang akan disajikan 

pada tabel berikut: 

Tabel 4. Hasil uji validitas 

Variabel r Hitung  

tiap item pertanyaan 

r Tabel 

N=10 

Internal  1 2 3 4 5 6 7 

Usia  0,739 0,589 0,746 0,594 0,419 0,747 0,886 0,632 

Jenis kelamin 0,640 0,837 0,529 0,786 0,663 0,817 0,831 0,632 

Pendidikan  0,726 0,641 0,883 0,656 0,686 0,757 0,614 0,632 

Luas lahan 0,827 0,784 0,536 0,397 0,809 0,866 0,756 0,632 

Pendapatan 0,776 0,900 0,618 0,789 0,666 0,744 0,658 0,632 

Eksternal          

Lingkungan 

keluarga 

0,799 0,548 0,766 0,802 0,648 0,885 0,742 0,632 

Lingkungan 

masyarakat 

0,868 0,896 0,828 0,654 0,673 0,738 0,817 0,632 

Image pertanian 0,728 0,730 0,881 0,830 0,692 0,716 0,712 0,632 

Status sosial 0,760 0,667 0,694 0,631 0,807 0,593 0,825 0,632 

Aksesbilitas 0,800 0,778 0,791 0,724 0,720 0,679 0,685 0,632 

Perspektif  0,726 0,807 0,675 0,748 0,831 0,864 0,756 0,632 

Sumber : Pengolahan data primer (2019) 
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 Dari penjabaran Tabel 4 pada hasil uji validitas yang dilakukan untuk 

menguji seluruh item pertanyaan berjumlah 77 item terdapat 11 item pertanyaan 

yang tidak valid.  Hal ini dapat dilihat dari nilai r Hitung (koefisien skor total) tiap 

item pertanyaan kemudian dibandingkan dengan nilai r Tabel dengan signifikasi 

0,05 dan jumlah responden yang digunakan (N=10),  jika nilai koefisien korelasi 

hasil output pada SPSS (r Hitung) lebih kecil dari r Tabel maka item tersebut tidak 

valid (Priyatno, 2012). 

 

2) Uji Reliabilitas 

 Uji Reliabilitas dimaksudkan untuk menilai kestabilan responden dalam 

menjawab pertanyaan yang ada pada kuesioner. Formula statistik yang dapat 

digunakan untuk menilai reliabilitas adalah: 

r 


























2

1

2

1
1 

 b

k

k  

Keterangan : 

r   = Koefisien reliabilitas Instrumen (Cronbach alfa) 

k  = Banyaknya butir pertanyaan 

∑σb
2
      ===   Total varian butir  

Sσ1
2
  = Total varian 

 Selanjutnya dalam pemberian interpretasi terhadap koefisien reliabilitas (r) 

pada umumnya digunakan patokan sebagai berikut: 

a) Apabila r hitung sama dengan atau lebih besar dari r tabel maka dinyatakan 

memiliki reliabilitas yang tinggi. 

b) Apabila r hitung lebih kecil dari r tabel maka dinyatakan memiliki reliabilitas 

yang rendah. 

 Uji reliabilitas dilakukan terhadap seluruh item pertanyaan yang telah 

dinyatakan valid.  Pertanyaan dianggap reliabel jika nilai koefisien Cronbach alfa  

lebih besar dari nilai alfa (diatas 0,60). Berikut hasil uji reliabilitas yang disajikan 

pada Tabel 5 sebagai berikut: 
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Tabel 5. Hasil uji reliabilitas 

Variabel Cronbach alfa Nilai alfa Keterangan  

Internal     

Usia 0,848 0,60 Reliabel  

Jenis kelamin 0,861 0,60 Reliabel 
Pendidikan 0,815 0,60 Reliabel 
Luas lahan 0,856 0,60 Reliabel 
Pendapatan 0,847 0,60 Reliabel 

Eksternal     

Lingkungan keluarga 0,876 0,60 Reliabel 

Lingkungan masyarakat 0,895 0,60 Reliabel 
Image pertanian 0,851 0,60 Reliabel 

Status sosial 0,804 0,60 Reliabel 
Aksesbilitas  0,842 0,60 Reliabel 

Perspektif  0,868 0,60 Reliabel 

Sumber : Pengolahan data primer (2019) 

 Setelah seluruh item pertanyaan pada kuesioner dinyatakan valid dan 

reliabel maka kuesioner sudah bisa digunakan serta disebaran kepada semua 

responden (generasi muda) dalam pengkajian ini. 

b. Uji hipotesis I tingkat perspektif generasi muda 

Untuk mengetahui tingkat perspektif generasi muda terhadap wirausaha 

pertanian di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dikaji dengan 

mentabulasikan data yang diperoleh dari pengumpulan data hasil kuesioner dan 

digambarkan dalam tabel rekapitulasi agar mudah dalam memahami hasil.  

Berikut adalah contoh tabel hasil rekapitulasi kuesioner. 

Tabel 6. Contoh rekapitulasi kuesioner reponden untuk perspektif generasi 

muda terhadap wirausaha pertanian. 

No Perspektif generasi 

muda 

Skor yang 

diperoleh 

Skor 

maksimum 

Tingkat 

perspektif 

(%) 

Kriteria 

1 Ekonomi  

Sosial  

Kemudahan  

Resiko  

    

Jumlah      

 

Selanjutnya tingkat perspektif generasi muda dikaji menggunakan skala 

likert, yakni sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi berdasarkan 

dari nilai skor pengambilan keputusan dengan rumus sebagai berikut  
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%100
dicapai yang Maksimal Nilai

diperoleh nilai Total
 N 

  

Keterangan : Kriteria Interpretasi Skor (Riduwan dan Sunarto, 2014) 

0 % - 20 % Tingkat perspektif generasi muda terhadap wirausaha pertanian 

sangat rendah 

21 % - 40 % Tingkat perspektif generasi muda terhadap wirausaha pertanian 

rendah 

41 % - 60 % Tingkat perspektif generasi muda terhadap wirausaha pertanian 

sedang  

61 % - 80 % Tingkat perspektif generasi muda terhadap wirausaha pertanian 

tinggi 

81 % - 100 % Tingkat perspektif generasi muda terhadap wirausaha pertanian 

sangat tinggi 

Hasil nilai yang di peroleh jika diplot melalui garis kontinium dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini. 

Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi 

     

0                          20                      40                         60                    80               100 

Gambar 2. Garis kontinum tingkat perspektif generasi muda terhadap wirausaha 

pertanian 

c. Uji hipotesis II tingkat faktor-faktor dalam perspektif generasi muda 

Analisis data yang digunakan pada kajian tingkat faktor-faktor dalam 

perspektif generasi muda terhadap wirausaha pertanian adalah analisis proporsi 

yang dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap responden 

atau petani yang menjadi sampel pada pengkajian ini melalui metode survei 

langsung ke lapangan. Selanjutnya hasil data yang terkumpul dilapangan tersebut 

di analisis dengan mentabulasikan data yang telah dikumpulkan, kemudian 

digambarkan dengan menggunakan tabel frekuensi untuk memudahkan dalam 

pembacaan dan telaah data dengan contoh tabel seperti pada tabel  berikut.  
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Tabel 7. Contoh tabel frekuensi untuk tingkat faktor-faktor dalam perspektif 

generasi muda 

Variabel Kriteria Skor Jumlah 

orang 

Persentase 

(%) 

Pendidikan  Sangat setuju 29 – 35   

Setuju 22 – 28   

Ragu-ragu 15 – 21   

Tidak setuju 8 – 14   

Sangat tidak setuju 1 – 7   

Jumlah  44 100 

Skor perolehan   

Skor maksimum   

Persentase    

Selanjutnya tingkat faktor – faktor dalam perspektif generasi muda dikaji 

menggunakan skala likert, yakni sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat 

tinggi berdasarkan dari nilai skor pengambilan keputusan dengan rumus sebagai 

berikut  

%100
dicapai yang Maksimal Nilai

diperoleh nilai Total
 N 

  

Keterangan : Kriteria Interpretasi Skor (Riduwan dan Sunarto, 2014) 

0 % - 20 % Tingkat faktor-faktor perspektif generasi muda terhadap 

wirausaha pertanian sangat rendah 

21 % - 40 % Tingkat faktor-faktor perspektif generasi muda terhadap 

wirausaha pertanian rendah 

41 % - 60 % Tingkat faktor-faktor perspektif generasi muda terhadap 

wirausaha pertanian sedang  

61 % - 80 % Tingkat faktor-faktor perspektif generasi muda terhadap 

wirausaha pertanian tinggi 

81 % - 100 % Tingkat faktor-faktor perspektif generasi muda terhadap 

wirausaha pertanian sangat tinggi 
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Hasil nilai yang di peroleh jika diplot melalui garis kontinium dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini. 

Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi 

     

0                          20                      40                         60                    80               100 

Gambar 3. Garis kontinum tingkat faktor-faktor perspektif generasi muda 

terhadap wirausaha pertanian 

d. Uji hipotesis III hubungan faktor-faktor dalam perspektif generasi muda 

dengan tingkat perspektif generasi muda terhadap wirausaha pertanian 

Untuk mengkaji hubungan faktor-faktor dalam perspektif generasi muda 

dengan tingkat perspektif generasi muda terhadap wirausaha pertanian maka 

digunakan analisis korelasi Rank Spearman menggunakan bantuan SPSS. 

Menurut Siegel (2011), rumus koefisien Korelasi Rank Spearman (rs) adalah : 

 

 

 

Keterangan : 

rs = koefisien korelasi Rank Spearman 

N = Jumlah sampel 

di = Selisih ranking antar variabel 

 Dalam membuat prediksi nilai koefisien korelasi untuk menentukan 

keeratan hubungan antara variabel X dengan variabel Y maka masing-masing 

nilai rs disusun dengan skala interval sebanyak 5 kelas (Silaen dan Heriyanto, 

2013), dengan patokan angka sebagai berikut : 

1. 0,00 - 0,20 : korelasinya sangat lemah  

2. 0,20 - 0,40 : korelasinya lemah 

3. 0,40 - 0,60 : korelasinya cukup signifikan 

4. 0,60 - 0,80 : korelasinya erat 

5. 0,80 - 1,00 : korelasnya sangat erat 
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Dan untuk mengetahui tingkat signifikansi hubungan dapat dilihat dari nilai 

signifikan variabel dan membandingkannya dengan nilai signifikan 0,05 dengan 

kriteria pengujian sebagai berikut: 

Jika signifikan < 0,05: maka H0 ditolak, yang berarti faktor (usia, jenis kelamin,  

pendidikan, luas lahan, pendapatan, lingkungan keluarga, lingkungan 

masyarakat, status sosial, dan aksesbilitas) memiliki hubungan yang erat 

dengan tingkat perspektif generasi  muda terhadap wirausaha pertanian. 

Jika signifikan > 0,05: maka H0 diterima, yang berarti faktor (usia, jenis kelamin, 

pendidikan, luas lahan, pendapatan, lingkungan keluarga, lingkungan 

masyarakat, status sosial, dan aksesbilitas) tidak memiliki hubungan yang erat 

dengan tingkat perspektif generasi  muda terhadap wirausaha pertanian. 
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IV. DESKRIPSI WILAYAH PENGKAJIAN 

 

A. Letak Geografis 

 Kecamatan Galang adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten 

Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Galang  memiliki luas 135,13 

Km
2 

( 135.513 Ha) dan terdiri dari 28 Desa atau 10 Kelurahaan. Wilayah 

Kecamatan Galang berbatasan dengan bebarapa wilayah, batas-batas tersebut 

adalah sebagai berikut : 

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pagar Merbau 

- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai 

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan 

Tanjung Morawa 

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pagar Merbau 

B. Keadaan Penduduk 

Kondisi kependudukan adalah hal yang perlu diperhatikan baik oleh pihak 

pemerintahan setempat maupun oleh masyarakat sendiri.  Pertumbuhan penduduk 

yang semakin meningkat setiap tahunnya tanpa disertai adanya peningkatan 

sumber daya berkualitas dapat menghambat perkembangan ekonomi dan 

pengembangan wilayah itu sendiri.  Berikut data jumlah penduduk Kecamatan 

Galang menurut Desa, umur dan pendidikan yang disajikan pada tabel dibawah ini 

Tabel 8. Jumlah Penduduk Menurut Desa  

No Desa 
Penduduk Jumlah KK 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 Kramat Gajah 1076 1028 2104 471 

2 Timbang Deli 1930 1905 3835 954 

3 Jaharun B 3463 3228 6691 1607 

4 Tanah Abang 162 147 309 80 

5 Kotasan  1643 1526 3169 1237 

6 Juhar Baru 207 190 397 103 

7 Paya itik  732 854 1586 422 

8 Nogorejo 2878 2994 5872 1522 

9 Pisang Pala 599 619 1218 327 
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Lanjutan Tabel 8 

10 Tanjung Siporkis 1060 1156 2216 524 

11 Batu Lokong 810 763 1573 393 

12 Tanjung Gusti 981 1027 2008 566 

13 Tanah Merah 854 875 1729 490 

14 Jaharun A 2191 2190 4381 995 

15 Kotangan  647 633 1280 283 

16 Galang Suka 1635 1683 3318 839 

17 Kel. Galang Kota 5180 5453 10633 3007 

18 Sei Karang 840 818 1658 381 

19 Paku 842 903 1745 444 

20 Galang Barat 833 751 1584 423 

21 Baru Titi Besi 396 379 775 185 

22 Pulo Tagor Baru 510 510 1020 249 

23 Bandar Kuala 543 565 1108 254 

24 Petumbukan 1292 1338 2630 605 

25 Kelapa Satu 655 675 1330 301 

26 Petangguhan 1872 1800 3672 841 

27 Sei Putih 1320 1201 2521 641 

28 Paya sampir 89 93 182 42 

29 Paya Kuda 308 293 601 29 

Jumlah : 35548 35597 71145 18358 

Sumber : Programa BPP Kecamatan Galang (2019) 

 Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk terbanyak di 

Kecamatan Galang adalah di Desa Kel. Galang Kota dengan jumlah 10.633 

penduduk dengan jumlah KK 3.007. Jumlah penduduk di Kecamatan Galang  

berjumlah 71.145 orang dan 18.358 KK. 
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Tabel 9. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 

No Desa Jumlah petani yang berumur Total  

18 – 30 31 - 45 46 – 60 >60 

1 Kramat Gajah 53 89 78 65 285 

2 Timbang Deli 45 71 56 32 204 

3 Jaharun B 25 55 125 51 256 

4 Tanah Abang 10 10 20 25 65 

5 Kotasan  75 417 451 17 960 

6 Juhar Baru 38 85 132 15 270 

7 Paya itik  - 100 200 50 350 

8 Nogorejo - 100 300 60 460 

9 Tanjung Siporkis 28 55 57 - 140 

10 Pisang Pala 35 48 107 - 190 

11 Batu Lokong - - 13 - 13 

12 Tanjung Gusti 28 55 57 12 152 

13 Tanah Merah 35 48 45 10 138 

14 Jaharun A 278 300 150 45 773 

15 Kotangan  40 30 100 20 190 

16 Galang Suka 250 150 268 40 708 

17 Galang Kota 40 55 75 40 210 

18 Sei Karang - - - - - 

19 Paku 20 30 43 14 107 

20 Galang Barat 9 15 16 5 45 

21 Baru Titi Besi 22 35 62 12 131 

22 Pulo Tagor 7 19 23 3 35 

23 Kelapa satu - 17 25 25 30 

24 Petangguhan 35 35 100 100 270 

25 Sei Putih 25 25 25 50 125 

26 Paya Sampir - - - - - 

27 Paya kuda - - - - - 

Jumlah 1150 1902 2634 730 6399 

Sumber : Programa BPP Kecamatan Galang (2019) 

 Dari Tabel 9, diketahui jumlah penduduk yang terbanyak adalah umur 46 

– 60 tahun dengan jumlah 2.634 orang, sedangkan yang berumur 18 - 30 tahun 

berjumlah 1.150 orang dan > 60 tahun berjumlah 730 orang dari total keseluruhan 

6.399 orang. 

Tabel 10. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan 

No Desa Jumlah Petani Yang Berpendidikan 

SD SMP SLTA Akademik Jumlah 

1 Kramat Gajah 87 126 68 4 285 

2 Timbang Deli 60 91 48 5 204 

3 Jaharun B 45 61 125 25 256 

4 Tanah Abang 20 15 20 10 65 

5 Kotasan  549 341 270 - 960 

6 Juhar Baru 48 153 57 12 270 

7 Paya itik  1000 200 100 86 1386 

8 Nogorejo 5073 200 140 60 5473 

9 Tanjung Siporkis 216 112 84 20 432 

10 Pisang Pala 313 102 43 5 463 

 



 

43 

 

Lanjutan Tabel 10 

11 Batu Lokong 181 98 107 12 398 

12 Tanjung Gusti 453 640 386 25 1504 

13 Tanah Merah 463 351 714 91 1619 

14 Jaharun A 300 450 350 25 1125 

15 Kotangan  300 400 250 30 980 

16 Galang Suka 400 150 200 100 850 

17 Galang Kota 750 3000 2000 450 1205 

18 Sei Karang - - - - - 

19 Paku 26 35 41 5 107 

20 Galang Barat 12 14 17 2 45 

21 Baru Titi Besi 35 45 43 8 131 

22 Pulo Tagor 4 8 20 3 35 

23 Bandar Kuala 15 27 38 5 85 

24 Petumbukan 15 34 89 2 140 

25 Kelapa satu 12 24 59 2 97 

26 Petangguhan 36 123 106 5 270 

27 Sei Putih 20 36 66 3 125 

28 Paya Sampir - - - - - 

29 Paya kuda - - - - - 

Jumlah: 10.433 6.836 5.441 995 18.510 

Sumber : Programa BPP Kecamatan Galang (2019) 

 Data Tabel 10 menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang terbanyak 

adalah pada tingkat pendidikan terakhirnya Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 

10.433 orang pada kecamatan Galang, sedangkan yang tingkat pendidikan 

terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 6.836 orang, Sekolah 

Menengah Atas (SMA) berjumlah 5.441 orang dan Akademik berjumlah 995 

orang terdapat pada Desa Galang Kota. 

C. Keadaan Pertanian 

Kecamatan Galang memiliki potensi pertanian yang cukup banyak dengan 

didukung oleh keadaan alam serta ketersediaan sarana dan prasarana yang 

memadai.  Berikut adalah data potensi pertanian di Kecamatan Galang 

Tabel 11. Luas Tanam Komoditi Perkebunan  

 

No. Desa 

Perkebunan  (ha) 

Kelapa 

Sawit 
Karet Kakao Kelapa Pinang 

Jumla

h 

1 Kramat Gajah 28 - - 2 - 30 

2 Timbang Deli 17 2 3 4 - 26 

3 Jaharun B 25 20 5 1  51 
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Lanjutan Tabel 11 

4 Tanah Abang - - - - - - 

5 Kotasan  68,9 13,7 25,4 1 1 110 

6 Juhar Baru 18,2 21,2 1,8 0,5 0,2 41,9 

7 Paya itik  50,3 - - - - 50,3 

8 Nogorejo 176,3 85,7 7,7 - - 269,7 

9 Tanjung Siporkis  42 7 3 - 0,5 52,5 

10 Pisang Pala 34,4 10,7 17,5 - - 62,6 

11 Batu Lokong - - - - - - 

12 Tanjung Gusti 15 3,5 2 - - 20,5 

13 Tanah Merah 25 15 5 - - 45 

14 Jaharun A 46,5 8 5,9 1 - 61,4 

15 Kotangan  35 8,6 2,8 0,4 - 46,8 

16 Galang Suka 14,4 5 4 0,3 - 23,7 

17 Galang Kota 34,9 - 5,4 1 - 41,3 

18 Sei Karang - - - - - - 

19 Paku 161 9 10 1 - 181 

20 Galang Barat 37 9 8 - - 54 

21 Baru Titi Besi 35 - 14 1 - 50 

22 Pulo Tagor - - - - - - 

23 Bandar Kuala 67 5 10 1 - 83 

24 Petumbukan 10 5 12   27 

25 Kelapa Satu 18 25 6   49 

26 Petangguhan 39 38 20 5  102 

27 Sei Putih 38 8 17   63 

28 Paya sampir - - - - - - 

29 Paya Kuda - - - - - - 

 Jumlah 595,9 159,4 123,5 19,2 1,7 884,7 

Sumber : Programa BPP Kecamatan Galang  (2019) 

Dari data diatas terdapat lima komoditi perkebunan yang menjadi potensi 

di Kecamatan Galang. Komoditi kelapa sawit menjadi komoditi unggulan 

tanaman perkebunan di Kecamatan Galang dengan luas tanam mencapai 595,9 

Ha, diikuti dengan komoditi karet dengan luas tanam sebesar 159,4 Ha, komoditi 

kakao dengan luas tanam sebesar 123,5 Ha, dan komoditi kelapa dan pinang 

dengan luasan 19,2 Ha dan 1,7 Ha. 
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Tabel 12. Luas Tanam Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura  

 

No. 
Desa  

Tanaman Pangan (ha) Hortikultura (ha) 

Padi  
Jagu

ng 

Ubi 

Kay

u 

Jlh 
Cab

ai 

Seman

gka 
Timun 

K.Panja

ng 
Jlh 

1 Kramat Gajah 100 3 7 110 6 6 2 2 16 

2 Timbang Deli 70 4 11 85 3 5 2 2 12 

3 Jaharun B 70 5 30 105 2 - - - 2 

4 Tanah Abang 85 - - 85 1 - - - 1 

5 Kotasan  90 1 20 106 - - - - - 

6 Juhar Baru 50 1 15,5 61 - - - - - 

7 Paya itik  140 - 34 174 1 23 - 1 24 

8 Nogorejo 70 - 74,7 144,7 - - - - - 

9 Tj. Siporkis  30 6 15 51 - - - - - 

10 Pisang Pala 45 6 10 59 - - - - - 

11 Batu Lokong - 2 - 2 - - - - - 

12 Tanjung Gusti 35 2 15 50 - - - - - 

13 Tanah Merah 10 - 5 15 - - - - - 

14 Jaharun A 40 10 20 70 0,2 - - - 0,2 

15 Kotangan  36 0,5 2 38,5 0,2 - - - 0,2 

16 Galang Suka - 0,5 5 5,5 - - - - - 

17 Galang Kota - 0,5 5 5,5 - - - - - 

18 Sei Karang - - - - - - - - - 

19 Paku - 4 6 10 - - - - - 

20 Galang Barat -  7 7 - - - - - 

21 Baru Titi Besi - 3 4 7 - - - - - 

22 Pulo Tagor -  4 4 - - - - - 

23 Bandar Kuala 8 2 2 20 - - - - - 

24 Petumbukan 44 2 7 53 - - - - - 

26 Petangguhan 82 12 25 119 0,5 5 1 1 7 

27 Sei Putih 8 25 40 73 - - - - - 

28 Paya sampir - - - - - - - - - 

29 Paya Kuda - - - - - - - - - 

Jumlah: 1058 97,5 287,

2 

1333,

2 

13,9 39 5 6 62,4 

Sumber : Programa BPP Kecamatan Galang  (2019) 
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Dari data diatas dapat diketahui terdapat tiga komoditi tanaman pangan 

dan empat komoditi tanaman hortikultura yang menjadi potensi di Kecamatan 

Galang. Komoditi padi sawah menjadi komoditi unggulan tanaman pangan di 

Kecamatan Galang dengan luas tanam mencapai 1.058 Ha, diikuti dengan 

komoditi ubi kayu dengan luas tanam sebesar 287,2 Ha dan komoditi jagung 

dengan luas tanam sebesar 97,5 Ha. Sedangkan komoditi tanaman semangka 

menjadi komoditi unggulan tanaman hortikultura dengan luas tanam sebesar 39 

Ha. 

Tabel 13. Luas   Areal  Pertanian  Tingkat   WKPP /Desa 

N

o 
Desa 

Lahan Darat Lahan Sawah 
Perke 

bunan 

Rakya

t 

Ko 

lam 
Jlh 

Teg

a  

Lan 

Pekara

ngan 

Jlh Tek

nis 

Seda

r 

Han

a 

Tad

ah 

Huja

n 

Jlh 

 

1 Kramat Gajah 10 52 62 100 - - 100 30 - 30 

2 Timbang Deli 15 63 78 70 - - 70 26 - 26 

3 Jaharun B 20 5 25 - 75 - 75 51 - 51 

4 Tanah Abang 6 2 8 - 80 - 80 - 2 2 

5 Kotasan  185 50 235 28 62 - 90 110 0,5 110,5 

6 Juhar Baru 85 15 100 20 30 - 50 41,9 - 41,9 

7 Paya itik  15 25 40 120 20 - 140 50,3 - 50,3 

8 Nogorejo 90 55 145 - 20 50 70 269,7 3 272,7 

9 Tj. Siporkis 6 6 12 30 - - 30 52,6 0,2 52,2 

10 Pisang Pala 6 8 14 45 - - 45 62,6 0,4 66,4 

11 Batu Lokong 4 6 10 - - - - - 0,2 0,2 

12 Tanjung Gusti 40 45 85 35 - - 35 20,5 - 20,5 

13 Tanah Merah 75 74,01 150,01 10 - - 10 45 - 45 

14 Jaharun A 61 250 311 40 - - 40 61,4 - 61,4 

15 Kotangan  48 200 248 36 - - 36 46,8 - 46,8 

16 Galang Suka 85 120 205  - - - 23,7 - 23,7 

17 Galang Kota 26 150 176  - - - 41,3 - 41,3 

18 Sei Karang - - - - - - - - - - 

19 Paku 10 4 14 - - - - 181 - 181 

20 Galang Barat 12 3 15 - - - - 54 - 54 

21 Baru Titi Besi 7 5 12 - - - - 50 - 50 

22 Pulo Tagor 6 4 10 - - - - - - - 

23 Bandar Kuala 4 3 7 - - 8 8 83 - 83 

24 Petumbukan 11 4 15 44 - - - - - 44 

25 Kelapa satu 2 1 3 45 - - - - - 45 
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Lanjutan Tabel 13 

26 Petangguhan 63 8 71 82 - - - - - 82 

27 Sei Putih 2 2 4 8 - - - - - 8 

28 Paya Sampir - 2 2 - - - - - - - 

29 Paya kuda - 3 3 - - - - - - - 

Jumlah 
894 1091 1910 713 287 58 879 635,8 6.3 706,9 

Sumber : Programa BPP Kecamatan Galang  (2019) 

Dari data diatas, jumlah luas ladang/tegal dan perkebunan rakyat seluas 635,8 

Ha, hal ini salah satu menjadi potensi tanaman perkebunan khususnya pada 

tanaman kelapa sawit karena dengan luas lahan yang termasuk lebar. Sedangkan 

jumlah lahan terluas menurut Desa adalah luas daratan dengan luasan 1.910 Ha. 

Tabel 14. Jumlah Ternak  Tingkat   WKPP /Desa 
 

No Desa 

Peternakan (ekor) 

Sapi 
Kerba

u 

Domb

a 

Kambi

ng 

Ayam 

Buras 

Ayam 

Ras 

Beb

ek 
Babi Jlh 

1 Kramat Gajah 6 - 453 - 1150 - 162

5 

- 3234 

2 Timbang Deli 52 6 906 12 1205 - - - 2181 

3 Jaharun B 30 - 285 80 2765 250 845 100 3595 

4 Tanah Abang 25 - 70 - 256 50 150 - 551 

5 Kotasan  - - 250 78 1200 25000 750 - 27053 

6 Juhar Baru - 8 50 10 700 - 200 50 1018 

7 Paya itik  37 - - 398 200 - 50 - 685 

8 Nogorejo 209 - - 700 100 - 100 - 1109 

9 Tanjung 

Siporkis  

62 - 46 42 - 438 400 - 988 

10 Pisang Pala 30 - 44 102 - 500 500 - 1176 

11 Batu Lokong 25 - 104 84 - 300 148 - 661 

12 Tanjung Gusti 38 2 - 429 - 12500 - - 12969 

13 Tanah Merah 20 - 35 29 - - - - 84 

14 Jaharun A 44 4 299 - 1046 - 137

0 

- 2763 

15 Kotangan  29 19 870 - 565 - 286 - 1769 

16 Galang Suka 51 8 255 - 1046 - 193

0 

- 3290 
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Lanjutan Tabel 14 

17 Galang Kota 20 - - - 1550 - 750 435 2755 

18 Sei Karang - - - -  - - -  

19 Paku 160  165 200 372 - 65 - 962 

20 Galang Barat 64 15 87 94 403  20 - 683 

21 Baru Titi Besi 57 11 126 137 362 45000 45 - 45732 

22 Pulo Tagor 125 - 95 106 215 - 35 - 576 

23 Bandar Kuala 84 - 74 133 400 15000 65 - 15756 

24 Petumbukan 20 - 200 20 300  120 - 660 

25 Kelapa Satu 30 - 105 15 430 5000 200 - 5780 

26 Petangguhan 50 - 208 22 500 5000 120 - 5900 

27 Sei Putih 280 - 108 120 200 - 100 - 880 

28 Paya sampir 70 - 100 30 340 - 30 - 640 

29 Paya Kuda - - - - 300 - 20 - - 

Jumlah: 1618 73 4935 2841 15605 109038 9924 585 143450 

Sumber : Programa BPP Kecamatan Galang  (2019) 

Dari data diatas, jumlah ternak  sebanyak 143.450 ekor, hal ini menjadi salah 

satu potensi peternakan yang ada di Kecamatan Galang. 

Tabel 15. Jumlah alsintan di Kecamatan Galang 

No Desa Nama Alsintan (Unit) 

Hand 

Trakto

r 

Power 

Therese

r 

Hand 

Spraye

r 

Canggk

ul 

Trans 

Plante

r 

Trakto

r Roda 

4 

Pomp

a Air 

Potong 

Rumpu

t 

1 Kramat 

Gajah 

3 3 285 285 1 - 10 7 

2 Timbang 

Deli 

3 2 204 204 - - 15 5 

3 Jaharun B 3 2 295 295 - - 56 1 

4 Tanah 

Abang 

2 1 99 99 - - 3 1 

5 Kotasan  4 3 348 1020 - 1 6 2 

6 Juhar 

Baru 

2 - 86 120 - - 3 1 

7 Paya itik  2 - 350 350 - - - - 
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Lanjutan Tabel 15 

8 Nogorejo 2 2 460 460 - - 10 10 

9 Tanjung 

Siporkis 

2 - 40 80 - - - 3 

10 Pisang 

Pala 

2 - 38 95 - - - 4 

11 Batu 

Lokong 

- - 30 75 - - - 4 

12 Tanjung 

Gusti 

3 - 40 120 - - 2 15 

13 Tanah 

Merah 

- - 10 85 - - - 5 

14 Jaharun A 3 2 80 80 1 - 1 6 

15 Kotangan  1 - 30 60 - - 1 4 

16 Galang 

Suka 

- - 10 35 - - - 3 

17 Galang 

Kota 

- - 10 30 - - - 3 

18 Sei 

Karang 

- - - - - - - - 

19 Paku - - 12 182 - - 1 3 

20 Galang 

Barat 

- - 17 45 - - 1 2 

21 Baru Titi 

Besi 

- - 30 131 - - 1 1 

22 Pulo 

Tagor 

- - 10 35 - - - 1 

23 Bandar 

Kuala 

- - 25 85 - - 1 2 

24 Petumbuk

an 

2 1 130 145 - - - - 

25 Kelapa 

satu 

3 1 98 120 - - - - 

26 Petanggu

han 

3 2 250 306 - - - - 

27 Sei Putih - - 15 25 - - - - 

28 Paya 

Sampir 

- - - - - - - - 

29 Paya kuda - - - - - - - - 

Jumlah 40 19 3002 4567 2 1 111 83 

Sumber : Programa BPP Kecamatan Galang  (2019) 

Dari tabel diatas, jumlah alsintan dikecamatan galang memadai dan tersedia 

cukup banyak. Hal ini menjadi potensi dalam mendukung kegiatan pertanian. 
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Tabel 16. Data Kelembagaan Ekonomi Pedesaan  
No Desa Jumlah 

BUD/KUD 

BUD Diluar KUD Bank 

Unit 

Desa 

Kios 

Saprot

an 

Lembag

a 

Swaday

a Desa 

Lumbung 

Pangan 

Jumla

h Unit 

Jumlah 

Anggota 

Jumla

h 

Kopta

n 

Jumlah 

Anggota 

1 Kramat 

Gajah 

- - - - - 1 - - 

2 Timbang 

Deli 

- - - - - 1 - - 

3 Jaharun B - - - - - 1 - - 

4 Tanah 

Abang 

- - - - - - - - 

5 Kotasan  - - - - - 2 - - 

6 Juhar Baru - - - - - - - - 

7 Paya itik  - - - - - 1 - - 

8 Nogorejo 1 - - - - 2 - 1 

9 Tanjung 

Siporkis 

- - - - - - - - 

10 Pisang 

Pala 

- - - - - - - - 

11 Batu 

Lokong 

- - - - - - - - 

12 Tanjung 

Gusti 

- - - - - - - - 

13 Tanah 

Merah 

- - - - - - - - 

14 Jaharun A - - - - - - - 1 

15 Kotangan  - - - - - - - - 

16 Galang 

Suka 

- - - - - - - - 

17 Galang 

Kota 

- - - - 4 2 - - 

18 Sei Karang - - - - - - - - 

19 Paku - - - - - 1 - - 

20 Galang 

Barat 

- - - - - - - - 

21 Baru Titi 

Besi 

- - - - - - - - 

22 Pulo Tagor - - - - - - - - 

23 Bandar 

Kuala 

1 - - - - - - - 

24 Petumbuka

n 

- - - - 2 4 - - 

25 Kelapa 

satu 

- - - - - - - - 

26 Petangguh

an 

- - - - - - - 1 
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Lanjutan Tabel 16 

27 Sei Putih - - - - - - - - 

28 Paya 

Sampir 

- - - - - - - - 

29 Paya kuda - - - - - - - - 

Jumlah 2 - - - 6 15 - 3 

Sumber : Programa BPP Kecamatan Galang  (2019) 
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V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Karakteristik Responden 

Karakteristik responden merupakan gambaran identitas dari generasi muda 

yang terlibat langsung dalam kegiatan pengkajian. Karakteristik dari responden 

diperlukan untuk mengetahui sebagian dari latar belakang kehidupan responden, 

yang meliputi usia responden, jenis kelamin dan tingkat pendidikan. 

1. Usia 

Usia adalah lama hidup responden saat pengkajian dilaksanakan.  Usia 

merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang sedang dalam masa produktif 

atau tidak produktif.  Dimana seseorang dikatakan produktif jika berusia antara 20 

– 59 tahun dan dikatakan tidak produktif jika berusia antara 0 – 18 tahun dan 60 

tahun ke atas (Mardikanto, 2009). Usia juga akan berhubungan dengan 

kemampuan dan aktivitas seseorang dalam melakukan kegiatan. Berdasarkan hasil 

wawancara dan data yang diisi responden melalui kuesioner pengkajian yang 

dilakukan terhadap 44 responden maka tingkat usia responden dapat dilihat pada 

Tabel 17. 

Tabel 17. Karakteristik responden berdasarkan usia 

No Kriteria Umur 
Jumlah  

(Orang) 

Persentase (%) 

 

1 19 – 20 tahun 3 6,81 

2 21 – 30 tahun 21 47,73 

3 31 – 39 tahun 20 45,46 

Jumlah 44 100,00 

Sumber : Pengolahan Data Primer (2019) 

Tabel 17 menunjukkan bahwa seluruh responden di Kecamatan Galang 

yang digunakan pada pengkajian ini berada pada usia produktif yang 

dikelompokan atas 3 kategori yaitu sebanyak 3 orang (6,81%) responden berusia 

dibawah 20 tahun, 21 orang (47,73%) berusia 21 – 30 tahun, dan 20 orang 

(45,46%) responden berusia 31 – 39 tahun. Dimana Usia yang masih produktif 

biasanya masih memiliki semangat yang tinggi dalam bekerja dan menerima 

inovasi dibandingkan dengan usia yang non produktif, sehingga usia produktif 

sangat potensial untuk lebih meningkatkan perannya dalam mengembangkan 

usaha baik dibidang pertanian atau lainnya.  
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Pemuda/generasi muda pada umumnya juga memiliki rasa ingin tahu yang 

lebih dibandingkan dengan yang sudah tua, sehingga dengan demikian mereka 

berusaha untuk lebih cepat dalam memahami dan mengembangkan pengetahuan 

dan pengalaman mereka.  Pada usia ini kemampuan fisik generasi muda juga 

masih optimal dan produktif untuk melakukan usaha. 

2. Jenis Kelamin 

Jenis kelamin menunjukkan kemampuan fisik responden yang berdampak 

pada jenis pekerjaan yang akan digelutinya. Selain itu, jenis kelamin juga 

berhubungan dengan kemampuan memimpin dan mengambil keputusan dalam 

berbagai kegiatan termasuk dalam kegiatan dalam pekerjaannya.  Jenis kelamin 

akan berdampak terhadap produktifitas kerja seseorang.  Perbedaan fisik antara 

laki – laki dengan perempuan tentunya berdampak pada hasil kerja yang 

dilakukan.  Berikut adalah klasifikasi jenis kelamin responden berdasarkan hasil 

wawancara dan rekapitulasi kuesioner yang disajikan pada tabel berikut : 

Tabel 18. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

No Jenis kelamin Jumlah (orang) Parsentase % 

1 Laki-laki 26 59,09 

2 Perempuan 18 40,91 

Jumlah 44 100 

Sumber : Pengolahan data primer (2019) 

Dari hasil  Tabel 18  diatas dapat dilihat bahwa responden didominasi oleh 

laki-laki. Terdapat 59,09% atau 26 orang responden yang berjenis kelamin laki-

laki sedangkan sebesar 40,91% atau 18 orang responden yang berjenis kelamin 

perempuan. Kondisi ini juga didukung dengan kemampuaan fisik kaum laki-laki 

yang lebih produktif dalam melakukan pekerjaan ataupun usaha pertanian. 

Peranan laki-laki sebagai pemimpin dianggap lebih bisa diandalkan dibanding 

perempuan walaupun ada juga perempuan yang diandalkan memimpin dan 

mengambil keputusan untuk melakukan pekerjaan ataupun usahanya. 
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3. Pendidikan 

Pendidikan responden adalah tingkat pendidikan formal ataupun non 

formal tertinggi yang pernah dijalani oleh responden. Tingkat pendidikan dapat 

berpengaruh terhadap kecepatan responden dalam memahami dan menerima suatu 

inovasi atau teknologi baru. Secara teoritis semakin tinggi tingkat pendidikan 

responden maka semakin cepat responden memahami dan menerima informasi 

serta teknologi baru.  Dalam usaha bidang pertanian, faktor pendidikan 

diharapkan dapat membantu masyarakat dalam upaya peningkatan produksi dan 

produktifitas. Tingkat pendidikan yang memadai akan berdampak pada 

peningkatan kinerja dan kemampuan manajemen usaha responden.  Berikut 

adalah rekapitulasi pendidikan responden berdasarkan pendidikan yang disajikan 

pada tabel berikut : 

Tabel 19.  Karakteristik responden berdasarkan pendidikan  

Pendidikan formal Jumlah (orang) Persentase (%) 

SMP 2 4,55 

SMA  36 81,82 

Perguruan Tinggi 6 13,63 

Jumlah 44 100 

Sumber : Pengolahan data primer (2019) 

Dari Tabel 19 diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan responden 

dominan adalah SMA.  Dimana responden dengan tingkat pendidikan SMP 2 

orang (4,55%), SMA sebanyak 36 orang (81,82%), dan perguruan tinggi 6 orang 

(13,63%). Tingkat pendidikan responden akan mempengaruhi kemampuan pola 

fikir mereka terhadap hal-hal baru, terutama dalam pemahaman mengenai 

wirausaha pertanian. Dengan  tingkat pendidikan yang tinggi diharapkan 

responden dapat terbuka terhadap segala informasi, inovasi dan teknologi baru 

yang ada disekitar. Tingkat pendidikan terbentuk melalui proses belajar yang 

dapat diterima individu pada tingkat pendidikan formal maupun informal. 

Individu yang memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi biasanya memiliki 

kemampuan yang lebih tinggi terhadap penyerapan ide –ide baru, karena pada 

dasarnya mereka lebih banyak belajar dan lebih banyak menerima pendidikan 

formal, selain itu individu yang memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi 

akan lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk belajar dalam mengatasi 

persoalan-persoalan dalam hidupnya. 
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B. Hasil dan Pembahasan 

Pembahasan hasil pengkajian adalah metode yang digunakan untuk 

menganalisis dan menginterpretasikan data hasil pengkajian kedalam penyajian 

yang data yang lebih sederhana sehingga memudahkan orang lain untuk membaca 

dan memahaminya. Pembahasan pada pengkajian juga merupakan hasil 

penyelesaian hipotesis yang di buat dalam pengkajian ini.  Adapun hasil dari 

pengkajian ini dijelaskan sebagai berikut. 

1. Tingkat Perspektif Generasi Muda Terhadap Wirausaha Pertanian 

Perspektif diartikan sebagai cara pandang seseorang dalam melakukan 

penilaian akan suatu hal yang diungkapkan baik secara lisan maupun tertulis. 

Perspektif generasi muda terhadap wirausaha pertanian merupakan pandangan 

generasi muda terhadap wirausaha pertanian yang dijadikan sebagai penambah 

wawasan atau pengetahuan agar dapat melihat segala sesuatu yang berkaitan 

dengan wirausaha pertanian dengan pandangan yang luas dan mendorong 

seseorang tersebut untuk melakukan atau mau menerima hal yang baru.  Dalam 

pengkajian ini, tingkat perspektif generasi muda diukur berdasarkan ekonomi, 

sosial, kemudahan dan resiko.  Berikut adalah tanggapan responden tentang 

perspektif generasi muda terhadap wirausaha pertanian yang disajikan pada Tabel 

20.  

Tabel 20. Distibusi tingkat perspektif generasi muda    

Perspektif  Kriteria Skor Jumlah 

orang 

Persentase 

(%) 

- Ekonomi 

- Sosial 

- Kemudahan 

- Resiko  

Sangat setuju 29 – 35  5 11,36 

Setuju 22 – 28 24 54,55 

Ragu-ragu 15 – 21  12 27,27 

Tidak setuju 8 – 14  3 6,82 

Sangat tidak setuju 1 – 7  - - 

Jumlah  44 100 

Skor perolehan    : 994   

Skor maksimum : 1540   

Persentase            : 64,5%   

Sumber : Pengolahan data primer (2019) 
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Tabel 29 menunjukkan responden yang memberikan jawaban tidak setuju 

sebanyak 3 orang (6,82%), ragu – ragu  sebanyak 12 orang (27,27%), setuju 

sebanyak 24 orang (54,55%), dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 5 orang 

(11,36%). Hal ini menunjukkan sebagian besar dari generasi muda beranggapan 

bahwa pekerjaan wirausaha pertanian/bekerja khususnya dibidang pertanian selain 

dapat memenuhi kebutuhan hidup juga membuat seseorang akan lebih dihargai 

oleh masyarakat lingkungan sekitarnya. 

Dan adapun jumlah skor yang diperoleh dari jawaban responden untuk 

tingkat perspektif adalah sebesar 994 sedangkan skor maksimum (ideal) adalah 

1.540 yang diperoleh dari jumlah responden dikalikan dengan skor tertinggi 

jawaban responden kemudian dikalikan dengan jumlah/butir kuesioner (44x5x7). 

Berdasarkan data yang diperoleh dari 44 responden maka diketahui bahwa 

perspektif generasi muda terhadap wirausaha pertanian di Kecamatan Galang 

termasuk kedalam kategori Tinggi (64,5%).  Dari data yang diperoleh, maka 

perhitungan persentase tingkat perspektif ekonomi generasi muda di Kecamatan 

Galang adalah sebagai berikut : 

Tingkat perspektif  X 100 % 

       = 994/1.540 X 100 % 

         = 64,5% 

Atau jika digambarkan melalui garis kontinum adalah sebagai berikut: 

Sangat 

Rendah 
Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi 

          64,5%  

0                       20                       40                     60          80                   100 

Gambar 4. Garis kontinum tingkat perspektif generasi muda 

Berdasarkan hasil pengkajian mengenai tingkat perspektif diatas dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis pertama pada pengkajian yang menyatakan tingkat 

perspektif generasi muda terhadap wirausaha pertanian di Kecamatan Galang 

rendah ditolak.  Hal ini dapat dilihat dari skor perspektif yang diperoleh saat 

wawancara dan pengisian kuesioner dilapangan menunjukkan responden 

cenderung menjawab setuju.  Hal ini menunjukkan perspektif generasi muda 
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terhadap wirausaha pertanian tinggi dengan didukungnya potensi sumberdaya 

disekitar lingkungan tempat tinggal serta ketersediaan sarana dan prasarana 

pendukung yang mudah diakses.  Selain itu,  pendapatan dengan bekerja sebagai 

wirausaha pertanian dirasa akan memberikan pendapatan yang cukup tinggi untuk 

memenuhi kebutuhan hidup keluarga responden baik kebutuhan sandang ataupun 

pangan.   

2. Faktor-faktor perspektif generasi muda terhadap wirausaha pertanian 

di Kecamatan Galang 

 Perspektif generasi muda diartikan sebagai cara pandang generasi muda 

terhadap sebuah masalah atau fenomena dengan menggunakan sudut pandang 

tertentu dalam melihat fenomena yang ada.  Hal ini berpengaruh terhadap persepsi 

generasi muda sehingga akhirnya akan mempengaruhi pemahaman dan 

tindakannya terhadap wirausaha pertanian.  Ada beberapa variabel yang 

digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif generasi muda terhadap 

wirausaha pertanian yang dianggap berhubungan dengan tinggi rendahnya 

perspektif generasi muda diantaranya usia, jenis kelamin, pendidikan, luas lahan, 

pendapatan, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, image pertanian, status 

sosial, serta aksesbilitas.  Untuk mengetahui tingkat faktor perspektif generasi 

muda dapat diketahui dari frekuensi jawaban responden sesuai dengan hasil yang 

telah diperoleh dilapangan.   

a. Faktor Internal 

1) Usia  

Usia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi cara pandang 

seseorang dalam memahami suatu peristiwa atau fenomena yang sedang terjadi 

dan dapat dijadikan sebagai penambah wawasan atau pengetahuan dengan 

pandangan yang luas sehingga mendorong seseorang tersebut untuk melakukan 

atau mau menerima hal yang baru.  Seiring bertambahnya usia, maka cara 

pandang seseorang cenderung berubah kearah yang lebih luas bukan hanya 

memandang suatu hal dari satu sudut pandang saja melainkan melihat sesuatu dari 

segala sudut pandang yang dirasa akan mendasari seseorang tersebut untuk 

bertindak. Usia dalam pengkajian ini diukur berdasarkan kecenderungan, 

ketertarikan serta pengaruh usia responden.   
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Berikut adalah tanggapan responden terhadap wirausaha  pertanian 

menurut faktor usia yang disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 21. Distibusi tingkat faktor usia 

Usia  Kriteria Skor Jumlah 

orang 

Persentase 

(%) 

- Kecenderungan  

- Ketertarikan  

- Pengaruh usia 

Sangat setuju 17 – 20 14 31,81 

Setuju 13 – 16 15 34,09 

Ragu-ragu 9 – 12 13 29,55 

Tidak setuju 5 – 8 2 4,55 

Sangat tidak setuju 1 – 4   - - 

Jumlah  44 100 

Skor perolehan      : 637   

Skor maksimum   : 880   

Persentase             : 72,38%   

Sumber : Pengolahan data primer (2019) 

Tabel 21 diatas menunjukkan responden yang memberikan jawaban tidak 

setuju sebanyak 2 orang (4,55%), ragu – ragu  sebanyak 13 orang (29,55%), 

setuju sebanyak 15 orang (34,09%), dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 

14 orang (31,81%).  Atau jika digambarkan kedalam garis kontinum, maka dapat 

dilihat pada gambar berikut 

Sangat 

Rendah 
Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi 

       72,38%  

0                       20                       40                     60          80                   100 

Gambar 5. Garis kontinum tingkat faktor usia generasi muda 

Dari Gambar 5 dapat dijelaskan bahwa tingkat faktor usia generasi muda 

berada pada kategori tinggi. Hal tersebut diperoleh dengan membandingkan skor 

perolehan dengan skor maksimum kemudian dikalikan dengan 100% sehingga 

diperoleh persentase tingkat faktor usia sebesar 72,38%. Hal ini menunjukkan 

bahwa responden yang cenderung dan tertarik untuk bekerja sebagai wirausaha 

pertanian tergolong sangat tinggi, karena responden saat ini berada pada masa 

produktif dimana kekuatan fisik serta keterbukaan akan informasi, inovasi dan 

teknologi baru yang berkaitan dengan wirausaha pertanian akan mendukung 

responden dalam mengelola usaha pertanian agar lebih produktif.  
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2) Jenis Kelamin 

Selain faktor usia, jenis kelamin juga merupakan salah satu faktor yang 

dapat merubah pandangan responden mengenai pekerjaan.  Jenis kelamin 

menunjukkan kemampuan fisik responden yang berdampak pada jenis pekerjaan 

yang akan digelutinya. Perbedaan fisik antara laki – laki dengan perempuan 

tentunya akan berdampak pada hasil kerja yang dilakukan. Dalam pengkajian ini, 

jenis kelamin diukur berdasarkan kecenderungan, ketertarikan serta beban 

pekerjaan.  Berikut adalah tanggapan responden terhadap wirausaha  pertanian 

menurut faktor jenis kelamin yang disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 22. Distribusi tingkat faktor jenis kelamin   
Jenis Kelamin Kriteria Skor Jumlah 

orang 

Persentase 

(%) 

- Kecenderungan  

- Ketertarikan  

- Beban pekerjaan 

Sangat setuju 25 – 30 6 13,63 

Setuju 19 – 24 30 68,19 

Ragu-ragu 13 – 18 8 18,18 

Tidak setuju 7 – 12 - - 

Sangat tidak setuju 1 – 6 - - 

Jumlah  44 100 

Skor perolehan      : 929   

Skor maksimum   : 1.320   

Persentase             : 70,37   

Sumber : Pengolahan data primer (2019) 

Tabel 22 diatas menunjukkan responden yang memberikan jawaban ragu – 

ragu  sebanyak 8 orang (18,18%), setuju sebanyak 30 orang (68,19%), dan yang 

menjawab sangat setuju sebanyak 6 orang (13,63%).  Atau jika digambarkan 

kedalam garis kontinum, maka dapat dilihat pada gambar berikut 

Sangat 

Rendah 
Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi 

   70,37%  

0                       20                       40                     60          80                   100 

Gambar 6. Garis kontinum tingkat faktor jenis kelamin generasi muda 

Dari Gambar 6 dapat dijelaskan bahwa tingkat faktor jenis kelamin 

generasi muda berada pada kategori tinggi. Hal tersebut diperoleh dengan 

membandingkan skor perolehan dengan skor maksimum kemudian dikalikan 

dengan 100% sehingga diperoleh persentase tingkat faktor usia sebesar 70,37%. 
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Kondisi ini menunjukkan bahwa responden cenderung setuju jika pekerjaan 

dibidang pertanian membutuhkan fisik yang kuat hal ini didukung dengan 

kemampuan fisik kaum laki-laki yang lebih produktif dalam melakukan pekerjaan 

ataupun usaha pertanian. Namun responden juga setuju bahwa perempuan juga 

bisa berkecimpung di usaha pertanian meskipun porsi  beban pekerjaan yang 

dilakukan tidak sama dengan laki – laki. 

  

3) Pendidikan 

Pendidikan dapat berpengaruh terhadap kecepatan responden dalam 

memahami dan menerima suatu inovasi atau teknologi baru. Semakin tinggi 

tingkat pendidikan responden maka semakin cepat responden memahami dan 

menerima informasi serta teknologi baru.  Dalam usaha bidang pertanian, faktor 

pendidikan diharapkan dapat membantu masyarakat dalam upaya peningkatan 

produksi dan produktifitas.  Tingkat pendidikan yang memadai akan berdampak 

pada peningkatan kinerja dan kemampuan manajemen usaha responden. Dalam 

pengkajian ini, tingkat pendidikan diukur berdasarkan kebutuhan pendidikan serta 

kebutuhan pelatihan dan sosialisasi.  Berikut adalah tanggapan responden 

terhadap wirausaha  pertanian menurut faktor tingkat pendidikan yang disajikan 

pada tabel berikut. 

Tabel 23. Distribusi tingkat faktor pendidikan   

Pendidikan  Kriteria Skor Jumlah 

orang 

Persentase 

(%) 

- Kebutuhan 

pendidikan 

- Pelatihan dan 

Sosialisasi 

Sangat setuju 25 – 30 6 13,63 

Setuju 19 – 24 20 45,47 

Ragu-ragu 13 – 18 18 40,90 

Tidak setuju 7 – 12 - - 

Sangat tidak setuju 1 – 6 - - 

Jumlah  44 100 

Skor perolehan       : 1.010   

Skor maksimum    : 1.320   

Persentase              : 76,51%   

Sumber : Pengolahan data primer (2019) 

Tabel 23 diatas menunjukkan responden yang memberikan jawaban ragu – 

ragu  sebanyak 18 orang (40,90%), setuju sebanyak 20 orang (45,47%), dan yang 

menjawab sangat setuju sebanyak 6 orang (13,63%).   
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Atau jika digambarkan kedalam garis kontinum, maka dapat dilihat pada 

gambar berikut 

Sangat 

Rendah 
Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi 

          76,51%  

0                       20                       40                     60          80                   100 

Gambar 7. Garis kontinum tingkat faktor pendidikan generasi muda 

Berdasarkan hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa tingkat faktor 

pendidikan generasi muda berada pada kategori tinggi. Hal tersebut diperoleh 

dengan membandingkan skor perolehan dengan skor maksimum kemudian 

dikalikan dengan 100% sehingga diperoleh persentase tingkat faktor pendidikan 

sebesar 76,51%. Kondisi ini menunjukkan bahwa responden cenderung setuju jika 

pendidikan tinggi diperlukan untuk mendukung responden dalam mengelola usaha 

pertanian agar lebih produktif.  Selain itu untuk berwirausaha dibidang pertanian 

tidak hanya cukup belajar dari orang tua melainkan juga harus didukung dengan 

pelatihan serta sosialisasi.  Dengan  tingkat pendidikan yang tinggi diharapkan 

responden dapat terbuka terhadap segala informasi, inovasi dan teknologi baru 

yang ada disekitar. 

4) Luas lahan 

Luas lahan yang dimiliki atau dikelola akan mempengaruhi keputusan 

seseorang untuk mau berwirausaha dibidang pertanian, sebab dengan ketersediaan 

lahan dan ketersediaan bahan pendukung lainnya tentunya akan memberikan hasil 

yang baik dan menguntungkan bagi responden.  Pada pengkajian ini, luas lahan 

diukur berdasarkan status kepemilikan lahan dan pemanfaatan lahan.  Berikut 

adalah tanggapan responden terhadap wirausaha  pertanian menurut faktor luas 

lahan yang disajikan pada tabel berikut. 
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Tabel 24. Distribusi tingkat faktor luas lahan 

Luas lahan Kriteria Skor Jumlah 

orang 

Persentase 

(%) 

- Status kepemilikan 

lahan 

- Pemanfaatan  

Sangat setuju 21 – 25 11 25 

Setuju 16 – 20 23 52,27 

Ragu-ragu 11 – 15 8 18,18 

Tidak setuju 6 – 10 2 4,55 

Sangat tidak setuju 1 – 5 - - 

Jumlah  44 100 

Skor perolehan       : 804   

Skor maksimum    : 1.100   

Persentase              : 73,09   

Sumber : Pengolahan data primer (2019) 

Tabel 24 menunjukkan responden yang memberikan jawaban tidak setuju 

sebanyak 2 orang (4,55%), ragu – ragu  sebanyak 8 orang (18,18%), setuju 

sebanyak 23 orang (52,27%), dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 11 

orang (25%).  Atau jika digambarkan kedalam garis kontinum, maka dapat dilihat 

pada gambar berikut 

Sangat 

Rendah 
Rendah Sedang 

Tinggi 
Sangat Tinggi 

      73,09%  

0                       20                       40                     60          80                   100 

Gambar 8. Garis kontinum tingkat faktor luas lahan generasi muda 

Berdasarkan hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa tingkat faktor luas 

lahan generasi muda berada pada kategori tinggi. Hal tersebut diperoleh dengan 

membandingkan skor perolehan dengan skor maksimum kemudian dikalikan 

dengan 100% sehingga diperoleh persentase tingkat faktor luas lahan sebesar 

73,09%. Kondisi ini menunjukkan bahwa responden setuju meskipun luasan lahan 

semakin berkurang, responden tetap tertarik untuk bekerja dibidang pertanian 

dengan memanfaatkan lahan pekarangan atau menyewa lahan dan 

mengoptimalkan produktifitas menggunakan teknologi yang telah berkembang.  

Meskipun pada dasarnya luasan lahan diperlukan untuk mendukung responden 

dalam mengelola usaha pertanian agar lebih produktif.   
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5) Pendapatan 

Pendapatan menunjukkan seluruh uang atau hasil material lainnya yang 

dicapai dari melakukan pekerjaan baik berupa barang atau jasa yang diterima oleh 

seseorang selama jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.  

Pendapatan dapat diartikan sebagai semua penghasilan yang menyebabkan 

bertambahnya kemampuan, baik yang digunakan untuk konsumsi maupun untuk 

tabungan, pendapatan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi keperluan hidup 

dan untuk mencapai kepuasan.  Pendapatan dalam pengkajian ini diukur 

berdasarkan prospek pendapatan dan kontiniutas. Berikut adalah tanggapan 

responden terhadap wirausaha  pertanian menurut faktor usia yang disajikan pada 

tabel berikut. 

Tabel 25. Distribusi tingkat faktor pendapatan   

Pendapatan Kriteria Skor Jumlah 

orang 

Persentase 

(%) 

- Prospek pendapatan 

- Kontiniutas  

Sangat setuju 25 – 30 3 6,82 

Setuju 19 – 24 22 50 

Ragu-ragu 13 – 18 18 40,90 

Tidak setuju 7 – 12 1 2,28 

Sangat tidak setuju 1 – 6 - - 

Jumlah  44 100 

Skor perolehan       : 855   

Skor maksimum    : 1.320   

Persentase              : 64,77%   

Sumber : Pengolahan data primer (2019) 

Tabel 25 menunjukkan responden yang memberikan jawaban tidak setuju 

sebanyak 1 orang (2,28%), ragu – ragu  sebanyak 18 orang (40,90%), setuju 

sebanyak 22 orang (50%), dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 3 orang 

(6,82%).  Atau jika digambarkan kedalam garis kontinum, maka dapat dilihat 

pada gambar berikut 

Sangat 

Rendah 
Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi 

        64,77%  

0                       20                       40                     60          80                   100 

Gambar 9. Garis kontinum tingkat faktor pendapatan generasi muda 
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Dari Gambar 9 diatas dapat diketahui bahwa tingkat faktor pendapatan 

generasi muda berada pada kategori tinggi. Hal tersebut diperoleh dengan 

membandingkan skor perolehan dengan skor maksimum kemudian dikalikan 

dengan 100% sehingga diperoleh persentase tingkat faktor pendapatan sebesar 

64,77%. Kondisi ini menunjukkan sebagian besar responden tertarik untuk 

berusaha tani dengan pendapatan menjadi salah satu hal yang mempengaruhi, 

artinya responden setuju bahwa pekerjaan disektor pertanian mampu memberikan 

pendapatan tinggi serta memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun sebanyak 18 

responden masih ragu–ragu jika usaha dibidang pertanian pendapatan bisa 

diprediksi mengingat anomali iklim dan serangan hama yang cukup ekstrim 

beberapa tahun belakangan.   

Kemudian seluruh skor pada faktor internal diakumulasikan untuk 

mengetahui tingkat faktor internal secara keseluruhan dengan menjumlahkan 

seluruh skor faktor internal kemudian membandingkan dengan skor maksimum 

seluruh faktor kemudian dikalikan dengan 100% (4.237/5940x100%) sehingga 

diperoleh persentase tingkat faktor internal sebesar 71,32%. Dari hasil tersebut 

dapat disimpulakan bahwa tingkat faktor internal perspektif generasi muda tinggi.   

b. Faktor Eksternal 

1) Lingkungan Keluarga 

Lingkungan keluarga dianggap penting sebagai bagian dari pembentuk 

karakter individu. Keluarga memberikan pengalaman pertama yang merupakan 

faktor penting dalam perkembangan pribadi. Serta dukungan keluarga terhadap 

anggota keluarganya sangat penting diperhatikan, sebab akan mempengaruhi 

responden didalam perkembangan individu selanjutnya dan pengambilan 

keputusan yang terkait dengan hidupnya ditentukan.  Cara pandang responden 

akan terbentuk apabila keluarga memberikan pengaruh positif mengenai 

wirausaha pertanian kepada responden, karena sikap dan aktifitas sesama anggota 

keluarga akan mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung.    

Lingkungan keluarga dalam pengkajian ini diukur berdasarkan pemenuhan 

kebutuhan dan pendapatan serta dukungan dan dorongan. Berikut adalah 

tanggapan responden terhadap wirausaha  pertanian menurut faktor lingkungan 

keluarga yang disajikan pada tabel berikut. 
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Tabel 26. Distribusi tingkat faktor lingkungan keluarga   

Lingkungan Keluarga Kriteria Skor Jumlah 

orang 

Persentase 

(%) 

- Pemenuhan kebutuhan 

dan pendapatan 

- Pekerjaan dan usaha 

keluarga 

- Dukungan dan 

dorongan 

Sangat setuju 25 – 30 14 31,81 

Setuju 19 – 24 22 50 

Ragu-ragu 13 – 18 6 13,64 

Tidak setuju 7 – 12 2 4,55 

Sangat tidak setuju 1 – 6 - - 

Jumlah  44 100 

Skor perolehan       : 999   

Skor maksimum    : 1.320   

Persentase              : 75,68%   

Sumber : Pengolahan data primer (2019) 

Tabel 26 menunjukkan responden yang memberikan jawaban tidak setuju 

sebanyak 2 orang (4,55%), ragu – ragu  sebanyak 6 orang (13,64%), setuju 

sebanyak 22 orang (50%), dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 14 orang 

(31,81%). Atau jika digambarkan kedalam garis kontinum, maka dapat dilihat 

pada gambar berikut 

Sangat 

Rendah 
Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi 

        75,68%  

0                       20                       40                     60          80                   100 

Gambar 10. Garis kontinum tingkat faktor lingkungan keluarga generasi muda 

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tingkat faktor lingkungan 

keluarga generasi muda berada pada kategori tinggi. Hal tersebut diperoleh 

dengan membandingkan skor perolehan dengan skor maksimum kemudian 

dikalikan dengan 100% sehingga diperoleh persentase tingkat faktor lingkungan 

keluarga sebesar 75,68%. Kondisi ini menunjukkan bahwa responden setuju, 

dengan berusaha tani akan memenuhi kebutuhan hidup keluarga, selain itu 

lingkungan keluarga juga mendukung serta memberikan dorongan kepada 

responden untuk bekerja dibidang pertanian dengan harapan responden akan lebih 

berhasil bila berwirausaha dibidang pertanian.  
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2) Lingkungan Masyarakat 

Masyarakat merupakan tempat pergaulan sesama individu yang 

merupakan lapangan pendidikan yang luas dan meluas, yaitu adanya hubungan 

antara dua orang atau. Lingkungan masyarakat menjadi suatu bagian yang akan 

membentuk cara pandang, kebiasaan, pengetahuan, minat dan sikap, kesusilaan, 

kemasyarakatan, dan keagamaan seseorang.  Kondisi tersebut berpengaruh positif 

dalam pengambilan keputusan.  Lingkungan masyarakat dalam pengkajian ini 

diukur berdasarkan pengaruh pergaulan, komunikasi serta dorongan dan motivasi 

lingkungan masyarakat. Berikut adalah tanggapan responden terhadap wirausaha  

pertanian menurut faktor lingkungan masyarakat yang disajikan pada tabel 

berikut. 

Tabel 27. Distribusi tingkat faktor lingkungan masyarakat 

Lingkungan Masyarakat Kriteria Skor Jumlah 

orang 

Persentase 

(%) 

- Pengaruh Pergaulan 

- Dorongan yang timbul 

dari lingkungan 

Sangat setuju 29 – 35  3 6,81 

Setuju 22 – 28 23 52,27 

Ragu-ragu 9 – 21  17 38,65 

Tidak setuju 8 – 14  1 2,27 

Sangat tidak setuju 1 – 7  - - 

Jumlah  44 100 

Skor perolehan       : 93   

Skor maksimum    : 1.540   

Persentase              : 64,48%   

Sumber : Pengolahan data primer (2019) 

Tabel 27 menunjukkan responden yang memberikan jawaban tidak setuju 

sebanyak 1 orang (2,27%), ragu – ragu  sebanyak 17 orang (38,65%), setuju 

sebanyak 23 orang (52,27%), dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 14 

orang (6,81%). Atau jika digambarkan kedalam garis kontinum, maka dapat 

dilihat pada gambar berikut 

Sangat 

Rendah 
Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi 

        64,48%  

0                       20                       40                     60          80                   100 

Gambar 11. Garis kontinum tingkat faktor lingkungan masyarakat generasi muda 
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Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tingkat faktor lingkungan 

masyarakat generasi muda berada pada kategori tinggi. Hal tersebut diperoleh 

dengan membandingkan skor perolehan dengan skor maksimum kemudian 

dikalikan dengan 100% sehingga diperoleh persentase tingkat faktor lingkungan 

masyarakat sebesar 64,48%. Kondisi ini menunjukkan bahwa dorongan 

lingkungan masyarakat terhadap responden untuk berwirausaha tinggi, didukung 

dengan seringnya responden bergaul dengan masyarakat yang umumnya 

menekuni usaha dibidang pertanian serta melihat prospek pendapatan petani 

dilingkugan sekitar mencukupi untuk kebutuhannya bahkan berlebih.  

3) Image Pertanian 

Image pertanian merupakan gambaran segala sesuatu yang berkaitan 

dengan pertanian baik beban pekerjaan, kebutuhan tenaga kerja, pendapatan, 

kendala dan lain – lain.  Dimana gambaran seseorang terhadap pertanian akan 

mempengaruhi cara pandang sekaligus pengambilan keputusan untuk terlibat atau 

tidaknya dengan pertanian. Image pertanian dalam pengkajian ini diukur 

berdasarkan pengembangan dan inovasi, prospek pendapatan, kebutuhan tenaga 

dan waktu, resiko, kemudahan serta sistem budidaya. Berikut adalah tanggapan 

responden terhadap wirausaha  pertanian menurut faktor image pertanian yang 

disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 28. Distribusi tingkat faktor image pertanian 

Image Pertanian Kriteria Skor Jumlah 

orang 

Persentase 

(%) 

- Pengembangan dan 

Inovasi 

- Prospek Pendapatan 

- Kebutuhan Tenaga dan 

waktu 

- Resiko 

- Sistem Budidaya 

Sangat setuju 29 – 35  2 4,55 

Setuju 22 – 28 16 36,36 

Ragu-ragu 9 – 21  23 52,27 

Tidak setuju 8 – 14  3 6,82 

Sangat tidak setuju 1 – 7  - - 

Jumlah  44 100 

Skor perolehan      : 898   

Skor maksimum   : 1.540   

Persentase             : 58,31   

Sumber : Pengolahan data primer (2019) 



 

68 

 

Tabel 28 menunjukkan responden yang memberikan jawaban tidak setuju 

sebanyak 3 orang (6,82%), ragu – ragu  sebanyak 23 orang (52,27%), setuju 

sebanyak 16 orang (36,36%), dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 2 orang 

(4,55%).  Atau jika digambarkan kedalam garis kontinum, maka dapat dilihat 

pada gambar berikut 

Sangat 

Rendah 
Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi 

     58,31%   

0                       20                       40                     60          80                   100 

Gambar 12. Garis kontinum tingkat faktor image pertanian generasi muda 

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tingkat faktor image 

pertanian generasi muda berada pada kategori tinggi. Hal tersebut diperoleh 

dengan membandingkan skor perolehan dengan skor maksimum kemudian 

dikalikan dengan 100% sehingga diperoleh persentase tingkat faktor image 

pertanian sebesar 58,31%. Kondisi ini menunjukkan bahwa responden masih ragu 

– ragu jika usaha dibidang pertanian membutuhkan banyak tenaga, pendapatan 

yang dihasilkan tidak sebanding,  serta beresiko tinggi akan kegagalan.  Namun 

sebanyak 36,36% responden setuju bahwa pekerjaan wirausaha pertanian 

bukanlah pekerjaan yang kotor meskipun berkecimpung  dengan lumpur sawah, 

tanah, pupuk kimia, pestisida, pupuk organik dan hama serta penyakit tanaman.  

Selain itu responden menganggap di daerah Galang sudah terdapat pengembangan 

serta inovasi pada usaha di sektor pertanian berbasis agroindustri/pengolahan 

hasil, agrowisata, agroforestry. 

4) Status Sosial 

Status sosial dimaksudkan sebagai kedudukan sosial seorang dalam 

kelompok serta dalam masyarakat. Pekerjaan seseorang, biasanya dianggap 

sebagai status tetap dan tertinggi, walaupun tidak senantiasa demikian halnya. Hal 

ini antara lain disebabkan karena penghasilan pekerjaan tertentu juga dapat 

menentukan tinggi rendahnya status seseorang.  Salah satu imbalan dari status 

yang tinggi adalah adanya pengakuan sebagai orang yang lebih dihargai 

dimasyarakat.   
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Status sosial dalam pengkajian ini diukur berdasarkan keinginan untuk 

dihargai, jaminan hari tua dan persaingan global. Berikut adalah tanggapan 

responden terhadap wirausaha  pertanian menurut faktor status sosial yang 

disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 29. Distribusi tingkat faktor status sosial 

Status sosial Kriteria Skor Jumlah 

orang 

Persentase 

(%) 

- Keinginan untuk 

dihargai 

- Jaminan Hari Tua 

- Persaingan Global 

Sangat setuju 21 – 25 8 18,18 

Setuju 16 – 20 23 52,27 

Ragu-ragu 11 – 15  10 22,73 

Tidak setuju 6 – 10 2 4,55 

Sangat tidak setuju 1 – 5 1 2,27 

Jumlah  44 100 

Skor perolehan       : 750 750  

Skor maksimum    : 1.100 1100  

Persentase              : 68,18  68,18 

Sumber : Pengolahan data primer (2019) 

Tabel 29 menunjukkan responden yang memberikan jawaban sangat tidak 

setuju sebanyak 1 orang (2,27%), tidak setuju sebanyak 2 orang (4,55%), ragu – 

ragu  sebanyak 10 orang (22,73%), setuju sebanyak 23 orang (52,27%), dan yang 

menjawab sangat setuju sebanyak 8 orang (18,18%).  Atau jika digambarkan 

kedalam garis kontinum, maka dapat dilihat pada gambar berikut 

Sangat 

Rendah 
Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi 

               68,18%  

0                       20                       40                     60          80                   100 

Gambar 13. Garis kontinum tingkat faktor status sosial generasi muda 

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat faktor status sosial 

generasi muda berada pada kategori tinggi. Hal tersebut diperoleh dengan 

membandingkan skor perolehan dengan skor maksimum kemudian dikalikan 

dengan 100% sehingga diperoleh persentase tingkat faktor status sosial sebesar 

68,18%. Kondisi ini menunjukkan bahwa dengan bekerja sebagai wirausaha 

pertanian, masyarakat akan lebih menghargai dibandingkan dengan generasi muda 

yang tidak bekerja.   
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Hal ini menggeser cara pandang generasi muda ke arah yang lebih positif  

karena dengan berwirausaha dibidang pertanian, generasi muda akan 

mendapatkan penghargaan yang tinggi dilingkungan masyarakat sekitar sekaligus 

menjadi panutan bagi generasi muda lainnya.  

5) Aksesbilitas 

Aksesibilitas dalam pertanian merupakan ukuran kemudahan yang 

meliputi waktu, biaya, dan usaha dalam upaya pemenuhan sarana dan pra sarana 

yang menunjang keberlangsungan usaha untuk menghasilkan keuntungan yang 

maksimal. Secara umum aksesibilitas menjadi unsur daya tarik yang terdapat di 

suatu wilayah dan kemudahannya untuk mencapai wilayah tersebut. Dengan 

ketersediaan lahan dan ketersediaan bahan pendukung lainnya yang mudah 

diakses akan memberikan hasil yang baik dan menguntungkan bagi responden.  

Hal ini tentunya juga akan mempengaruhi cara pandang mereka terhadap 

wirausaha pertanian.  

Pada pengkajian ini, aksesbilitas diukur berdasarkan kemudahan akses 

informasi, ketersediaan pasar, ketersediaan sarana dan prasarana, stabilitas harga 

pasar, serta ketersediaan lembaga keuangan sebagai akses permodalan.  Berikut 

adalah tanggapan responden terhadap wirausaha  pertanian menurut faktor 

aksesbilitas yang disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 30. Distribusi tingkat faktor aksesbilitas 

Aksesbilitas  Kriteria Skor Jumlah 

orang 

Persentase 

(%) 

- Kemudahan Akses 

Informasi 

- Ketersediaan Pasar 

- Ketersediaan Sarana dan 

Prasarana 

- Stabilitas Harga Pasar 

- Ketersediaan Lembaga 

Keuangan Sebagai 

Akses Permodalan 

Sangat setuju 29 – 35 7 15,90 

Setuju 22 – 28 31 70,45 

Ragu-ragu 15 – 21 6 13,65 

Tidak setuju 8 – 14 - - 

Sangat tidak setuju 1 – 7 - - 

Jumlah  44 100 

Skor perolehan 1133  

Skor maksimum 1540  

Persentase   73,57 

Sumber : Pengolahan data primer (2019) 
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Tabel 30 menunjukkan responden yang memberikan jawaban ragu – ragu  

sebanyak 6 orang (13,65%), setuju sebanyak 31 orang (70,45%), dan yang 

menjawab sangat setuju sebanyak 7 orang (15,90%).  Atau jika digambarkan 

kedalam garis kontinum, maka dapat dilihat pada gambar berikut 

Sangat 

Rendah 
Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi 

         73,57%  

0                       20                       40                     60          80                   100 

Gambar 14. Garis kontinum tingkat faktor aksesbilitas generasi muda 

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tingkat faktor aksesbilitas 

generasi muda berada pada kategori tinggi. Hal tersebut diperoleh dengan 

membandingkan skor perolehan dengan skor maksimum kemudian dikalikan 

dengan 100% sehingga diperoleh persentase tingkat faktor aksesbilitas sebesar 

68,18%. Kondisi ini menunjukkan bahwa responden setuju jika di Kecamatan 

Galang aksesbilitas yang mendukung optimalisasi produksi tersedia, hal ini 

didukung dengan mudahnya untuk mengkases informasi, tersedianya pasar 

sebagai tempat untuk menjual hasil dimana responden menganggap produk 

pertanian selalu dibutuhkan, tersedianya sarana dan prasarana seperti alsintan dan 

kios saprodi serta lembaga keuangan yang diperlukan untuk mendukung 

responden dalam mengelola usaha pertanian agar lebih produktif.  Mudahnya  

aksesbilitas serta lancarnya arus informasi dan komunikasi  berhubungan dengan 

terbentuknya cara pandang generasi muda terhadap pekerjaan disektor pertanian 

kearah positif sehingga mendorong mereka untuk tertarik bekerja sebagai 

wirausaha dibidang pertanian. 

Kemudian seluruh skor pada faktor eksternal diakumulasikan untuk 

mengetahui tingkat faktor eksternal secara keseluruhan dengan menjumlahkan 

seluruh skor faktor eksternal kemudian membandingkan dengan skor maksimum 

seluruh faktor kemudian dikalikan dengan 100% (4.773/7.040x100%) sehingga 

diperoleh persentase tingkat faktor eksternal sebesar 67,79%. Dari hasil tersebut 

dapat disimpulakan bahwa tingkat faktor eksternal perspektif generasi muda 

tinggi.   
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Berdasarkan hasil pengkajian mengenai faktor – faktor diatas dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis kedua pada pengkajian yang menyatakan tingkat 

faktor-faktor dalam perspektif generasi muda terhadap wirausaha pertanian di 

Kecamatan Galang rendah ditolak.  Hal ini dapat dilihat dari hasil skor masing – 

masing faktor yang telah bahas sebelumnya dimana dari hasil yang diperoleh saat 

wawancara dan pengisian kuesioner dilapangan menunjukkan responden 

cenderung menjawab setuju.  Hal ini menunjukkan generasi muda beranggapan 

faktor – faktor (usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, luas lahan, pendapatan, 

lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, image pertanian, status sosial, dan 

aksesbilitas) yang digunakan dalam pengkajian ini berhubungan dalam 

terbentuknya pola fikir dan cara pandang generasi muda sehingga mempengaruhi 

tindakan generasi muda untuk lebih aktif dan tanggap terhadap informasi, inovasi 

yang  mendukung produktifitas dibidang pertanian.   

3. Hubungan antara faktor – faktor perspektif dengan tingkat perspektif 

generasi muda terhadap wirausaha pertanian di Kecamatan Galang. 

Untuk mengetahui hubungan faktor-faktor perspektif dengan tingkat 

perspektif yang dianalisis dengan menggunakan rumus korelasi Rank Spearman 

(rs) sedangkan untuk menguji signifikansi hubungan antara faktor-faktor 

perspektif dengan tingkat perspektif yang diperoleh dengan  nilai signifikansi sig 

(2-tailed) dimana jika nilai sig.(2-Tailed) < 0,05 maka terdapat hubungan yang 

signifikan antara kedua variabel sedangkan Jika signifikansi > 0,05, maka 

hubungan kedua variabel tidak signifikan. Besar kecilnya angka korelasi 

menentukan kuat atau lemahnya hubungan kedua variabel yang dapat diketahui 

dengan ketentuan kriteria sebagai berikut : 

- 0 – s/d 0.20  : Korelasi sangat lemah (dianggap tidak ada) 

- >0.21 – 0,40 : Korelasi lemah 

- >0,41 – 0,60 : Korelasi cukup signifikan  

- >0,61 – 0,80 : Korelasi erat 

- >0,81 – 1,00 : Korelasi sangat erat 
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a. Analisis hubungan antara faktor-faktor perspektif dengan tingkat 

perspektif generasi muda terhadap wirausaha pertanian di Kecamatan 

Galang. 

Perolehan hasil Analisis hubungan dan signifikansi antara faktor-faktor 

perspektif dengan tingkat perspektif generasi muda terhadap wirausaha pertanian 

di Kecamatan Galang disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 31. Analisis hubungan antara faktor-faktor perspektif dengan tingkat 

perspektif generasi muda terhadap wirausaha pertanian 

No Variabel (X1) 

Perspektif  

Rs (Rank 

Spearman) 

Sig.  

(2-tailed) 

1 Usia  0,556
**

 0,000 

2 Jenis kelamin 0,278 0,067 

3 Tingkat pendidikan 0,493
**

 0,001 

4 Luas lahan 0,512
**

 0,000 

5 Pendapatan  0,715
**

 0,000 

 Variabel (X2)   

6 Lingkungan keluarga 0,429
**

 0,004 

7 Lingkungan masyarakat 0,717
**

 0,000 

8 Image pertanian 0,052 0,735 

9 Status sosial 0,703
**

 0,000 

10 Aksesbilitas  0,513
**

 0,000 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Keterangan : 

Rs  = Rank Spearman 

**  = Signifikansi pada α = 0.01 (0.01%) 

*  = Signifikansi pada α = 0.05 (0.05%) 

Berdasarkan Tabel 31 diatas dapat dilihat bahwa hasil analis menunjukkan 

ada beberapa variabel yang memiliki hubungan yang signifikan antar variabel 

tetapi ada juga variabel yang tidak memiliki hubungan yang signifikan antar 

variabel.  Untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor perspektif dengan 

tingkat perspektif generasi muda akan dijelaskan sebagai berikut: 
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1) Hubungan antara usia dengan perspektif generasi muda terhadap 

wirausaha pertanian. 

Berdasarkan Tabel diatas  dapat diketahui bahwa nilai Rs yang diperoleh 

untuk usia adalah sebesar 0,556 artinya kedua variabel (usia dengan perspektif) 

memiliki  hubungan yang cukup dan searah, sedangkan untuk signifikan 

hubungan yang dimiliki antara usia dengan perspektif dapat dilihat dengan 

membandingan nilai signifikan sig.(2-tailed) dengan α = 0.01 dimana hasil yang 

diperoleh bahwa sig.(2-tailed)  0,00 < 0,05. Dengan demikian dapat diketahui 

bahwa terdapat hubungan yang cukup dan signifikan antara usia dengan perspektif 

generasi muda terhadap wirausaha pertanian dan hubungan yang terbentuk adalah 

searah. Hubungan yang searah tersebut terjadi apabila variabel usia semakin 

meningkat maka pandangan generasi muda akan semakin positif,  yang pada 

akhirnya akan mendorong responden untuk membuat keputusan yang berkaitan 

dengan hidupnya. 

Generasi muda dalam pengkajian ini menganggap bahwa semakin 

meningkatnya usia maka pola fikir akan semakin matang serta kemampuan 

pengambilan keputusan untuk melakukan pengembangan usaha semakin tinggi 

karena responden saat ini berada pada masa produktif dimana kekuatan fisik serta 

keterbukaan akan informasi, inovasi dan teknologi baru yang berkaitan dengan 

wirausaha pertanian akan mendukung responden dalam mengelola usaha 

pertanian agar lebih produktif. Arti pertanian pada generasi muda terhadap 

pekerjaan pertanian adalah sebagai pekerjaan yang sesuai dengan usia mereka 

bagi yang sudah berkeluarga. Hal ini yang menyebabkan mereka tetap bertahan 

bekerja di sektor pertanian Chandra (2004).  Hal ini dikuatkan dengan pernyataan 

Tarigan (2004), semakin muda usia maka semakin negatif arti kerja pertanian bagi 

pemuda pedesaan. Begitupun sebaliknya, semakin tua usia maka semakin positif 

arti kerja pertanian bagi pemuda pedesaan.   
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Pada kondisi nyata dilapangan ditemukan bahwa perspektif generasi muda 

terhadap wirausaha pertanian sudah tinggi.  Didukung dengan hasil wawancara 

yang menyatakan bahwa dengan berwirausaha dibidang pertanian mereka mampu 

untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Semakin tinggi usia maka keinginan untuk 

memenuhi kebutuhan ekonomi dengan berwirausaha pertanian semakin tinggi.  

Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Yatno, dkk (2003) yang menyatakan 

ketika seseorang individu bertambah dewasa maka tanggung jawab pun 

bertambah besar. 

2) Hubungan antara  jenis kelamin dengan perspektif generasi muda 

terhadap wirausaha pertanian. 

 Berdasarkan Tabel diatas  dapat diketahui bahwa nilai Rs yang diperoleh 

untuk jenis kelamin sebesar 0,278 artinya hubungan kedua variabel lemah, 

sedangkan untuk signifikan hubungan antara jenis kelamin dengan perspektif 

dapat dilihat dengan membandingan nilai signifikan sig.(2-tailed) dengan α = 0.01 

dimana hasil yang diperoleh bahwa sig.(2-tailed) 0,06 > 0,05  maka diketahui 

bahwa tidak ada terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan 

perspektif generasi muda terhadap wirausaha pertanian. 

 Tidak adanya hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan 

perspektif terjadi karena generasi muda menganggap jenis kelamin tidak 

mempengaruhi cara pandang mereka terhadap wirausaha pertanian khususnya 

dalam persamaan porsi kinerja antara laki – laki dan perempuan.  Walaupun 

pekerjaan pertanian mempunyai ciri-ciri diantaranya butuh tenaga kuat, dapat 

merusak penampilan karena ruang kerjanya di bawah terik sinar matahari dan 

kotor, generasi muda menganggap wanita juga bisa ikut serta dalam mengerjakan 

tugas yang sama besarnya dengan laki – laki seperti menanam padi, memupuk, 

menyiang dan panen.  Pernyataan ini didukung oleh penelitian Gunawan (2003), 

dimana kinerja perempuan lebih dominan dalam menggerakkan roda 

perekonomian dibandingkan dengan laki-laki karena laki-laki lebih sering 

merantau ke kota.  
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Hasil pengkajian ini tidak sejalan dengan penelitian Istiqomah (2015), 

yang menyatakan bahwa penilaian laki-laki mengenai pekerjaan pertanian sangat 

menjanjikan penghasilannya terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Bahkan, beberapa laki-laki juga menyatakan dengan bekerja sebagai petani dapat 

menabung untuk kehidupan masa depan keluarganya. Menurut laki-laki, 

meskipun pekerjaan di pertanian lebih melelahkan karena bekerja secara fisik dan 

kotor (berhubungan dengan tanah dan pupuk) tetapi apabila pekerjaan ini 

dilakukan secara ulet maka akan memberikan profit yang prospektif. Saat ini, laki 

- laki memandang pekerjaan pertanian bukan hanya untuk kalangan ekonomi 

bawah, orang yang tidak ada jabatan di desa dan dengan pendidikan rendah tetapi 

sudah mulai terbuka penilaiannya dengan melihat lingkungan sekitarnya.  

Sementara perspektif negatif oleh responden perempuan terjadi karena 

penilaian yang kurang baik terhadap perempuan yang bekerja di kebun terutama 

akan terlihat dekil dan kotor. Bagi perempuan, kecantikan merupakan hal yang 

harus dijaga apalagi kalau sudah punya pacar dan akan menikah, maka biasanya 

perempuan harus menghindari paparan matahari secara langsung. Selain itu, 

kurangnya tuntutan bagi perempuan untuk bekerja, apalagi jika sudah menikah 

biasanya hanya menjadi ibu rumah tangga. Beberapa perempuan yang ingin 

bekerja, harapannya dapat bekerja ditempat yang lebih nyaman selain di kebun 

seperti di pabrik dan perusahaan yang lebih terlindungi dari paparan sinar 

matahari dan pekerjaan yang tidak terlalu membutuhkan tenaga besar. Hal ini 

sesuai dengan penelitian Herlina (2002) menyatakan bahwa perempuan cenderung 

mempersepsikan pekerjaan pertanian sebagai pekerjaan yang kurang baik dan 

kurang pantas untuknya karena pekerjaan pertanian identik dengan pekerjaan 

kasar dan berat.  

Jenis kelamin responden perempuan memiliki cara pandang negatif 

terhadap pekerjaan pertanian. Rendahnya pandangan responden perempuan 

terhadap pertanian disebabkan oleh orientasinya yang kuat terhadap pekerjaan lain 

dan ketidaktahuan kondisi pekerjaan pertanian saat ini (Sugiyanto ,2015). 

Berbagai produk kecantikan yang telah dipakai perempuan pun akan sia-sia jika 

bekerja  jadi petani di kebun. Penilaian perempuan terhadap pendapatan dan status 

sosial petani juga relatif lebih negatif. Bagi beberapa perempuan, pendapatan yang 
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didapatkan keluarga dari bertani hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari seperti makan, sedangkan mereka tidak hanya membutuhkan itu tetapi juga 

untuk sandang dan alat kecantikan. 

Namun berdasarkan hasil dilapangan, responden cenderung menjawab 

setuju jika wanita juga dianggap mampu untuk bekerja sebagai wirausaha 

pertanian meskipun pekerjaan pertanian digambarkan sebagai pekerjaan yang 

keras dan melelahkan.  Hal ini terlihat dari semakin bertambahnya kelompok 

wanita tani dan buruh tani wanita yang bekerja dengan porsi sama seperti laki – 

laki dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau hanya sekedar mengisi 

waktu luang dan menjadikannya sebagai hobi. 

3) Hubungan antara pendidikan dengan perspektif generasi muda 

terhadap wirausaha pertanian. 

Berdasarkan Tabel diatas  dapat diketahui bahwa nilai Rs yang diperoleh 

untuk pendidikan sebesar 0,493 artinya hubungan kedua variabel cukup dan 

searah, sedangkan untuk signifikan hubungan antara pendidikan dengan perspektif 

dapat dilihat dengan membandingan nilai signifikan sig.(2-tailed) dengan α = 0.01 

dimana hasil yang diperoleh bahwa sig.(2-tailed) 0,001 < 0,05  maka diketahui 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan perspektif 

generasi muda terhadap wirausaha pertanian dan hubungan yang terbentuk adalah 

searah. Hubungan yang searah tersebut terjadi apabila variabel pendidikan 

semakin meningkat maka pandangan generasi muda juga akan semakin positif. 

Berdasarkan hasil dilapangan, responden setuju bahwa pendidikan 

diperlukan untuk mendukung peningkatan produktifitas. Tingkat pendidikan 

menjadi faktor penentu dalam pembentukan kualitas sumberdaya manusia. 

Pendidikan yang semakin tinggi akan mempengaruhi cara berfikir generasi muda 

terhadap wirausaha pertanian. Tingkat pendidikan yang ditempuh generasi muda 

mempengaruhi penilaiannya terhadap pekerjaan pertanian. Bertambahnya 

pengetahuan juga membawa mereka untuk berusaha mengembangkan usaha agar 

keinginan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya tercapai. Semakin banyak 

pengetahuan yang dimiliki maka mereka mampu memilih usaha disektor mana 

yang lebih menguntungkan dalam pertanian.  
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Hal ini sejalan dengan penelitian Istiqomah (2015) yang menyatakan 

pendidikan pemuda memiliki hubungan sangat signifikan dengan pandangan 

pemuda terhadap pekerjaan pertanian dengan nilai korelasi Rank Spearman 

0,399**. Hasil olah data SPSS ini menunjukkan adanya hubungan yang 

signifikan. Artinya, bahwa semakin tinggi pendidikan pemuda, maka akan 

semakin positif pandangan  pemuda terhadap pekerjaan pertanian. 

Pandangan positif oleh pemuda terhadap jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi terjadi karena saat ini merupakan era teknologi yang menyajikan berbagai 

informasi termasuk pertanian yang mempunyai prospek yang baik untuk masa 

depan. Pendidikan yang tinggi meningkatkan keterdadahan pemuda terhadap 

teknologi dan informasi membuatnya mengenal pertanian tidak hanya pertanian 

konvensional saja melainkan pertanian organik dan pertanian modern lainnya. 

Selain itu, dengan banyaknya pemberitaan tokoh-tokoh sukses pertanian di media 

televisi maupun media sosial (facebook) membuka wawasan dan penilaian 

pemuda akan pertanian yang lebih maju. Beberapa pemuda menyadari, bahwa 

kemiskinan petani salah satunya akibat terjerat dengan pengepul sehingga petani 

tidak bisa lebih maju karena harga ditentukan oleh pengepul yang biasanya jauh 

lebih rendah dari harga pasar. Persepsi positif ini juga di dukung oleh penilaian 

pemuda terhadap orang tuanya yang tetap bisa membiayai sekolah anak-anaknya 

dengan bertani, sehingga anggapan bahwa petani hanya untuk orang kelas bawah, 

tidak punya jabatan di desa dan pendidikan rendah mulai hilang dari mindset 

pemuda.  

4) Hubungan antara luas lahan dengan perspektif generasi muda terhadap 

wirausaha pertanian. 

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Rs yang diperoleh 

untuk pendidikan sebesar 0,512 artinya hubungan kedua variabel kuat dan searah, 

dengan tingkat signifikan hubungan antara luas lahan dengan perspektif dapat 

dilihat dengan membandingan nilai signifikan sig.(2-tailed) dengan α = 0.01 

dimana hasil yang diperoleh bahwa sig.(2-tailed) 0,000 < 0,05  maka diketahui 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara luas lahan dengan perspektif 

generasi muda terhadap wirausaha pertanian dan hubungan yang terbentuk adalah 
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searah. Hubungan yang searah tersebut terjadi apabila variabel luas lahan semakin 

meningkat maka pandangan generasi muda juga akan semakin positif. 

Berdasarkan hasil dilapangan, responden setuju bahwa luas lahan  

diperlukan untuk mendukung peningkatan produktifitas. Luas lahan dalam 

pengkajian ini dilihat dari kemampuan generasi muda dalam memanfaatkan lahan 

berdasarkan status kepemilikan dan luas lahan yang dimiliki. Status kepemilikan 

lahan terdiri dari lahan milik orang lain, lahan sewa dan lahan milik pribadi. 

Pengkajian ini didukung oleh penelitian Istiqomah (2015), yang menyatakan 

kepemilikan lahan mengarahkan pandangan positif pemuda mengenai pekerjaan 

pertanian. Semakin luas atau tinggi lahan yang dimiliki keluarga pemuda 

memungkinkan keluarga tersebut mampu memproduksi lebih banyak sayuran 

yang beragam. Banyak hasil panen dari kebun akan meningkatkan pendapatan 

dari hasil menjual sayuran tersebut. Apalagi, beberapa petani dengan akses lahan 

tinggi sudah mempunyai pasar sendiri untuk menjual hasil panennya, sehingga 

keuntungan yang harusnya didapat pengepul dapat sepenuhnya dinikmati keluarga 

petani.  

Luas lahan sangat mempengaruhi kondisi perekonomian, semakin luas 

lahan yang dimiliki akan semakin tinggi penghasilan dan kesejahteraan.  Tidak 

adanya kepemilikan lahan generasi muda juga memunculkan persepsi positif 

pemuda mengenai pekerjaan pertanian. Artinya bahwa pemuda menilai pekerjaan 

pertanian bukan berdasarkan lahan yang dimilikinya saja melainkan ada hal yang 

lebih penting dari itu seperti tersedianya akan teknologi masa kini yang 

menggeser pemikiran pemuda akan pertanian yang lebih modern dan 

menguntungkan. Selain itu, beberapa pemuda dengan lahan rendah juga 

berkeinginan untuk memperluas lahannya di masa mendatang agar usahatani 

keluarganya lebih maju dan dapat meningkatkan pendapatan keluarga.  

Dalam kondisi nyata dilapangan, jika bekerja sebagai petani dan memiliki 

lahan sendiri, maka nilai statusnya lebih tinggi karena dianggap sebagai orang 

yang memberi makan warga lainnya. Semakin luas lahan yang dimiliki maka 

semakin positif persepsi pemuda terhadap pekerjaan pertanian (Chandra ,2004). 
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Hal ini didukung oleh pernyataan Tarigan (2004), bahwa semakin luas 

lahan yang dimiliki oleh pemuda maka semakin positif representasi mereka 

terhadap pekerjaan pertanian. Bahkan responden yang orang tuanya memiliki 

lahan pertanian, masih sering membantu orang tuanya untuk bertani di lahan 

dalam mengelolah lahan pertanian yang dipergunakan untuk bertanam sayur-

sayuran.   

5) Hubungan antara pendapatan dengan perspektif generasi muda 

terhadap wirausaha pertanian. 

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Rs yang diperoleh 

untuk pendapatan sebesar 0,715 artinya hubungan kedua variabel erat dan searah, 

sedangkan untuk signifikan hubungan antara pendapatan dengan perspektif dapat 

dilihat dengan membandingan nilai signifikan sig.(2-tailed) dengan α = 0.01 

dimana hasil yang diperoleh bahwa sig.(2-tailed) 0,000 < 0,05  maka diketahui 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pendapatan dengan perspektif 

generasi muda terhadap wirausaha pertanian dan hubungan yang terbentuk adalah 

searah. Hubungan yang searah tersebut terjadi apabila variabel pendapatan 

semakin meningkat maka pandangan generasi muda juga akan semakin positif. 

Berdasarkan hasil dilapangan, hubungan antara kedua variabel terjadi 

karena generasi muda setuju bahwa pendapatan dengan bekerja sebagai wirausaha 

pertanian sangat menjanjikan.  Pernyataan ini dikuatkan oleh pendapat Rusadi 

(2015) yang menyatakan perolehan penghasilan merupakan alasan seseorang 

untuk bekerja. Pengkajian ini juga di dukung oleh penelitian Istiqomah (2015), 

yang menyatakan pemuda menilai pendapatan pekerjaan pertanian dapat 

memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat ditabung untuk hari tua. Pemuda 

menilai pekerjaan pertanian dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar 

dibandingkan bekerja di pabrik atau lainnya. Pendapatan pertanian sebagai buruh 

tani untuk sekali kerja berkisar antara Rp 40.000,00 sampai Rp 60.000,00 

tergantung lama jam kerja.  
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Apalagi jika orang tua pemuda mempunyai lahan yang luas untuk bertani 

maka penghasilan dari bertani sangat menjanjikan untuk setiap kali musim panen. 

Penilaian pendapatan ini dibandingkan dengan buruh pabrik yang lebih kecil 

dengan penghasilan Rp 25.000,00 sampai Rp 35.000,00 per hari.  Oleh karena itu,  

pandangan pemuda terhadap pendapatan pekerjaan pertanian tergolong baik dan 

prospektif untuk masa depan karena selain dapat untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari juga dapat di tabung untuk hari tua. Pemuda mempunyai pandangan 

dan sikap yang positif terhadap pekerjaan pertanian karena adanya penilaian yang 

baik oleh pemuda terhadap pekerjaan pertanian melalui aspek pendapatan, 

lingkungan kerja dan status sosial petani, sehingga membuat pemuda 

menunjukkan sikap yang positif berupa ketertarikan terhadap pekerjaan pertanian. 

6) Hubungan antara lingkungan keluarga dengan perspektif generasi muda 

terhadap wirausaha pertanian. 

Berdasarkan Tabel diatas  dapat diketahui bahwa nilai Rs yang diperoleh 

untuk lingkungan keluarga sebesar 0,429 artinya hubungan kedua variabel cukup 

dan searah, sedangkan untuk signifikan hubungan antara pendidikan dengan 

perspektif dapat dilihat dengan membandingan nilai signifikan sig.(2-tailed) 

dengan α = 0.01 dimana hasil yang diperoleh bahwa sig.(2-tailed) 0,004 < 0,05  

maka diketahui bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan 

keluarga dengan perspektif generasi muda terhadap wirausaha pertanian dan 

hubungan yang terbentuk adalah searah. Hubungan yang searah tersebut terjadi 

apabila variabel lingkungan keluarga semakin meningkat maka pandangan 

generasi muda juga akan semakin mengarah ke pandangan yang positif. Dengan 

kata lain, semakin baik pengaruh lingkungan keluarga maka perspektif generasi 

muda terhadap wirausaha pertanian semakin baik. 

Berdasarkan hasil dilapangan, generasi muda saat ini tertarik untuk 

berwirausaha karena melihat penghasilan orang tua mereka dengan bertani 

mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga, menyekolahkan anak – anaknya 

hingga ke perguruan tinggi bahkan membeli kendaraan serta membangun rumah 

mereka.  
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Sebagian besar responden menyatakan bahwa keluarga mereka  

mendukung untuk berwirausaha terutama dibidang pertanian agar penghasilan 

dari usaha yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan 

menjadi modal untuk membiayai dirinya melanjutkan pendidikan diperguruan 

tinggi ataupun kebutuhan lainnya.  Lingkungan keluarga menggambarkan proses 

interaksi pemuda dengan orangtua, saudara kandung dan anggota keluarga lainnya 

yang dapat mendorong keinginan pemuda untuk bertani di masa mendatang.  

Dalam pengkajian ini lingkungan keluarga berhubungan dengan cara 

pandang pemuda secara positif, yang berarti semakin tinggi dorongan lingkungan 

keluarga semakin baik pula persepsi pemuda terhadap wirausaha pertanian. Hal 

ini dikarenakan lingkungan keluarga memberikan dorongan yang positif terhadap 

pemuda seperti dukungan untuk bertani dari keluarga dan sumberdaya yang 

sangat mendukung untuk kegiatan pertanian. Selain itu mereka menganggap bawa 

sektor pertanian merupakan sektor yang telah ada sejak dahulu kala, dari zaman 

nenek moyang merek sehingga mereka harus mempertahankannya.  

Selain itu, dukungan keluarga dapat membantu menumbuhkan kepribadian 

wirausaha pada diri pemuda. Hal ini di dukung pendapat McClelland dalam 

(Lupiyoadi ,2007) mengatakan bahwa lingkungan keluarga dapat menjadi 

lingkungan yang kondusif untuk melatih dan mengasah karakter kewirausahaan, 

yang dapat menjadi bekal pada anak untuk mulai mengarahkan minatnya kelak 

kemudian hari. Lingkungan keluarga mempengaruhi tumbuhnya kepribadian 

wirausaha anaknya. Kepribadian wirausaha dapat tumbuh dalam diri seseorang 

apabila lingkungan keluarga terutama orang tua memberikan pengaruh yang 

positif dan memotivasi anak untuk berwirausaha.  

7) Hubungan antara lingkungan masyarakat dengan perspektif generasi 

muda terhadap wirausaha pertanian. 

Berdasarkan Tabel diatas  dapat diketahui bahwa nilai Rs yang diperoleh 

untuk lingkungan keluarga sebesar 0,717 artinya hubungan kedua variabel erat, 

sedangkan untuk signifikan hubungan antara pendidikan dengan perspektif dapat 

dilihat dengan membandingan nilai signifikan sig.(2-tailed) dengan α = 0.01 

dimana hasil yang diperoleh bahwa sig.(2-tailed) 0,000 < 0,05  maka diketahui 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan masyarakat dengan 
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perspektif generasi muda terhadap wirausaha pertanian dan hubungan yang 

terbentuk adalah searah. Hubungan yang searah tersebut terjadi apabila variabel 

lingkungan masyarakat semakin meningkat maka pandangan generasi muda juga 

akan semakin mengarah ke pandangan yang positif.  

Berdasarkan hasil data yang diperoleh menunjukkan bahwa lingkungan 

masyarakat berhubungan dengan cara pandang generasi muda/pemuda terhadap 

wirausaha pertanian. Responden menyatakan lingkungan masyarakat sekitar 

tempat tinggal yang umumnya bekerja sebagai petani mengubah pandangan 

mereka dalam menggambarkan pekerjaan bertani sebagai pekerjaan yang mulia 

karena bukan hanya mampu menghidupi keluarganya saja tetapi juga mencukupi 

kebutuhan banyak orang dan pekerjaan sebagai wirausaha pertanian bukan lagi 

pekerjaan yang kolot untuk mereka. Melihat lingkungan masyarakat disekitar 

tempat tinggal yang umumnya bekerja sebagai petani hidupnya berkecukupan 

karena memiliki penghasilan yang cukup menjanjikan untuk kebutuhan hidupnya 

dan rata – rata dari mereka mampu menyekolahkan anaknya hingga keperguruan 

tinggi memotivasi pemuda untuk juga terjun ke sektor pertanian. 

Pernyataan ini didukung oleh pengkajian Gulo (2016) yang menyatakan 

bahwa perspektif generasi muda terhadap usaha bidang pertanian pangan 

dikategorikan tinggi.  Hal ini disebabkan rata – rata penghasilan masyarakat 

sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan menyekolahkan anaknya 

keperguruan tinggi didapatkan dari hasil usaha khususnya dibidang pertanian.  

Selain itu, masyarakat sekitar juga mendukung dan memotivasi pemuda untuk 

bekerja atau bertani khususnya dibidang pertanian pangan.  Dengan tujuan supaya 

pemuda memiliki pekerjaan dan penghasilan yang mencukupi kebutuhan sehari – 

hari. 

8) Hubungan antara image pertanian dengan perspektif generasi muda 

terhadap wirausaha pertanian. 

 Berdasarkan Tabel diatas  dapat diketahui bahwa nilai Rs yang diperoleh 

untuk image pertanian sebesar 0,052 artinya hubungan kedua variabel sangat 

lemah, sedangkan untuk signifikan hubungan antara image pertanian dengan 

perspektif dapat dilihat dengan membandingan nilai signifikan sig.(2-tailed) 

dengan α = 0.01 dimana hasil yang diperoleh bahwa sig.(2-tailed) 0,735 > 0,05  
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maka diketahui bahwa tidak ada terdapat hubungan yang signifikan antara image 

pertanian dengan perspektif generasi muda terhadap wirausaha pertanian. 

Berdasarkan hasil pengkajian dilapangan, tidak adanya hubungan yang 

signifikan antara image pertanian dengan perspektif generasi muda dapat terjadi 

karena mereka merasa bahwa image pertanian yang pada umumnya belum mampu 

memberikan kebanggaan dan prospek pendapatan yang baik tidak ada 

hubungannya dengan pandangan dan minat generasi muda yang menjadi 

repsonden pada pengkajian ini untuk bekerja disektor pertanian. Mereka 

beranggapan dengan bekerja sebagai wirausaha dibidang pertanian pekerjaan 

mereka akan lebih mudah. Seiring dengan adanya perkembangan teknologi 

informasi dan internet, pemuda akan lebih mudah untuk mengkakses segala 

informasi perkembangan pertanian yang dirasa membantu untuk mengembangkan 

usaha. Hal ini dikarenakan saat ini, berwirausaha dikalangan pemuda sudah 

menjadi trend yang melekat, sehingga memaksa pemuda untuk tanggap dan 

terbuka dengan informasi baru demi terciptanya inovasi baru yang akan 

membantu pengembangan usahanya. Rata-rata responden setuju menganggap 

sektor pertanian merupakan sektor yang menarik dan menjanjikan apabila dikelola 

dengan tekun dan sungguh-sungguh. 

Hasil diatas berbanding terbalik dengan penelitian Setyoko dan Budi 

(2014) yang menyatakan pandangan masyarakat terhadap image pertanian saat ini 

sudah menuju kearah negatif yang mengartikan bahwa pekerjaan pertanian kini 

bukan lagi menjadi prioritas utama atau telah mengalami pergeseran. Khususnya 

bagi generasi muda, mereka merasa pekerjaan yang bergerak di bidang pertanian 

adalah pekerjaan yang tidak modern, ketinggalan jaman dan bukan jenis pekerjaan 

yang bisa dibanggakan. Mereka menganggap profesi petani adalah pekerjaan yang 

kotor, sengsara dan kurang bergengsi. Akibat dari cara pandang yang seperti 

itulah image pertanian dibenak generasi muda zaman sekarang semakin menurun 

sehingga tidak ada generasi muda yang mau bekerja meneruskan pekerjaan orang 

tuanya sebagai petani dan memilih untuk mengkonversi lahan yang dimiliki 

menjadi lahan non pertanian.  
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Persepsi secara umum sektor pertanian dicirikan dengan 3 D, yaitu dirty, 

dangerous, and difficult (Wang, 2014). Dengan persepsi seperti itu, tidak akan 

mudah untuk menarik pemuda ke sektor pertanian. Menurut Tapanapunnitikul dan 

Prasunpangsri (2014), di Thailand generasi muda yang berasal dari keluarga 

petani sebagian besar tidak ingin menjadi petani. Dalam persepsi mereka, bekerja 

di pertanian memerlukan kerja keras,namun pendapatannya sedikit, sehingga tidak 

akan menjadi kaya. Kondisi kemiskinan yang mereka alami tidak membuat 

mereka tertarik meneruskan karir di pertanian danpindah ke sektor nonpertanian. 

Kendala lainnya yang membuat generasi muda enggan bertani adalah biaya 

produksi yang tinggi sementara tidak ada jaminan harga yang memadai, terutama 

karena pengaruh cuaca yang mengakibatkan kehilangan hasil cukup tinggi.  

Sektor pertanian bagi generasi muda secara umum seringkali 

dipersepsikan sebatas kegiatan on-farm yang kurang menarik, pelaku harus 

bekerja di bawah terik matahari dan kotor dengan sumber daya lahan terbatas.  

Publikasi tentang pertanian lebih banyak menampilkan berita tentang kegagalan 

pertanian seperti banjir, kekeringan, serangan hama, puso, yang secara tidak 

langsung membangun pandangan negatif pemuda terhadap pertanian. Pandangan 

tersebut perlu diluruskan dan perlu mengubah persepsi pertanian yang kotor, 

sulit,dan berisiko tinggi menjadi pertanian yang berteknologi dan bergengsi. 

Persepsi pemuda sektor non pertanian di perkotaan lebih bergengsi. Mereka lebih 

senang merantau ke kota meskipun hanya menjadi kuli bangunan atau bekerja di 

pekerjaan non formal lainnya. Bagi yang berpendidikan tinggi, mereka bekerja di 

pekerjaan formal seperti menjadi pegawai negeri, atau di sektor industri, jasa,dan 

lainnya. 

Namun pada hasil pengkajian ini image pertanian yang negatif tidak ada 

hubungannya dengan perspektif generasi muda terhadap wirausaha pertanian.  

Mereka menganggap bahwa pekerjaan wirausaha pertanian di pedesaan justru 

lebih mudah dilakukan dan kesempatan untuk mengembangkan usaha lebih luas 

didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana, konektivitas, informasi, dan 

jejaring kerja yang mendukung.  
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9) Hubungan antara status sosial dengan perspektif generasi muda 

terhadap wirausaha pertanian. 

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Rs yang diperoleh 

untuk status sosial sebesar 0,703 artinya hubungan kedua variabel erat dan searah, 

sedangkan untuk signifikan hubungan antara status sosial dengan perspektif dapat 

dilihat dengan membandingan nilai signifikan sig.(2-tailed) dengan α = 0.01 

dimana hasil yang diperoleh bahwa sig.(2-tailed) 0,000 < 0,05  maka diketahui 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara status sosial dengan perspektif 

generasi muda terhadap wirausaha pertanian dan hubungan yang terbentuk adalah 

searah. Hubungan yang searah tersebut terjadi apabila variabel status sosial 

semakin meningkat maka pandangan generasi muda juga akan semakin positif. 

Berdasarkan hasil pengkajian dilapangan, generasi muda cenderung setuju 

bahwa status sosial erat hubungannya dalam menentukan cara pandang mereka 

terhadap wirausaha pertanian. Mereka menganggap dengan berwirausaha 

dibidang pertanian status sosial mereka sebagai generasi muda akan terangkat dan 

lebih dihargai karena mampu bekerja dan mencukupi kebutuhannya dengan 

usahanya sendiri.  Selain itu, responden setuju dengan adanya persaingan global, 

nasional serta lokal yang semakin tinggi memungkinkan mereka akan lebih sukses 

nantinya dengan menjadi wirausahawan pertanian karena produk pertanian akan 

selalu dibutuhkan oleh masyarakat serta perkembangan inovasi dan teknologi 

yang semakin pesat tidak lagi membuat mereka harus lelah dalam bekerja.  Hal ini 

menggeser cara pandang generasi muda ke arah yang lebih positif  karena dengan 

berwirausaha dibidang pertanian, mereka akan mendapatkan penghargaan yang 

tinggi dimata masyarakat dan pemerintah  sekitar  sekaligus menjadi panutan bagi 

generasi muda lainnya.  

Pernyataan diatas didukung oleh penelitian Ahira (2011) yang menyatakan 

kondisi lingkungan secara alami dan turun temurun menjadikan perbedaan kasta 

yang dilihat dari sisi finansial dan kepemilikan lahan atau jenis usaha yang 

dijalankan. Oleh karena itu, kedudukan sosial diperoleh dengan sendirinya 

terhadap pekerjaan itu sendiri.  Hal ini juga dikuatkan oleh pendapat Raharjo 

(2009) yang berpendapat bahwa status sosial akan berpengaruh pada sikap, rasa 

penghargaan yang tinggi dari masyarakat. Dalam hal ini masyarakat akan 
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menghargai sesuatu yang lebih tinggi atau rendah tergantung pada sudut pandang 

masing-masing sehingga dapat dikatakan bahwa status sosial terjadi karena 

adanya sesuatu yang dihargai dan memaksa generasi muda untuk mau melakukan 

usaha dengan dasar agar posisi mereka dimata masayrakat akan lebih tinggi 

dibandingkan tidak bekerja sama sekali. 

 

10) Hubungan antara aksesbilitas dengan perspektif generasi muda 

terhadap wirausaha pertanian. 

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Rs yang diperoleh 

untuk aksesbilitas sebesar 0,513 artinya hubungan kedua variabel cukup dan 

searah, sedangkan untuk signifikan hubungan antara aksesbilitas dengan 

perspektif dapat dilihat dengan membandingan nilai signifikan sig.(2-tailed) 

dengan α = 0.01 dimana hasil yang diperoleh bahwa sig.(2-tailed) 0,000 < 0,05  

maka diketahui bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara aksesbilitas 

dengan perspektif generasi muda terhadap wirausaha pertanian dan hubungan 

yang terbentuk adalah searah. Hubungan yang searah tersebut terjadi apabila 

variabel aksesbilitas semakin meningkat maka pandangan generasi muda juga 

akan semakin positif. 

Berdasarkan hasil pengkajian dilapangan, generasi muda cenderung setuju 

bahwa aksesbilitas berhubungan dengan cara pandang mereka terhadap wirausaha 

pertanian.  Hal ini didukung dengan semakin mudahnya akses informasi mengenai 

pertanian melalui internet serta ketersediaan akan sarana dan prasarana seperti 

alsintan dan saprodi yang mudah ditemukan mempengaruhi keinginan mereka 

untuk bekerja disektor pertanian.  Kemudahan dalam akses informasi 

berhubungan dengan lancarnya arus informasi dan komunikasi dalam 

mengembangkan jaringan pemasaran dan relasi usaha. Selain itu, tersedianya 

pasar induk juga mendukung dalam kegiatan penjualan produk hasil pertanian.  

Hal ini sejalan dengan penelitian Tedjaningsih, dkk (2017) yang 

menyatakan terdapat hubungan sangat signifikan antara dukungan iklim usaha 

dengan persepsi. Dukungan iklim usaha pada penelitian ini adalah sarana produksi 

berupa ketersediaan pupuk, ketersediaan fasilitas keuangan, jaminan pasar serta 

sarana prasarana transportasi.   
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Pernyataan ini didukung oleh Abdul Rodjak (2006) bahwa faktor-faktor 

tersebut merupakan syarat pokok dalam pembangunan pertanian.  Generasi muda 

menganggap bahwa semakin tersedianya sarana dan prasarana pendukung maka 

akan semakin termotivasi untuk melakukan usaha. Mereka akan lebih mudah 

untuk memenuhi kebutuhan untuk usahataninya seperti modal, pemasaran, 

informasi, saprodi dan kemudahan akses lainnya. Dengan tersedianya akses 

pendukung usaha maka permasalahan terkait usaha pertanian dapat diatasi dengan 

mudah. Oleh sebab itu aksesbilitas dalam pertanian cukup diperlukan oleh 

generasi muda untuk semakin membangkitkan keinginan mereka dalam 

berwirausaha dibidang pertanian. 

Berdasarkan hasil pengkajian mengenai hubungan antara faktor-faktor 

dalam perspektif generasi muda dengan perspektif generasi muda terhadap 

wirausaha pertanian dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga pada pengkajian 

yang menyatakan adanya hubungan antara faktor-faktor dalam perspektif generasi 

muda terhadap wirausaha pertanian di Kecamatan Galang diterima. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil korelasi masing – masing faktor yang berhubungan.  Namun 

tidak semua faktor berhubungan cukup dan erat, terdapat 2 faktor yaitu jenis 

kelamin dan image pertanian yang berhubungan tetapi sangat lemah.  Hal ini 

menunjukkan generasi muda beranggapan faktor – faktor (usia, tingkat 

pendidikan, luas lahan, pendapatan, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, 

status sosial, dan aksesbilitas) yang digunakan dalam pengkajian ini berhubungan 

cukup erat dalam terbentuknya cara pandang generasi muda sehingga 

mempengaruhi tindakan generasi muda untuk mau bekerja sebagai wirausahawan 

petanian. 
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang mengkaji tentang 

Perspektif Generasi Muda Terhadap Wirausaha Pertanian di Kecamatan Galang 

Kabupaten Deli Serdang maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

1. Tingkat perspektif generasi muda terhadap wirausaha pertanian di Kecamatan 

Galang Kabupaten Deli Serdang termasuk kedalam kategori Tinggi (64,5%).   

2. Telah diketahuinya tingkat faktor-faktor yang berhubungan dengan Perspektif 

Generasi Muda Terhadap Wirausaha Pertanian di Kecamatan Galang yaitu :  

a. Tingkat faktor internal (usia, jenis kelamin, pendidikan, luas lahan dan 

pendapatan) sebesar 71,32% yang berarti bahwa tingkat faktor internal 

perspektif generasi muda terhadap wirausaha pertanian tinggi. 

b. Tingkat faktor eksternal (lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, 

image pertanian, status sosial, dan aksesbilitas) sebesar 67,79% yang 

bahwa tingkat faktor eksternal perspektif generasi muda terhadap 

wirausaha pertanian tinggi.   

3. Hasil analisis dan pembahasan hubungan antara faktor-faktor perspektif  

dengan tingkat perspektif generasi muda terhadap wirausaha pertanian di 

Kecamatan Galang diketahui: 

a. Faktor-faktor perspektif yang memiliki hubungan yang signifikan dengan 

tingkat perspektif generasi muda terhadap wirausaha pertanian meliputi 

variabel usia, tingkat pendidikan, luas lahan, pendapatan, lingkungan 

keluarga, lingkungan masyarakat, status sosial dan aksesbilitas. 

b. Adapun faktor – faktor perspektif lainnya yang tidak memiliki hubungan 

yang signifikan dengan tingkat perspektif meliputi variabel jenis kelamin 

dan image pertanian. 
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B. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan 

oleh penulis yaitu : 

1. Penulis mengharapkan pengkajian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti 

selanjutnya yang ingin mengkaji ataupun meneliti  tentang perspektif ataupun 

minat generasi muda terhadap wirausaha pertanian.  Penulis menyadari masih 

banyak kekurangan dalam penulisan laporan hasil serta masih ada beberapa 

variabel yang digunakan dalam pengkajian ini yang tidak berhubungan.  

Untuk itu perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor 

apa saja yang berhubungan dengan perspektif generasi muda terhadap 

wirausaha pertanian. 

2. Diharapkan agar kiranya pengkajian ini menjadi rekomendasi bagi pihak 

instansi pertanian setempat untuk dapat membangun image pertanian yang 

positif dengan cara mengekspose berita mengenai generasi muda yang sukses 

bekerja dibidang pertanian, penggunaan teknologi dalam kegiatan usaha, serta 

pemasaran berbasis online dengan brand dan packaging yang menarik 

sehingga dapat memotivasi pemuda untuk mau berwirausaha dibidang 

pertanian.  Selain itu juga perlu adanya peran serta instansi dalam 

memfasilitasi generasi muda dalam pembentukan kelompok usaha dan 

bantuan modal usaha kelompok.  Melihat dari hasil pengkajian, hal ini akan 

memudahkan generasi muda dalam mengakses informasi baik permodalan, 

teknis budidaya, pasar, dan lainnya yang didapatkan dari kegiatan 

penyuluhan, sosialisasi maupun pelatihan kepada generasi muda. Hal ini 

berguna dalam menambah pengetahuan, keterampilan dan mengubah sikap 

generasi muda terhadap usaha pertanian agar usaha yang dijalankan dapat 

memperoleh hasil sesuai yang diingkan. 
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C. Implikasi 

 Berdasarkan hasil pengkajian yang telah dilakukan menunjukan bahwa 

tingkat perspektif generasi muda terhadap wirausaha pertanian di Kecamatan 

Galang Kabupaten Deli Serdang dalam katagori tinggi 64,5% maka langkah yang 

dapat dilakukan sebagai upaya tindak lanjut terkait dengan tingkat perspektif 

generasi muda yang berada pada kategori tinggi adalah dengan melakukan 

kegiatan penyuluhan mengenai pemantapan pengetahuan generasi muda mengenai 

pertanian dan wirausaha pertanian sehingga dapat membuka wawasan dan 

pengetahuan generasi muda dalam memantapkan keinginan mereka untuk 

berwirausaha dibidang pertanian karena dengan bertambanya pengusaha muda di 

daerah tersebut akan dapat mengurangi jumlah penganguran sehingga daerah 

tersebut menjadi lebih maju. Agar penyuluhan yang akan dilaksanakan dapat 

berjalan lancar dan berhasil terlaksana dengan baik maka diperlukan perencanana 

dan persiapan yang baik. Adapun rancangan penyuluhan disusun dengan 

memperhatikan : 

1. Materi 

 Materi merupakan informasi yang akan disampaikan kepada sasaran atau 

petani. Materi yang disampaikan kepada sasaran sesuai dengan kebutuhan yang 

ada dilapangan yaitu pertanian modern dan kewirausahaan pertanian. Dalam 

rancangan penyuluhan, materi berisikan tentang pertanian modern, ciri pertanian 

modern, dan kewirausahaan pertanian. 

Meteri tentang ini dipilih dengan alasan agar wawasan dan pengetahuan 

generasi muda mengenai wirausaha dibidang pertanian lebih meluas. Selanjutnya 

untuk mempermudah dalam penyampaian materi kepada pemuda, maka perlu 

disusun suatu Lembar Persiapan Menyuluh (LPM) dan kemudian materi 

dituangkan kedalam bentuk sinopsis. 
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2. Media 

 Media adalah alat bantu yang digunakan dalam penyampaian materi agar 

materi dapat disampaikan secara efektif kepada sasaran. Pemilihan media yang 

tepat akan berpengaruh terhadap keberhasilan sasaran dalam menerima informasi. 

Adapun media yang akan digunakan akan disesuaikan dengan keaadan pemuda 

dilapangan, dan mengingat saat ini seluruh pemuda berada pada usia yang 

produktif sehingga media yang akan digunakan adalah video dan folder. 

3. Metode 

 Metode adalah suatu teknik atau cara yang digunakan untuk 

menyampaikan materi atau informasi kepada sasaran. Pemilihan metode yang 

akan digunakan disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan sasaran di lapangan. 

Sesuai dengan tujuan dalam rencana tindak lanjut maka metode yang akan 

digunakan adalah ceramah dan diskusi serta pemutaran film  

4. Sasaran Penyuluhan 

 Sasaran dari penyuluhan yang dilakukan ini yaitu pemuda yang 

berdomisili di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang. Selain itu pemuda 

yang menjadi sasaran dalam penyuluhan ini adalah pemuda yang berada pada 

rentang usia 19-39 tahun.  

5. Waktu 

 Dalam perencanaannya, pelaksanaan penyuluhan akan dilaksanakan pada 

bulan Agustus tahun 2019 dengan frekuensi satu kali dalam seminggu pada 

pemuda yang ada di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang.  Hal ini 

dilakukan untuk terus memacu pengetahuan dan keinginan generasi muda utnuk 

berwirausaha dibidang pertanian. 
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6. Pelaksana/Penanggung Jawab 

Kegiatan penyuluhan agar dapat terlaksana dengan baik, maka harus ada 

yang melaksanakan serta bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Adapun yang 

melaksanakan kegiatan penyuluhan tentang pertanian modern dan kewirausahaan 

pertanian adalah pemuda dan penyuluh yang berdomisili di Kecamatan Galang 

sedangkan yang menjadi penanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut 

adalah Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Galang serta diketahui oleh 

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang. 

7. Sumber Biaya 

 Kegiatan penyuluhan dapat terlaksana apabila adanya biaya yang 

mencukupi. Pada kegiatan penyuluhan yang akan dilaksanakan biaya yang 

digunakan bersumber dari APBD Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang tahun 

2019 
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LEMBAR PERSIAPAN MENYULUH (LPM) 

 

Materi Penyuluhan    : Pertanian Modern dan Kewirausahaan Pertanian 

Tujuan penyuluhan    : Generasi Muda mengetahui pertanian modern dan 

kewirausahaan pertanian yang baik dari 0% menjadi 

50% 

Sasaran penyuluah     : Generasi muda yang ada di Kecamatan Galang  

Tahun                         : 2019 

Metode Penyuluahan : Ceramah dan Diskusi serta Pemutaran Film 

Media Penyuluahan   :  Video dan Folder 

Alat bantu                  : Laptop dan infokus 

Waktu                        : 60 Menit 

  

  

 

No Kegiatan Uraian Waktu Ket 

1 Pendahuluan   Salam pembukaan/ perkenalan 

 Penjelasan tujuan dan judul  

5 menit   

2 Isi   Pertanian Modern 

 Kewirausahaan Pertanian 

40 menit  

3 Penutup   Penarikan kesimpulan 

 Penutup  

15 menit  

 

Galang,   2019 

Disusun Oleh 

 

Ayu Ratnita Ningsih 
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SINOPSIS 

 

 

Pertanian Modern 

A. Pengertian pertanian modern 

Pertanian modern adalah pola bertani dengan menggunakan alat-alat 

cangih dan dengan    skala besar. Pertanian modern harus menggunakan peralatan 

modern. Keberhasilan prosesnya tergantung pada penggunaan teknologi, akses ke 

sumber daya, manajemen, investasi, karakteristik pasar dan dukungan di tingkat 

pemerintah. Jenis pertanian ini memungkinkan kontrol yang lebih baik terhadap 

faktor-faktor yang terlibat dalam proses budidaya tanaman dan peternakan.  Dan 

untuk menjaga kesuburan tanah dengan jumlah nutrisi dan irigasi yang memadai 

dapat dicapai dengan bantuan teknologi dan mesin yang sesuai untuk itu. 

Secara umum, permintaan global akan makanan merupakan tantangan 

nyata karena di negara-negara maju populasi kelas menengah mendapatkan 

pendapatan yang lebih baik. Beberapa studi memperkirakan bahwa antara tahun 

2010 hingga 2050 populasi negara-negara maju akan membutuhkan sekitar dua 

kali lipat hasil pertanian. Sehingga perlu dilakukan peningkatan produksi sehingga 

dapat memenuhi kebutuhan pangan. 

 

B. Sistem Pertaniaan Modern 

Pertanian modern saat ini bertumpu pada pasokan eksternal berupa bahan-

bahan kimia buatan (pupuk dan pestisida), menimbulkan kekhawatiran berupa 

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, sedangkan pertanian tradisional 

bertumpu pada pasokan internal tanpa pasokan eksternal menimbulkan 

kekhawatiran berupa rendahnya tingkat produksi pertanian, jauh di bawah 

kebutuhan manusia. Kedua hal ini membawa manusia kepada pemikiran untuk 

tetap mempertahankan penggunaan masukan dari luar sistem pertanian itu, namun 

tidak mebahayakan kehidupan manusia dan lingkungannya. Pertanian modern 

dikhawatirkan memberikan dampak  pencemaran sehingga membahayakan 

kelestarian lingkungan, hal ini dipandang sebagai suatu krisis pertanian modern. 
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Sebagai alternatif penanggulangan krisis pertanian modern, dibuatlah 

sistem penerapan pertanian organik. Kegunaan budidaya organik adalah 

meniadakan atau membatasi kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan oleh 

budidaya kimiawi. Pemanfaatan pupuk organik mempunyai keunggulan nyata 

dibanding dengan pupuk kimia. Pupuk organik dengan sendirinya merupakan 

keluaran setiap budidaya pertanian, sehingga merupakan sumber unsur 

hara makro dan mikro yang dapat dikatakan cuma-cuma.  

Pupuk organik berdaya amliorasi ganda dengan bermacam-macam proses 

yang saling mendukung, bekerja menyuburkan tanah dan sekaligus 

menkonservasikan dan menyehatkan ekosistem tanah serta menghindarkan 

kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan. Dengan demikian penerapan 

sistem pertanian organik  pada gilirannya akan menciptakan pertanian yang 

berkelanjutan. Dunia pertanian modern adalah dunia keberhasilan modernitas. 

Keberhasilan diukur dari berapa banyaknya hasil panen yang dihasilkan. Semakin 

banyak, semakin dianggap maju. Di Indonesia, penggunaan pupuk dan pestisida 

kimia merupakan bagian dari Revolusi Hijau, sebuah proyek ambisius Orde Baru 

untuk memacu hasil produksi pertanian dengan menggunakan teknologi modern. 

 

C. Ciri-ciri pertanian Modern 

1. Usahanya merupakan industri/perusahaan pertanian, memenuhi skala 

ekonomi, menerapkan teknologi maju dan spesifik lokasi termasuk 

mekanisasi pertanian, menghasilkan produk segar dan olahan yang dapat 

bersaing di pasar global (likal dan internasional), dikelola secara profrsional, 

mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, memiliki “brand 

name” (citra nama) berskala internasional dan mampu berproduksi di luar 

musim. 

2. Petani mampu mengambil keputusan yang rasional dan inovatif, memiliki 

jiwa kewirausahaan yang tinggi, mempunyai kemampuan maanajemen 

modern dan profesional, mempunyai jaringan  (networking) yang luas, 

mempunyai akses informasi ke pasar global dan mempunyai posisi tawar 

yang kuat. 
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3. Organisasinya mempunyai organisasi/asosiasi di antara petani yang kuat 

(solid) dan berjenjang dari tingkat desa ke tingkat nasional, bisa mengakses 

lembaga keuangan dan lembaga bisnis lainnya. 

4. Aturan mainnya mencerminkan adanya kesadaran tingkat makro dan mikro 

secara operasional berpihak kepada petani khususnya dalam konteks 

perdagangan global, tidak tumpang tindih, konsisten dengan meminimumkan 

inkonsistensi di antara berbagai kebijakan yang ada. 

 

D. Penerapan Pertanian Modern 

Teknologi baru yang diadopsi untuk pengembangan tanaman membawa 

sejumlah elemen, di antaranya penggunaan varietas benih unggul, praktik irigasi 

yang memadai, pupuk, pestisida, penanaman berbagai jenis tanaman dikenal 

sebagai rotasi tanaman, dan lain-lain. Berikut adalah penerapan pertanian modern 

 

1. Benih Berperforma Tinggi/Unggul Dan Bersertifikat 

Jenis benih ini memiliki karakteristik sendiri yang membuatnya dapat 

mengambil manfaat lebih baik dari air irigasi, nutrisi. Benih ini lebih unggul 

dibandingkan dengan benih tradisional.  Namun dalam budidaya, benih ini 

memerlukan perlakuan khusus yang harus diberikan karena setiap perubahan 

dalam pengelolaan tanaman menyebabkan berkurangnya produksi dan 

produktivitas tanpa panen yang berhasil. 

   

2. Praktek irigasi 

Air sangat diperlukan untuk tanaman dapat tumbuh.  Air memainkan peran 

yang menentukan dalam pengembangan pola tanaman, kombinasi tanaman, 

intensitas tanaman dan luasnya lahan yang ditabur serta ritme musiman untuk 

setiap tanaman. Karena itu, harus diperhitungkan bahwa tanpa irigasi yang 

memadai tidak mungkin menggunakan benih dengan hasil tinggi, dan pemupukan 

yang tepat juga tidak dapat dilakukan. 
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3. Pupuk 

Penggunaan pupuk merupakan unsur penting bagi pertanian modern. 

Dengan menggunakan pupuk dapat meningkatkan produktivitas benih unggul 

yang digunakan.  Namun, perlu adanya penyeimbangan selain penggunaan 

anorganik, pupuk hayati juga diperlukan karena lebih ramah lingkungan serta 

nutrisi tersedia dalam jumlah besar dan rentang waktu lebih lama. Dalam banyak 

kasus, penggunaan pupuk hayati atau organik dapat menambah bakteri pengikat 

nitrogen dalam biji dengan hasil tinggi. 

         

4. Pestisida 

Pestisida adalah zat kimia yang digunakan untuk mengendalikan hama dan 

penyakit yang menyerang tanaman. Namun, penggunaan yang berlebihan dapat 

mencemari tanaman dan lingkungan yang menyebabkan masalah kesehatan.  

Dalam pertanian modern, petani mengadopsi manajemen hama terpadu (PHT) 

sebagai alternatif berkelanjutan untuk penggunaan pestisida.  

Jenis manajemen ini memungkinkan penggabungan serangkaian teknik 

untuk mengendalikan hama yang menyerang tanaman tetapi dengan kerusakan 

lingkungan yang lebih sedikit. Contoh dari aplikasi PHT adalah menanam 

tanaman tahan hama, menggunakan kontrol biologis dengan memakan serangga, 

menghancurkan area tempat mereka bersarang, dan lain-lain.  Dengan cara ini 

penggunaan pestisida kimia menjadi alternatif terakhir yang digunakan untuk 

mengendalikan hama yang menyerang tanaman. 

    

5. Rotasi tanaman 

Rotasi budidaya memungkinkan untuk menanam berbagai jenis tanaman 

di tempat yang sama dengan tanah yang memungkinkan untuk memulihkan nutrisi 

yang telah dihilangkan oleh tanaman sebelumnya.  Teknik ini dianggap sebagai 

salah satu yang paling kuat dalam pertanian modern, karena menghindari 

konsekuensi dari jenis budidaya yang sama di daerah yang sama, tahun demi 

tahun.  Manfaat lain dari rotasi tanaman adalah kontrol biologis hama, karena 

banyak dari mereka menyukai tanaman tertentu, ditanam setiap tahun di 

permukaan yang sama sehingga mereka dijamin memiliki makanan yang cukup 

untuk pertumbuhan dan perkembangannya. 
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Contoh rotasi tanaman yang diprakarsai oleh beberapa petani adalah 

menanam kedelai dan kacang-kacangan lainnya. Berkat praktik ini, para petani 

dapat mengisi kembali nutrisi di tanah sehingga di musim berikutnya, di ruang 

yang sama yang sudah memiliki cukup nutrisi, mereka akan menanam jagung. 

 

6. Beternak sapi 

Pertanian modern dan peternakan bergantung satu sama lain dan 

merupakan bagian dari sumber daya berharga yang ditawarkan tanah. Setiap 

tanaman atau hewan memiliki peran spesifik dalam proses ini.  Beberapa 

penelitian telah menunjukkan bahwa untuk produksi satu kilogram daging, 

diperlukan 3 hingga 10 kilogram biji-bijian. Dalam hal ini, sebagian besar petani 

memelihara ternak untuk memberi makan keluarga mereka atau menjualnya di 

pasar yang semakin kompetitif.  Tetapi untuk mencapai keseimbangan antara hasil 

panen, stabilitas pangan dan pelestarian lingkungan, harus ada insentif yang sesuai 

untuk mendorong peternakan. Salah satu elemen dari insentif ini adalah 

pengetahuan biologis dan praktik pertanian yang berlaku untuk berbagai jenis 

ekosistem, wilayah, jenis tanah dan bantuan. 

Meskipun banyak masalah yang disebabkan oleh pemeliharaan ternak sulit 

dikendalikan, alokasi insentif yang memadai dapat membantu meningkatkan 

manfaat produksi pertanian bagi masyarakat. Untuk alasan ini, partisipasi yang 

terkoordinasi dari kantor atau kementerian pertanian dan lingkungan diperlukan 

untuk mengembangkan tujuan bersama, yang memungkinkan untuk mencapai 

pembangunan berkelanjutan dalam menyikapi keprihatinan kedua entitas terkait 

penggunaan dan pengelolaan lahan dan sumber daya. Namun, harus diingat 

bahwa, tanpa investasi yang memadai, keuntungan yang dirasakan dari hasil 

panen serta perlindungan lingkungan mungkin tidak cukup untuk mencapai 

transisi ke pertanian berkelanjutan. 

        

7. Mesin 

Ini adalah elemen yang sangat penting dalam pertanian modern, karena 

seperti aspek yang dibahas di atas, tanpa salah satu aspek tidak mungkin untuk 

mengembangkan proses pertanian yang baik.  Akses ke permesinan dan teknologi 

modern adalah faktor penentu bagi keberhasilan pertanian modern. Kedua elemen 
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memberikan bantuan besar, karena masing-masing memainkan peran yang 

menentukan dalam tahap yang ditentukan dari proses pertanian.  Untuk persiapan 

tanah, irigasi, penaburan benih, panen, pemupukan dan pengendalian hama, 

masing-masing kegiatan ini membutuhkan partisipasi dari mesin-mesin modern 

untuk memastikan keberhasilan proses. 

 

8. Teknologi 

Teknologi pertanian dianggap sebagai salah satu bidang yang paling 

mencolok dan revolusioner di bidang ini karena berfokus pada menghasilkan 

makanan yang cukup untuk memenuhi permintaan populasi yang terus meningkat.  

Meskipun tidak boleh dilupakan bahwa teknologi berkembang dengan cepat. 

Petani modern dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dibandingkan dengan 

leluhur mereka.  Teknologi ini telah mengubah cara mesin beroperasi, 

penggunaan sistem komputer, sistem penentuan posisi global (GPS), program 

manajemen otomatis, mengurangi konsumsi bahan bakar, kehilangan benih dan 

pupuk, antara lainnya. 
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Kewirausahaan Pertanian 

Wirausaha Pertanian adalah usaha yang langsung menangani kebutuhan 

paling dasar umat manusia dengan memproduksi bahan pangan.  Dalam upaya 

menciptakan pertanian yang maju, efisien dan tangguh, pembangunan sektor 

pertanian masih harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan 

dan teknologi serta pembangunan kelembagaan supaya lebih tangguh, terkait, 

terpadu dengan sector lain terutama industri dan jasa serta jaringan kegiatan 

agroindustri dan agrobisnis yang produktif. 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut sangat diperlukan 

mengingat selama ini sector pertanian khusunya yang berkaitan dengan kondisi 

kewirausahaan pertanian masih belum optimal. Kondisi kewirausahaan pertanian 

saat ini masih dicirikan sebagai berikut : (a) menumpuknya tenaga kerja di sector 

pertanian yang merupakan under employed (semi pengangguran) sehubungan 

dengan peralihan tenaga kerja ke luar sector pertanian yang relatif lambat; (b) 

teknologi sektor pertanian masih didominasi oleh teknologi tradisional; (c) 

rendahnya kualitas sumber daya manusia dikaitkan dengan latar belakang 

pendidikan formal. Sebagaai contoh wirausahawan pertanian didominasi oleh 

tamatan sekolah dasar sekitar 85%, sisanya 10% tamat SLTP dan 5% tamat 

SLTA; (d) rendahnya curahan tenaga kerja pertanian, 51 % tenaga kerja pertanian 

yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu; dan (e) beragamnya struktur 

ketenagakerjaan sector pertanian berdasarkan kualitas (dari kawasan barat 

Indonesia sampai kawasan timur Indonesia, jenis pekerjaan (dari peramu, 

peladang berpindah sampai pada petani modern), dan curahan jam kerja (dari 

under employed hingga pekerja penuh). 

Realitas kualitas sumber daya manusia pertanian seperti dicirikan diatas, 

tidak lepas dari beberapa kendala yang masih dihadapi dalam pengembangan 

sumber daya manusia terkait dengan kewirausahaan pertanian. Kendala-kendala 

tersebut antara lain: (a) daya tarik bagi generasi muda untuk tetap berada atau 

memulai terjun di sector pertanian semakin melemah. Hal ini disebabkan oleh 

adanya citra pertanian yang subsistem usaha kecil, kondisi kerja yang kumuh, 

penuh ressiko, dan keuntungan yang kecil; (b) kemampuan pemilikan/penguasaan 
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lahan pertanian yang semakin terbatas (gurem), dimana dengan rata-rata 

penguasaan lahan di bawah 0,5 ha, petani tidak akan bertahan hidup kalaau hanya 

mengandalkan pendapatan dari pertanian; (c) rendahnya penguasaan ilmu 

teknologi di bidang bisnis pertanian, sehingga menghambat pemanfaatan peluang 

pasar dan pencapaian efisiensi ekonomi; (d) lambatnya penciptaan kesempatan 

kerja di sector industri, karena sifatnya yang padat modal dan keterampilan; (e) 

investasi di sektor pertanian berjalan relatif lambat dengan teknologi yang masih 

didominasi oleh teknologi rendah dan tradisional; (f) belum optimumnya 

perkembangan subsistem agroindustri atau pengolahan hasil pertanian. 

Bertalian dengan kendala dan kondisi objektif di lapangan sebetulnya 

masih ada beberapa peluang bagi pengembangaan sector pertanian dan 

kewirausahaan pertanian dimasa yang akan datang. Peluang-peluang tersebut 

antara lain: (a) penduduk Indonesia yang besar merupakan peluang pasar hasil 

pertanian dan sumber tenaga kerja yang dapat di manfaatkan untuk 

pembangunaan pertanian; (b) masih adanya potensi ekonomi yang belum 

termanfaatkan, seperti pamanfaatan teknologi biologi, budidaya, lahan tidur, 

diversifikasi produk, pengolahan, dan pemasaran; (c) masih besarnya sumber-

sumber pertumbuhan baru terutama pada holtikultura, ppeternakan, perkebunan, 

dan perikanan. Sumber-sumber pertumbuhan baru tersebut tentunya membuka 

peluag bagi penciptaan, pengembangaan dan perluasan, kesempatan kerja 

produktif di sector pertanian. Untuk memafaatkan peluang-peluang bisnis 

pertanian, pembinaan sumber daya manusia pertanian (wirausahawan pertanian) 

sudah barang tentu tidak hanya diarahkan pada kemampuan dalam berusaha tani 

tetapi juga dalam kemampuannya dalam bisnis pertanian. Dengan pendekatan ini 

kompetensi ketenagakerjaan sektor pertanian harus memiliki kualifikasi petani 

sebagai wirausahawan pertanian.  

Kompetensi wirausahawan pertanian tersebut meliputi: (a) Mental 

produktif, berarti wirausahawan pertanian harus mempunyai kondisi mental 

produktif yaitu wawasan, pola pikir, sikap, semangat dan keuletan dalam 

melaksanakan usaha pertanian yang berpegang pada moral etika bisnis yang tepat; 

(b) Usaha, wirausaha berarti memiliki kekuatan dan keberanian untuk mengambil 

resiko karena terpanggil dan mampu menciptakan dan mengembangkan usaha 
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dengan tindakan infestasi, menyusun organisasi, menata manajemen serta 

menjalin hubungan kemitraan; (c) Kreatif, berarti mempunyai dayaa kreasi untuuk 

selalu mengembangkan dinamika yang tanggap terhadap setiap tantangan, 

ancaman, dan hambatan, serta bernaluri tinggi dalam memanfaatkan ppeluang, 

menciptaakan hal baru untuk di teladani yang lain; (d) Inovatif, berarti 

wirausahawan pertanian harus mempunyai kemampuan melakukan pembaharuan 

IPTEK dan manajemen dalam rangka pengembangan usaha; (e) Bina/benah, 

wirausahawan pertanian harus mempunyai jiwa kepemimpinan dan mampu 

melakukan pembenahan dan menciptakan kondisi strategis dalam menggerakan 

usaha; (f) Arsitek, wirausahawan pertanian harus memiliki kemampuan dalam 

merekayasa dan merancang bangun sistem agrobisnis dan agroindustri; (g) 

Teknologi tepat guna, wirausahawan pertanian harus memiliki kemampuan 

memilih teknologi yang tepat sesuai kebutuhan sistem agrobisnis dan agroindustri 

dan ramah ligkungan. 

 

Merubah petani naluri menjadi petani yang memiliki managerial skill dan 

jiwa entrepreneurship tidaklah mudah. Managerial skill dan jiwa 

entrepreneurship merupakan kunci sukses usaha pertanian. Pola pikir dan sikap 

yag hanya mengandalkan naluri atau norma warisan masa lalu dalam mengelola 

pertanian sudah tidak relevan lagi. Kualitas managerial dan kewirausahaan 

berkaitan erat dengan latar belaakang pendidikan dan pergaulan petani. Bagi 

petani gurem rata-rata pendidikannya sangat rendah. Tambahan pengetahuan dan 

keterampilan juga terbatas. Dengan demikian aksebilitas adopsi teknologi juga 

rendah. 

Kewirausahaan pertanian dapat diwujudkan melalui pendidikan formal, 

sejak pendidikan dasar dan menengah sampaai pergurruan tinggi. Seyogyanya 

nilai-nilai kewirausahaan pertanian sudah mulai diperkenaalkan sejak usia dini 

sampai remaja, dewasa sampai usia tua. Bila SMK bisa, mengapa Perguruan 

Tinggi tidak bisa, yang pasti SPMA sudah bisa, buktinya tidak sedikit 

wirausahawan pertanian berhasil karena “dicetak” di SPMA. Kompetensi 

kurikulum entrepreneurship di sekolah dan di Perguruan Tinggi berikut 

kelengkapan laboratorium bisnisnya sudah selayaknya mendapat porsi yang 
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memadai sesuai harapan masyarakat petani dan keprilakuan kewirausahawan 

pertanian guru dan dosen sudah sepatutnya menjadi suri tauladan bagi anak 

didiknya. Upaya dalam mewujudkan wirausahawan pertanian telah pula dilakukan 

oleh berbagai pihak baik LSM, kelompok profesi, kelompok hobi, kelompok 

minat, dan organisasi lainnya melalui pelatihan-pelatihan, walaupun jumlahnya 

masih relatif terbatas. Berbagai bentuk atau jenis kegiatan kewirausahawan 

pertanian antara lain: agribisnis yang merupakan sistem yang saling berkaitan 

antara subsistem agroinput atau penyediaan sarana produksi pertanian dan alat 

mesin pertanian, proses produksi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, 

pengolahan hasil pertanian, dan pemasaran hasil pertanian, kegiatan agroindustri 

adalah usaha pengolahan hasil-hasil pertanian dalam upaya meningkatkan 

lapangan kerja dan pendapatan. 
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Tabel 32. Matriks rencana penyuluhan di Kecamatan Galang 

No Keadaan Tujuan Masalah Sasaran Kegiatan 

PelakuUtama Pelak

uUta

ma 

Pelak

u 

Usaha 

Wanita 

Tani 

Taruna 

Tani 

Petani 

Dewasa 
L P L P Materi Metode Vol Lokasi Waktu Sumber 

Biaya 

Penanggung 

Jawab 
Pelaksana Ket 

 Keadaan  Tujuan  Masalah                  

 Generasi muda 

belum 

mengetahui 

pertanian 

modern dan 

kewirausahaan 

yang baik 

sebesar 0 % 

Generasi muda 

mengetahui 

pertanian 

modern dan 

kewirausahaan 

yang baik dari 0 

% menjadi 50% 

Generasi 

muda belum 

mengetahui 

pertanian 

modern dan 

kewirausahaa

n yang baik 

sebesar 100 

%  

  

√ 

  
√ 

 √ 
√ 

 
√ 

 √ 
√ 

Pertanian 

modern dan 

kewirausaha

an pertanian 

Ceramah dan 

diskusi 

Serta 

pemutaran 

film 

2X Galang September 

2019 

APBD Kood. BPP 

Jaharun  

pemuda 

dan 

penyuluh 
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  KATA PENGANTAR 

 

Perihal  : Permohonan pengisian Kuesioner 

Lampiran  : Satu Berkas 

Judul : Perspektif Generasi Muda Terhadap Wirausaha Pertanian Di 

Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang 

 

Kepada Yth  : Bapak/ Ibu/ Sdr 

 

Dengan hormat, 

Dalam rangka kegiatan Tugas Akhir yang merupakan salah satu syarat 

kelulusan bagi mahasiswa sekaligus untuk memperoleh gelar S.Tr.Pt di Politeknik 

Pembangunan Pertanian (POLBANGTAN)   Medan, maka saya mohon kepada 

bapak/ Ibu/ Sdr kesediaannya untuk mengisi kuesioner yang telah tersedia. 

Kuesioner ini bukanlah tes psikologis dari atasan atau dari manapun, maka 

dari itu Bapak/ Ibu/ Sdr tidak perlu takut atau ragu-ragu dalam memberi jawaban 

yang sejujurnya. Artinya semua jawaban yang Bapak/ Ibu/ Sdr berikan adalah 

benar dan jawaban yang diminta adalah sesuai dengan kondisi yang di lakukan 

selama ini. 

Semua jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai 

harganya bagi pelaksanaan Pengkajian pada Tugas Akhir ini, atas perhatian dan 

bantuan nya kami ucapkan terima kasih. 

 

 

    Medan,          Maret 2019 

 

 

 Ayu Ratnita Ningsih 
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DAFTAR ANGKET 

 

 Nomor responden 

 

                                                                           

  

 

 

1. Petunjuk pengisian kuesioner 

a. Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan bapak/ibu/sdr untuk 

menjawab seluruh pertanyaan yang ada. 

b. Berilah tanda  (√) pada kolom yang saudara / pilih sesuai dengan keadaan 

yang sebenarnya. 

c. Ada lima alternalif jawaban yaitu  

   5 :  sangat setuju             (SS) 

   4 :  setuju              (S) 

                      3 :  Ragu-ragu                 (RR) 

                      2 :  Tidah setuju              (TS) 

                      1 :  Sangat Tidak setuju   (STS)  

  2.  Karekteristik responden 

a) Nama    :  .......................................................... 

b) Jenis kelamin    :  .......................................................... 

c) Umur    :  .......................................................... 

d) Pendidikan terakhir  :  .......................................................... 

e) Luas lahan   :  …………………………………….. 

f) Pendapatan   :   ……………………………………. 
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DAFTAR PERNYATAAN 

 

No Pernyataan 

Alternatif Jawaban 

STS TS RR S SS 

USIA 

1 Dengan usia saya saat ini saya lebih 

memilih menjadi petani sukses daripada 

menjadi pegawai/karyawan. 

     

2 Bukan hanya orang tua saja bekerja 

dibidang pertanian. 

     

3 Usia diatas 20 tahun cenderung akan lebih 

memiliki kemantapan pandangan dan 

minat untuk berwirausaha 

     

4 Dengan usia saya saat ini saya lebih 

memilih usaha dibidang pertanian sebagai 

pekerjaan utama. 

     

JENIS KELAMIN 

1 Pada umumnya yang bekerja sebagai 

wirausaha adalah laki-laki 

     

2 Pekerjaan di sektor pertanian merupakan 

pekerja keras dan dan juga bisa untuk 

perempuan 

     

3 Untuk menjadi petani sukses harus 

memiliki fisik yang kuat dalam bertani  

     

4 Bekerja sebagai wirausaha pertanian tidak 

harus terjun ke sektor budidaya. 
     

5 Menurut saya untuk menjadi wirausaha 

tidak hanya memerlukan fisik yang kuat 

melainkan juga pengetahuan dan 

kemampuan lain. 

     

6 Perempuan juga bisa berkecimpung di 

pekerjaan  pertanian. 

     

TINGKAT PENDIDIKAN 

1 Untuk menekuni usaha dibidang pertanian 

dibutuhkan generasi muda yang 

berpendidikan tinggi 
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2 Menjadi petani sukses tidak cukup hanya 

belajar dari orang tua saja. 

     

3 Pendidikan formal sangat diperlukan 

untuk mendukung usaha dibidang 

pertanian 

     

4 Bukan hanya pemuda dengan pendidikan 

rendah saja yang menekuni usaha 

dibidang pertanian. 

     

5 Pendidikan non formal seperti pelatihan 

dan sosialiasi diperlukan untuk 

mendukung kemampuan dan kemantapan 

dalam menekuni usaha pertanian 

     

6 Untuk menjadi petani sukses harus mau 

belajar dan bekerja sama untuk 

mendapatkan informasi guna 

meningkatkan usaha. 

 

     

LUAS LAHAN 

1 Saya berminat untuk berwirausaha 

dibidang pertanian meskipun tidak 

memiliki lahan untuk melakukan usaha 

 

     

2 Saya memiliki lahan saya sendiri dan  

saya lebih memilih untuk mengolah lahan 

tersebut daripada membangun rumah atau 

menjualnya 

     

3 Dengan luas lahan yang kecil saya akan 

tetap mencoba berwirausaha pertanian 

dengan memanfaatkan teknologi yang 

memadai 

     

4 Walaupun saya tidak memiliki lahan 

untuk melakukan usaha tani tapi saya 

mencoba untuk memanfaatkan lahan 

pekarangan yang sempit atau menyewa 

lahan untuk bertani 
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5 Menurut saya menjadi wirausahawan 

pertanian tidak harus memiliki lahan 

karena juga bisa dilakukan melalui sektor 

lain dalam pertanian seperti pemasaran 

hasil pertanian atau pengolahan hasil 

pertanian agar memiliki nilai tambah 

     

PENDAPATAN 

1 Prospek pendapatan dengan berwirausaha 

pertanian sangat besar dan menjanjikan 

     

2 Pendapatan dengan berwirausaha dapat 

diprediksi 

     

3 Pendapatan disektor wirausaha pertanian 

sangat tinggi terutama dibagian industri 

     

4 Pendapatan dengan bekerja sebagai 

wirausaha di sektor pertanian lebih tinggi 

dibandingkan dengan. pegawai/karyawan 

     

5 Pendapatan dari hasil berwirausaha 

pertanian tidak tetap. 

     

6 Tidak membutuhkan waktu lama untuk 

mendapatkan keuntungan/pendapatan dari 

hasil berwirausaha di sektor pertanian. 

     

LINGKUNGAN KELUARGA 

1 Saya tertarik untuk berwirausaha  

dibidang pertanian untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga 

     

2 Saya tertarik untuk terjun menjadi 

wirausaha pertanian karena keluarga saya 

pada umumnya bekerja dibidang pertanian 

     

3 Keluarga saya pada umumnya bekerja 

sebagai karyawan/pegawai tetapi mereka 

mendukung saya untuk berwirausaha 

dibidang pertanian 

     

4 Orang tua dan keluarga saya umumnya 

berprofesi sebagai petani dan aktif 

mendukung saya untuk menekuni usaha 

bidang pertanian 
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5 Saya tertarik untuk terjun karena ingin 

meneruskan usaha pertanian keluarga saya 

     

6 Keluarga sangat mendukung saya untuk 

terjun sebagai wirausaha dibidang 

pertanian dan yakin bahwa saya akan 

berhasil bila berwirausaha daripada 

menjadi pegawai/karyawan 

     

LINGKUNGAN MASYARAKAT 

1 Saya tertarik untuk terjun menjadi 

wirausaha pertanian karena saya sering 

bergaul dengan masyarakat yang 

umumnya petani. 

     

2 Saya tumbuh besar dilingkungan sosial 

yang umunya bekerja sebagai petani 

     

3 Saya tertarik karena melihat usaha orang 

lain disekitar saya yang berwirausaha 

dibidang pertanian kebutuhan hidupnya 

tercukupi bahkan berlebih. 

     

4 Saya tumbuh besar dilingkungan sosial 

yang umunya bekerja sebagai wirausaha 

     

5 Pergaulan saya dengan masyarakat yang 

berwirausaha pertanian tidak membuat 

saya tertarik untuk terjun kedalamnya 

     

6 Saya berwirausaha pertanian bukan karna 

adanya dorongan dari lingkungan sosial 

yang banyak berprofesi sebagai petani 

     

7 Saya berwirausaha pertanian karena 

sering berkomunikasi dengan teman dan 

orang lain yang sudah berhasil dengan 

usaha pertaniannya 

     

IMAGE PERTANIAN 

1 Berwirausaha disektor pertanian 

membutuhkan banyak tenaga dan 

pendapatan yang didapatkan tidak 

sebanding 
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2 Wirausaha disektor pertanian sangat 

rentan serta beresiko tinggi mengalami 

kegagalan dan kerusakan hasil 

     

3 Berwirausaha disektor pertanian 

menghabiskan banyak waktu 

     

4 Menurut saya pekerjaan bertani masih 

terkesan kuno dan masih berorientasi pada 

pekerjaan yang menguras banyak tenaga 

dengan menggunakan sistem tradisional 

     

5 Bertani merupakan pekerjaan yang kotor 

karena berkecimpung  dengan lumpur 

sawah, tanah, pupuk kimia, pestisida, 

pupuk organik dan hama serta penyakit 

tanaman. 

     

6 Belum adanya pengembangan serta 

inovasi di daerah ini pada usaha di sektor 

pertanianberbasis agroindustri/pengolahan  

hasil, agrowisata, agroforestry agar 

generasi muda berminat terjun dalam 

wirausaha pertanian. 

     

7 Saya tidak tertarik untuk berwirausaha di 

sektor pertanian karena pekerjaan yang 

dilakukan melelahkan dan berat serta 

harga produk/panen yang tergolong 

rendah sehingga menghasilkan uang yang 

dirasa relatif kecil 

     

STATUS SOSIAL 

1 Dengan menekuni usaha bidang pertanian 

akan membuat saya lebih berwibawa 

sekaligus status sosial saya sebagai 

generasi muda terangkat 

     

2 Menurut saya dengan berstatus sebagai 

wirausahawan pertanian saya akan 

mendapatkan penghargaan yang tinggi di 

mata masyarakat bila dibandingkan 

dengan menjadi pegawai/karyawan 
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3 Kehidupan masyarakat di era moderen 

mempengaruhi pandangan saya terhadap 

pertanian 

     

4 Menurut saya dengan persaingan global, 

nasional serta lokal memungkinkan saya 

cenderung lebih sukses nantinya dengan 

menjadi wirausahawan pertanian 

     

5 Dengan bertani saya akan mendapat 

perhatian dan penghargaan dari 

pemerintah 

 

     

AKSESBILITAS 

1 Menurut saya informasi tentang pertanian 

sangat mudah didapatkan dan bisa diakses 

kapan saja 

     

2 Menurut saya informasi tentang wirausaha 

pertanian tidak hanya didapatkan dari 

internet tapi juga dari teman dan orang 

lain yang sudah berhasil dengan usaha 

pertaniannya 

     

3 Menurut saya hasil pertanian sangat 

mudah dipasarkan dan selalu dibutuhkan 

     

4 Menurut saya di daerah ini, sarana dan 

prasarana untuk mendukung kegiatan 

wirausaha pertanian seperti bibit, pupuk, 

dan saprotan lainnya mudah didapatkan 

dan tersedia dalam jumlah besar 

     

5 Menurut saya di daerah ini, alat dan mesin 

pertanian untuk memudahkan proses 

budidaya mudah didapatkan dan tersedia. 

     

6 Menurut saya hasil pertanian sering 

mengalami fluktuasi/naik turunnya harga 

secara drastis sehingga kadang terjadi 

kerugian 

     

7 Menurut saya di daerah ini lembaga 

ekonomi seperti bank dan lembaga 

keuangan mikro lainnya yang 

menyediakan pinjaman modal untuk 

menunjang kegiatan wirausaha pertanian 

mudah di akses dan tersedia 
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PERSPEKTIF GENERASI MUDA       

1 Pendapatan dengan bekerja sebagai 

wirausaha pertanian sangat menjajikan 

     

2 Pendapatan dengan bekerja sebagai 

wirausaha pertanian dapat mencukupi 

kebutuhan keluarga saya 

     

3 Dengan menekuni usaha bidang pertanian 

akan membuat saya lebih berwibawa 

sekaligus status sosial saya sebagai 

generasi muda terangkat 

     

4 Menurut saya dengan berstatus sebagai 

wirausahawan pertanian saya akan 

mendapatkan penghargaan yang tinggi di 

mata masyarakat 

     

5 Menurut saya bekerja di bidang pertanian 

sangat mudah dan menyenangkan 

     

6 Menurut saya sarana dan prasarana 

pendukung pertanian mudah di jangkau 

     

7 Menurut saya berwirausaha pertanian 

minim resiko kegagalan 
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No Nama Usia Jenis Kelamin Pendidikan Pendapatan Luas lahan 

1 Rizky Azhari 19 Laki - laki SMA 3,3 juta 3 rante 

2 Ramli Sipayung 28 Laki - laki SMA 3,6 juta 4 rante 

3 Hendra Gunawan 27 Laki - laki SMP 3,2 juta - 

4 Ricky Pratama 25 Laki - laki SMA 3,2 juta - 

5 Kevin Purba 21 Laki - laki SMA 3,1 juta - 

6 Ahmad Fauzi 21 Laki - laki SMA 3,35 juta - 

7 Ardiansyah 21 Laki - laki SMA 3,8 juta - 

8 Yogi Satrio 22 Laki - laki SMA 3,6 juta - 

9 Muhammad Iksan 22 Laki - laki SMA 3,3 juta - 

10 Suseno 28 Laki - laki SMA 3,3 juta - 

11 Jaka Ropiansyah 21 Laki - laki SMA 4 juta - 

12 Arbi Gunanto 22 Laki - laki SMA 3,9 juta - 

13 Teguh Firmansyah 24 Laki - laki SMA 4 juta - 

14 Gian Putra Wijaya 25 Laki - laki S1 4,5 juta - 

15 Ahmad Alhajar 38 Laki - laki SMA 4,1 juta - 

16 Nazaruddin Hasibuan 39 Laki - laki SMA 4,5 juta - 

17 Risman Sipayung 38 Laki - laki SMA 3,6 juta - 

18 Muliono   31 Laki - laki SMA 3,3 juta - 

19 Kusmiadi 35 Laki - laki SMA 3,3 juta - 

20 Satria Putra Hasibuan 39 Laki - laki SMA 3,8 juta - 

21 Randi Purnomo 39 Laki - laki SMA 2,7 juta - 

22 Muhammad Hadi 31 Laki - laki S1 4 juta - 

23 Akhyar Hasibuan 35 Laki - laki SMA 4 juta - 

24 Usman 33 Laki - laki SMA 4,3 juta - 

25 Khairil Anwar 38 Laki - laki S1 4,1 juta - 

26 Ali Lubis 31 Laki - laki SMA 4 juta - 

27 Anbar Khalisah 19 Perempuan  SMA 3,3 juta - 

28 Indah Agustin 20 Perempuan SMA 2,5 juta - 

29 Ayu Lestari 24 Perempuan SMA 4,2 juta 4 rante  

30 Nafila Uzdah 21 Perempuan SMA 1,9 juta - 

31 Julianda Saputri 21 Perempuan SMA 3,8 juta - 

32 Sumiati 21 Perempuan SMA 2,3 juta - 

33 Hafidza Rizhkafa 21 Perempuan Kuliah/S1 1,6 juta - 

34 Dian Handini 25 Perempuan D3 1,6 juta - 

35 Atika Suci 22 Perempuan SMA 3,2 juta - 

36 Trisna Setia Wati 22 Perempuan Kuliah/S1 3,5 juta - 

37 Yusmida Santi 38 Perempuan SMA 3,2 juta 2 rante 

38 Sugiati 35 Perempuan SMA 3,7 juta - 

39 Rahma Dewi Hasibuan 35 Perempuan SMA 3,5 juta - 

40 Siti Nur Alam Hasibuan   34 Perempuan SMA 3,5 juta - 

41 Putri Rahmawati 34 Perempuan SMA 3,3 juta - 

42 Nining Kurnia Wati 38 Perempuan SMA 3,1 juta - 

43 Rukini 37 Perempuan SMA 4,8 juta - 

44 Titin Herawati 39 Perempuan SMA 2 juta - 

 



120 
 

Lampiran 3. Rekapitulasi Hasil Kuesioner 

 

Faktor internal  

usia total  jenis kelamin total pendidikan  total luas lahan total pendapatan total 

2 4 3 3 12 2 4 4 4 4 4 22 4 5 3 4 5 5 26 3 2 3 3 4 15 5 3 4 4 4 2 22 

2 4 4 2 12 4 2 5 3 3 3 20 3 5 5 3 3 5 24 3 2 3 2 2 12 2 3 3 3 2 2 15 

4 4 4 4 16 5 4 5 4 4 4 26 5 4 4 4 4 5 26 5 4 4 4 5 22 4 5 4 4 4 1 22 

3 4 2 1 10 2 3 3 2 5 5 20 4 4 5 3 5 4 25 2 4 4 4 4 18 2 1 2 4 4 1 14 

4 4 2 1 11 1 3 4 3 4 4 19 4 4 5 3 5 4 25 3 4 4 3 4 18 2 2 3 3 4 2 16 

1 4 2 5 12 4 3 5 3 5 4 24 4 4 2 4 3 5 22 2 2 4 4 3 15 3 4 2 2 4 3 18 

4 4 2 1 11 4 3 2 3 5 5 22 4 4 5 3 4 4 24 2 4 4 3 4 17 4 2 2 2 4 2 16 

3 5 5 3 16 2 4 4 5 5 4 24 5 4 3 4 4 5 25 2 5 4 5 4 20 5 2 5 3 5 2 22 

4 4 4 2 14 2 2 4 2 4 4 18 2 4 4 4 4 5 23 4 4 4 4 4 20 4 4 3 3 3 3 20 

4 5 4 4 17 2 4 4 3 5 4 22 4 4 3 4 4 4 23 3 4 4 3 3 17 4 4 3 3 4 2 20 

5 4 3 4 16 2 4 4 4 4 4 22 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 4 2 4 3 4 3 20 

5 4 3 4 16 2 4 4 4 4 4 22 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 4 2 4 3 4 3 20 

4 5 5 4 18 4 4 4 2 5 4 23 5 4 5 4 5 5 28 4 5 5 4 5 23 5 3 4 4 4 4 24 

4 5 5 3 17 2 4 5 2 4 4 21 2 5 4 4 4 5 24 3 4 4 3 4 18 3 3 2 3 5 2 18 

5 5 5 5 20 3 4 4 5 4 5 25 5 5 4 4 5 5 28 4 4 5 4 5 22 4 3 3 4 2 3 19 

5 4 5 4 16 2 4 5 3 4 5 23 2 4 4 3 3 5 21 4 5 4 5 5 23 5 4 3 3 3 4 22 

2 4 3 2 11 1 4 2 3 5 4 19 4 2 5 3 4 4 22 3 3 4 4 4 18 3 1 3 4 4 2 17 

1 2 4 2 9 4 3 5 1 4 4 21 4 4 5 3 5 4 25 3 5 4 4 4 20 3 2 4 4 3 2 18 

2 2 5 5 14 2 5 5 2 4 5 23 4 3 4 3 4 4 22 4 4 4 3 4 19 4 1 4 3 4 1 17 

1 4 2 5 12 4 3 5 3 5 4 24 4 4 2 4 3 5 22 2 2 4 4 2 14 2 4 2 2 4 3 17 

4 4 4 4 16 5 3 4 5 5 3 25 4 4 3 4 5 5 25 2 2 4 4 5 17 3 4 3 3 2 3 18 

3 4 4 3 14 4 2 3 4 3 5 21 5 4 5 4 4 5 27 4 5 4 4 4 21 4 4 2 2 5 2 19 

4 4 5 1 14 4 4 4 4 3 1 20 4 5 4 1 1 4 19 5 5 5 5 3 23 3 5 4 4 3 2 21 



121 
 

5 5 5 4 19 4 4 4 3 5 4 24 5 5 5 4 5 4 28 4 5 4 5 4 22 5 4 5 4 4 4 26 

5 5 5 5 20 2 4 4 2 5 5 22 2 5 5 5 5 5 27 4 5 5 5 4 23 5 4 4 4 4 4 25 

4 4 5 2 15 1 4 4 4 5 4 22 1 4 3 4 3 4 19 3 4 2 4 4 17 2 2 2 2 5 2 15 

2 2 5 5 14 1 4 1 1 5 5 17 5 4 5 4 4 5 27 4 5 4 4 4 21 4 1 4 4 5 1 19 

4 4 5 3 16 3 5 5 4 5 5 27 5 4 3 4 5 5 26 4 5 4 5 4 22 3 4 3 3 5 3 21 

4 4 5 4 17 5 4 5 3 4 5 26 5 5 4 4 5 4 27 4 3 5 5 4 21 4 5 3 4 4 4 24 

4 4 4 4 16 2 5 5 1 4 4 21 5 4 5 1 3 5 23 3 5 3 4 4 19 3 4 3 2 4 5 21 

4 4 4 5 17 1 2 3 4 3 2 15 1 2 2 1 4 4 14 2 2 4 2 3 13 4 2 4 5 2 3 20 

3 5 5 4 17 4 4 5 2 5 4 24 4 4 4 4 5 5 26 2 5 4 5 4 20 4 4 4 3 5 3 23 

2 2 2 2 8 2 2 2 3 2 2 13 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 10 2 2 3 3 2 2 14 

5 4 5 4 18 2 2 4 1 1 2 12 2 2 2 2 2 2 12 3 2 2 2 2 11 2 2 2 2 2 2 12 

5 5 5 5 20 4 2 4 4 4 4 22 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 4 4 3 3 4 4 22 

5 4 5 4 18 2 2 4 1 4 4 17 4 4 4 4 4 4 24 3 4 4 4 4 19 4 4 4 4 4 4 24 

2 2 3 3 10 5 2 4 3 4 4 22 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 5 5 5 5 4 4 28 

2 4 3 2 11 1 4 2 3 5 4 19 4 2 5 3 4 4 22 3 3 4 4 4 18 3 1 3 4 4 2 17 

1 2 4 2 9 4 3 5 1 4 4 21 4 4 5 3 5 4 25 3 5 4 4 4 20 3 2 4 4 3 2 18 

2 2 5 5 14 2 5 5 2 4 5 23 4 3 4 3 4 4 22 4 4 4 3 4 19 4 1 4 3 4 1 17 

1 4 2 5 12 4 3 5 3 5 4 24 4 4 2 4 3 5 22 2 2 4 4 2 14 2 4 2 2 4 3 17 

4 4 4 5 17 1 2 3 4 3 2 15 1 2 2 1 4 4 14 2 2 4 2 3 13 4 2 4 5 2 3 20 

3 5 5 4 17 4 4 5 2 5 4 24 4 4 4 4 5 5 26 2 5 4 5 4 20 4 4 4 3 5 3 23 

2 2 2 2 8 2 2 2 3 2 2 13 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 10 2 2 3 3 2 2 14 
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Faktor Eksernal 

lingkungan 
keluarga total lingkungan masyarakat total image pertanian  total status sosial total aksesbilitas  total 

4 3 3 4 3 3 20 2 3 4 4 2 3 3 21 4 3 2 5 5 3 4 26 3 3 4 3 3 16 4 5 4 4 4 2 3 26 

3 3 2 2 2 5 17 2 2 3 2 3 1 3 16 2 2 2 3 2 2 3 16 2 4 4 3 4 17 4 4 4 3 3 5 4 27 

5 5 5 5 5 5 30 4 4 4 4 4 4 4 28 2 2 2 2 2 2 2 14 4 5 4 4 5 22 4 4 4 4 4 1 4 25 

4 2 3 4 4 4 21 3 4 4 2 2 3 4 22 4 2 2 2 2 5 4 21 3 4 4 2 3 16 3 4 4 4 4 5 1 25 

3 3 2 2 2 5 17 2 2 3 2 3 1 3 16 2 2 2 3 2 2 3 16 2 3 4 3 4 16 4 4 4 3 3 5 4 27 

2 2 3 3 2 3 15 3 3 2 3 4 2 2 19 2 2 2 3 2 3 2 16 2 2 4 2 2 12 4 4 4 3 3 5 4 27 

3 4 4 5 5 4 25 4 4 4 2 3 3 4 24 2 5 3 2 2 3 3 20 4 4 3 4 2 17 3 4 4 4 4 5 2 26 

5 4 4 4 3 4 24 4 5 4 4 2 4 4 27 2 4 4 3 4 3 4 24 3 2 3 3 4 15 4 4 4 4 3 4 3 26 

4 4 4 4 4 4 24 4 3 4 3 2 2 4 22 4 2 4 4 4 3 4 25 3 2 4 4 4 17 4 4 4 4 3 4 3 26 

4 3 2 2 3 3 17 3 2 3 3 3 3 3 20 3 3 3 4 5 2 3 23 3 3 4 3 3 16 4 4 4 4 3 4 3 26 

4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 2 2 4 4 24 4 2 4 4 4 2 2 22 3 4 4 4 4 19 4 4 4 4 4 4 4 28 

4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 2 2 4 4 24 4 2 4 4 4 2 2 22 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 

4 5 4 5 5 5 28 4 4 5 4 3 4 4 28 2 2 3 4 4 2 3 20 4 4 4 4 5 21 5 4 4 4 4 4 5 30 

4 4 4 4 4 3 23 2 2 3 4 2 4 2 19 3 3 4 4 4 3 4 25 4 3 2 3 3 15 4 5 5 4 4 3 3 28 

2 5 4 5 4 4 24 2 5 3 4 2 5 4 25 5 2 4 5 5 4 4 29 4 4 4 5 4 21 5 5 5 5 4 4 2 30 

4 5 5 4 5 4 27 5 5 4 4 2 2 4 26 3 2 3 4 4 2 3 21 4 3 3 4 4 18 4 5 5 4 4 3 4 29 

3 4 5 5 5 4 26 4 3 4 1 1 3 4 20 2 2 3 4 5 5 3 24 3 4 4 3 3 17 1 4 4 5 4 5 1 24 

4 4 5 5 5 4 27 4 4 4 1 2 4 4 23 3 2 2 3 2 3 3 18 3 4 4 4 4 19 2 4 4 4 4 5 2 25 

4 4 4 5 4 3 24 4 4 3 2 1 3 4 21 3 4 4 4 2 4 3 24 3 4 3 3 2 15 3 4 4 4 4 5 2 26 

2 2 3 3 2 3 15 3 3 2 3 4 2 2 19 2 2 2 3 2 3 2 16 2 2 4 2 2 12 4 4 4 3 3 5 4 27 

4 5 3 4 4 5 25 3 3 2 4 4 4 4 24 3 1 4 3 4 4 2 21 3 4 4 5 5 21 2 2 4 2 2 2 2 16 

4 3 4 4 5 3 23 4 3 4 1 1 3 4 20 2 2 3 4 5 5 3 24 3 4 4 4 4 19 2 4 4 4 4 5 2 25 

4 4 5 5 5 4 27 5 5 4 4 2 2 4 26 3 2 3 4 4 2 3 21 2 4 4 2 3 15 3 4 4 4 4 5 2 26 
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4 4 4 2 4 2 20 5 4 5 2 2 4 5 27 4 2 3 4 2 1 4 20 3 4 4 4 4 19 4 5 5 2 2 4 4 26 

5 5 4 5 5 5 29 2 4 5 2 2 4 2 21 4 3 4 5 5 2 5 28 4 3 4 5 4 20 5 5 5 4 3 4 5 31 

4 3 4 4 5 3 23 3 2 2 4 2 2 2 17 2 2 2 4 1 4 3 18 2 4 4 2 3 15 3 4 4 4 4 5 2 26 

4 4 4 4 3 1 20 4 5 4 1 1 4 4 23 5 5 5 5 5 5 3 33 3 4 3 4 3 17 4 4 5 5 4 5 1 28 

4 4 4 4 4 4 24 4 4 3 4 1 3 4 23 4 1 1 1 1 1 2 11 4 3 3 3 3 16 3 3 3 3 3 3 3 21 

5 4 5 5 5 5 29 5 2 4 2 4 4 2 23 2 2 2 2 1 1 5 15 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 5 35 

5 1 5 5 4 3 23 4 5 3 1 3 3 5 24 3 3 2 5 2 2 4 21 5 2 3 4 2 16 3 2 1 3 2 4 5 20 

1 4 5 3 4 5 22 4 5 4 4 5 4 3 29 1 3 2 1 3 2 3 15 4 5 4 4 5 22 3 4 4 5 4 4 3 27 

5 5 5 5 5 5 30 5 4 4 4 2 2 4 25 3 2 4 4 5 2 4 24 4 3 4 4 4 19 5 5 5 5 3 4 4 31 

2 2 2 2 2 2 12 2 2 3 2 3 4 2 18 2 2 2 1 3 3 3 16 1 1 2 2 3 9 2 2 1 3 3 2 2 15 

2 2 3 2 2 2 13 2 2 2 2 2 3 1 14 3 3 1 2 2 3 3 17 1 1 1 1 1 5 1 2 1 3 3 3 2 15 

4 4 4 4 4 4 24 4 4 3 4 3 2 4 24 2 2 2 5 3 3 3 20 1 1 4 4 3 13 4 4 5 3 3 3 4 26 

4 4 3 4 4 4 23 4 4 4 4 4 3 5 28 3 3 5 2 2 3 3 21 5 5 5 5 5 25 5 4 5 3 3 3 3 26 

4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 28 2 2 2 2 2 2 2 14 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 

3 4 5 5 5 4 26 4 3 4 1 1 3 4 20 2 2 3 4 5 5 3 24 3 4 4 3 3 17 1 4 4 5 4 5 1 24 

4 4 5 5 5 4 27 4 4 4 1 2 4 4 23 3 2 2 3 2 3 3 18 3 4 4 4 4 19 2 4 4 4 4 5 2 25 

4 4 4 5 4 3 24 4 4 3 2 1 3 4 21 3 4 4 4 2 4 3 24 3 4 3 3 2 15 3 4 4 4 4 5 2 26 

2 2 3 3 2 3 15 3 3 2 3 4 2 2 19 2 2 2 3 2 3 2 16 2 2 4 2 2 12 4 4 4 3 3 5 4 27 

1 4 5 3 4 5 22 4 5 4 4 5 4 3 29 1 3 2 1 3 2 3 15 4 5 4 4 5 22 3 4 4 5 4 4 3 27 

5 5 5 5 5 5 30 5 4 4 4 2 2 4 25 3 2 4 4 5 2 4 24 4 3 4 4 4 19 5 5 5 5 3 4 4 31 

2 2 2 2 2 2 12 2 2 3 2 3 4 2 18 2 2 2 1 3 3 3 16 1 1 2 2 3 9 2 2 1 3 3 2 2 15 
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Variabel Y 

Perspektif Total  

4 4 3 3 3 4 3 24 

2 3 2 1 3 3 4 18 

4 4 4 5 4 4 1 26 

3 2 4 2 5 3 4 23 

2 3 2 1 3 3 4 18 

2 3 2 1 3 3 4 18 

2 3 4 3 5 4 3 24 

4 4 3 3 3 3 3 23 

4 4 3 3 3 3 3 23 

3 3 3 3 3 2 3 20 

2 4 4 4 4 4 2 24 

2 4 4 4 4 4 2 24 

4 4 4 4 2 4 2 24 

3 4 3 2 4 4 3 23 

4 4 5 4 4 4 3 28 

4 5 3 3 5 4 3 27 

3 3 2 2 4 4 3 21 

2 3 3 2 5 4 3 22 

2 3 4 2 4 4 3 22 

2 3 2 1 3 3 4 18 

2 2 4 1 4 3 4 20 

2 3 3 2 5 4 3 22 

2 2 2 2 1 2 5 16 

4 4 4 4 5 3 4 28 

4 4 4 3 5 4 4 28 

2 2 2 2 1 2 5 16 

3 3 4 2 5 4 3 24 

3 3 3 4 4 4 4 25 

5 5 5 5 5 5 5 35 

1 3 2 1 3 2 4 16 

4 5 4 3 4 5 4 29 

3 4 4 3 4 3 3 24 

1 1 1 3 2 2 3 13 

1 2 2 2 2 2 2 13 

5 5 5 3 4 4 3 29 

5 4 4 4 4 4 4 29 

4 4 4 4 4 4 4 28 

3 3 2 2 4 4 3 21 
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2 3 3 2 5 4 3 22 

2 3 4 2 4 4 3 22 

2 3 2 1 3 3 4 18 

4 5 4 3 4 5 4 29 

3 4 4 3 4 3 3 24 

1 1 1 3 2 2 3 13 
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Lampiran 4. Hasil SPSS 

 

- Uji Validitas 

 

Usia  

Correlations 

 VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00007 VAR00008 

VAR00001 Pearson Correlation 1 ,424 ,448 ,304 -,025 ,563 ,793
**
 ,739

*
 

Sig. (2-tailed)  ,222 ,194 ,392 ,945 ,090 ,006 ,015 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00002 Pearson Correlation ,424 1 ,816
**
 ,198 -,134 ,104 ,296 ,589 

Sig. (2-tailed) ,222  ,004 ,584 ,711 ,775 ,406 ,073 

N  10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00003 Pearson Correlation ,448 ,816
**
 1 ,199 ,106 ,311 ,577 ,746

*
 

Sig. (2-tailed) ,194 ,004  ,581 ,770 ,383 ,081 ,013 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00004 Pearson Correlation ,304 ,198 ,199 1 ,423 ,408 ,334 ,594 

Sig. (2-tailed) ,392 ,584 ,581  ,223 ,242 ,346 ,070 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00005 Pearson Correlation -,025 -,134 ,106 ,423 1 ,317 ,377 ,419 

Sig. (2-tailed) ,945 ,711 ,770 ,223  ,371 ,283 ,228 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00006 Pearson Correlation ,563 ,104 ,311 ,408 ,317 1 ,818
**
 ,747

*
 

Sig. (2-tailed) ,090 ,775 ,383 ,242 ,371  ,004 ,013 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00007 Pearson Correlation ,793
**
 ,296 ,577 ,334 ,377 ,818

**
 1 ,886

**
 

Sig. (2-tailed) ,006 ,406 ,081 ,346 ,283 ,004  ,001 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 
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VAR00008 Pearson Correlation ,739
*
 ,589 ,746

*
 ,594 ,419 ,747

*
 ,886

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,015 ,073 ,013 ,070 ,228 ,013 ,001  

N 10 10 10 10 10 10 10 10 
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Jenis Kelamin 

Correlations 

 VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00007 VAR00008 

VAR00001 Pearson Correlation 1 ,650
*
 -,035 ,561 ,444 ,180 ,500 ,640

*
 

Sig. (2-tailed)  ,042 ,923 ,092 ,198 ,620 ,141 ,046 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00002 Pearson Correlation ,650
*
 1 ,087 ,812

**
 ,680

*
 ,477 ,469 ,837

**
 

Sig. (2-tailed) ,042  ,812 ,004 ,030 ,164 ,171 ,003 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00003 Pearson Correlation -,035 ,087 1 ,340 ,000 ,819
**
 ,599 ,529 

Sig. (2-tailed) ,923 ,812  ,336 1,000 ,004 ,067 ,116 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00004 Pearson Correlation ,561 ,812
**
 ,340 1 ,229 ,536 ,527 ,786

**
 

Sig. (2-tailed) ,092 ,004 ,336  ,524 ,111 ,117 ,007 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00005 

 

 

Pearson Correlation ,444 ,680
*
 ,000 ,229 1 ,449 ,479 ,663

*
 

Sig. (2-tailed) ,198 ,030 1,000 ,524  ,193 ,161 ,037 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00006 Pearson Correlation ,180 ,477 ,819
**
 ,536 ,449 1 ,740

*
 ,817

**
 

Sig. (2-tailed) ,620 ,164 ,004 ,111 ,193  ,014 ,004 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00007 Pearson Correlation ,500 ,469 ,599 ,527 ,479 ,740
*
 1 ,831

**
 

Sig. (2-tailed) ,141 ,171 ,067 ,117 ,161 ,014  ,003 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00008 Pearson Correlation ,640
*
 ,837

**
 ,529 ,786

**
 ,663

*
 ,817

**
 ,831

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,046 ,003 ,116 ,007 ,037 ,004 ,003  

N 10 10 10 10 10 10 10 10 
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Pendidikan 

Correlations 

 VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00007 VAR00008 

VAR00001 Pearson Correlation 1 ,435 ,591 ,258 ,510 ,180 ,583 ,726
*
 

Sig. (2-tailed)  ,209 ,072 ,471 ,133 ,619 ,077 ,017 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00002 Pearson Correlation ,435 1 ,451 ,059 ,137 ,484 ,574 ,641
*
 

Sig. (2-tailed) ,209  ,191 ,871 ,705 ,156 ,082 ,046 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00003 Pearson Correlation ,591 ,451 1 ,543 ,419 ,709
*
 ,709

*
 ,883

**
 

Sig. (2-tailed) ,072 ,191  ,105 ,228 ,022 ,022 ,001 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00004 Pearson Correlation ,258 ,059 ,543 1 ,731
*
 ,622 ,081 ,656

*
 

Sig. (2-tailed) ,471 ,871 ,105  ,016 ,055 ,823 ,039 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00005 Pearson Correlation ,510 ,137 ,419 ,731
*
 1 ,593 -,016 ,686

*
 

Sig. (2-tailed) ,133 ,705 ,228 ,016  ,071 ,966 ,029 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00006 Pearson Correlation ,180 ,484 ,709
*
 ,622 ,593 1 ,170 ,757

*
 

Sig. (2-tailed) ,619 ,156 ,022 ,055 ,071  ,639 ,011 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00007 Pearson Correlation ,583 ,574 ,709
*
 ,081 -,016 ,170 1 ,614 

Sig. (2-tailed) ,077 ,082 ,022 ,823 ,966 ,639  ,059 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00008 Pearson Correlation ,726
*
 ,641

*
 ,883

**
 ,656

*
 ,686

*
 ,757

*
 ,614 1 

Sig. (2-tailed) ,017 ,046 ,001 ,039 ,029 ,011 ,059  

N 10 10 10 10 10 10 10 10 
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Luas lahan 

Correlations 

 VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00007 VAR00008 

VAR00001 Pearson Correlation 1 ,830
**
 ,847

**
 ,000 ,548 ,671

*
 ,292 ,827

**
 

Sig. (2-tailed)  ,003 ,002 1,000 ,101 ,034 ,412 ,003 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00002 Pearson Correlation ,830
**
 1 ,505 ,094 ,461 ,541 ,417 ,784

**
 

Sig. (2-tailed) ,003  ,137 ,795 ,180 ,106 ,230 ,007 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00003 Pearson Correlation ,847
**
 ,505 1 -,222 ,239 ,395 ,007 ,536 

Sig. (2-tailed) ,002 ,137  ,537 ,506 ,259 ,985 ,110 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00004 Pearson Correlation ,000 ,094 -,222 1 ,244 ,286 ,552 ,397 

Sig. (2-tailed) 1,000 ,795 ,537  ,497 ,423 ,098 ,256 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00005 Pearson Correlation ,548 ,461 ,239 ,244 1 ,866
**
 ,708

*
 ,809

**
 

Sig. (2-tailed) ,101 ,180 ,506 ,497  ,001 ,022 ,005 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00006 Pearson Correlation ,671
*
 ,541 ,395 ,286 ,866

**
 1 ,641

*
 ,866

**
 

Sig. (2-tailed) ,034 ,106 ,259 ,423 ,001  ,046 ,001 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00007 Pearson Correlation ,292 ,417 ,007 ,552 ,708
*
 ,641

*
 1 ,756

*
 

Sig. (2-tailed) ,412 ,230 ,985 ,098 ,022 ,046  ,011 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00008 Pearson Correlation ,827
**
 ,784

**
 ,536 ,397 ,809

**
 ,866

**
 ,756

*
 1 

Sig. (2-tailed) ,003 ,007 ,110 ,256 ,005 ,001 ,011  

N 10 10 10 10 10 10 10 10 
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Pendapatan 

Correlations 

 VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00007 VAR00008 

VAR00001 Pearson Correlation 1 ,650
*
 ,458 ,635

*
 ,506 ,535 ,342 ,776

**
 

Sig. (2-tailed)  ,042 ,184 ,049 ,135 ,111 ,334 ,008 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00002 Pearson Correlation ,650
*
 1 ,480 ,806

**
 ,779

**
 ,509 ,450 ,900

**
 

Sig. (2-tailed) ,042  ,160 ,005 ,008 ,133 ,191 ,000 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00003 Pearson Correlation ,458 ,480 1 ,320 ,582 ,157 ,371 ,618 

Sig. (2-tailed) ,184 ,160  ,367 ,077 ,664 ,291 ,057 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00004 Pearson Correlation ,635
*
 ,806

**
 ,320 1 ,736

*
 ,491 ,193 ,789

**
 

Sig. (2-tailed) ,049 ,005 ,367  ,015 ,150 ,593 ,007 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00005 Pearson Correlation ,506 ,779
**
 ,582 ,736

*
 1 ,113 -,025 ,666

*
 

Sig. (2-tailed) ,135 ,008 ,077 ,015  ,755 ,945 ,036 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00006 Pearson Correlation ,535 ,509 ,157 ,491 ,113 1 ,779
**
 ,744

*
 

Sig. (2-tailed) ,111 ,133 ,664 ,150 ,755  ,008 ,014 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00007 Pearson Correlation ,342 ,450 ,371 ,193 -,025 ,779
**
 1 ,658

*
 

Sig. (2-tailed) ,334 ,191 ,291 ,593 ,945 ,008  ,039 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00008 Pearson Correlation ,776
**
 ,900

**
 ,618 ,789

**
 ,666

*
 ,744

*
 ,658

*
 1 

Sig. (2-tailed) ,008 ,000 ,057 ,007 ,036 ,014 ,039  

N 10 10 10 10 10 10 10 10 
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Lingkungan Keluarga 

Correlations 

 VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00007 VAR00008 

VAR00001 Pearson Correlation 1 ,610 ,441 ,367 ,547 ,721
*
 ,477 ,799

**
 

Sig. (2-tailed)  ,061 ,202 ,296 ,102 ,019 ,163 ,006 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00002 Pearson Correlation ,610 1 ,362 ,130 ,076 ,437 ,052 ,548 

Sig. (2-tailed) ,061  ,303 ,720 ,834 ,207 ,887 ,101 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00003 Pearson Correlation ,441 ,362 1 ,670
*
 ,232 ,517 ,610 ,766

**
 

Sig. (2-tailed) ,202 ,303  ,034 ,519 ,126 ,061 ,010 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00004 Pearson Correlation ,367 ,130 ,670
*
 1 ,710

*
 ,718

*
 ,680

*
 ,802

**
 

Sig. (2-tailed) ,296 ,720 ,034  ,022 ,019 ,031 ,005 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00005 Pearson Correlation ,547 ,076 ,232 ,710
*
 1 ,637

*
 ,447 ,648

*
 

Sig. (2-tailed) ,102 ,834 ,519 ,022  ,048 ,195 ,043 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00006 Pearson Correlation ,721
*
 ,437 ,517 ,718

*
 ,637

*
 1 ,601 ,885

**
 

Sig. (2-tailed) ,019 ,207 ,126 ,019 ,048  ,066 ,001 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00007 Pearson Correlation ,477 ,052 ,610 ,680
*
 ,447 ,601 1 ,742

*
 

Sig. (2-tailed) ,163 ,887 ,061 ,031 ,195 ,066  ,014 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00008 Pearson Correlation ,799
**
 ,548 ,766

**
 ,802

**
 ,648

*
 ,885

**
 ,742

*
 1 

Sig. (2-tailed) ,006 ,101 ,010 ,005 ,043 ,001 ,014  

N 10 10 10 10 10 10 10 10 
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Lingkungan Masyarakat 

Correlations 

 VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00007 VAR00008 

VAR00001 Pearson Correlation 1 ,905
**
 ,580 ,613 ,519 ,518 ,654

*
 ,868

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,079 ,060 ,124 ,125 ,040 ,001 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00002 Pearson Correlation ,905
**
 1 ,614 ,604 ,602 ,684

*
 ,577 ,896

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,059 ,065 ,065 ,029 ,081 ,000 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00003 Pearson Correlation ,580 ,614 1 ,456 ,472 ,690
*
 ,818

**
 ,828

**
 

Sig. (2-tailed) ,079 ,059  ,185 ,168 ,027 ,004 ,003 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00004 Pearson Correlation ,613 ,604 ,456 1 ,367 ,417 ,292 ,654
*
 

Sig. (2-tailed) ,060 ,065 ,185  ,296 ,231 ,412 ,040 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00005 Pearson Correlation ,519 ,602 ,472 ,367 1 ,316 ,358 ,673
*
 

Sig. (2-tailed) ,124 ,065 ,168 ,296  ,373 ,310 ,033 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00006 Pearson Correlation ,518 ,684
*
 ,690

*
 ,417 ,316 1 ,598 ,738

*
 

Sig. (2-tailed) ,125 ,029 ,027 ,231 ,373  ,068 ,015 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00007 Pearson Correlation ,654
*
 ,577 ,818

**
 ,292 ,358 ,598 1 ,817

**
 

Sig. (2-tailed) ,040 ,081 ,004 ,412 ,310 ,068  ,004 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00008 Pearson Correlation ,868
**
 ,896

**
 ,828

**
 ,654

*
 ,673

*
 ,738

*
 ,817

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,003 ,040 ,033 ,015 ,004  

N 10 10 10 10 10 10 10 10 
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Image Pertanian 

Correlations 

 VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00007 VAR00008 

VAR00001 Pearson Correlation 1 ,700
*
 ,754

*
 ,497 ,305 ,331 ,336 ,728

*
 

Sig. (2-tailed)  ,024 ,012 ,144 ,391 ,350 ,343 ,017 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00002 Pearson Correlation ,700
*
 1 ,628 ,718

*
 ,088 ,579 ,351 ,730

*
 

Sig. (2-tailed) ,024  ,052 ,019 ,809 ,080 ,321 ,016 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00003 Pearson Correlation ,754
*
 ,628 1 ,565 ,564 ,671

*
 ,466 ,881

**
 

Sig. (2-tailed) ,012 ,052  ,089 ,089 ,034 ,175 ,001 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00004 Pearson Correlation ,497 ,718
*
 ,565 1 ,443 ,481 ,813

**
 ,830

**
 

Sig. (2-tailed) ,144 ,019 ,089  ,199 ,159 ,004 ,003 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00005 Pearson Correlation ,305 ,088 ,564 ,443 1 ,451 ,547 ,692
*
 

Sig. (2-tailed) ,391 ,809 ,089 ,199  ,191 ,102 ,027 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00006 Pearson Correlation ,331 ,579 ,671
*
 ,481 ,451 1 ,271 ,716

*
 

Sig. (2-tailed) ,350 ,080 ,034 ,159 ,191  ,449 ,020 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00007 Pearson Correlation ,336 ,351 ,466 ,813
**
 ,547 ,271 1 ,712

*
 

Sig. (2-tailed) ,343 ,321 ,175 ,004 ,102 ,449  ,021 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00008 Pearson Correlation ,728
*
 ,730

*
 ,881

**
 ,830

**
 ,692

*
 ,716

*
 ,712

*
 1 

Sig. (2-tailed) ,017 ,016 ,001 ,003 ,027 ,020 ,021  

N 10 10 10 10 10 10 10 10 
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Status Sosial 

Correlations 

 VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00007 VAR00008 

VAR00001 Pearson Correlation 1 ,325 ,364 ,354 ,745
*
 ,505 ,726

*
 ,760

*
 

Sig. (2-tailed)  ,359 ,302 ,316 ,013 ,136 ,018 ,011 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00002 Pearson Correlation ,325 1 ,133 ,345 ,655
*
 ,370 ,437 ,667

*
 

Sig. (2-tailed) ,359  ,714 ,329 ,040 ,293 ,206 ,035 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00003 Pearson Correlation ,364 ,133 1 ,514 ,366 ,299 ,710
*
 ,694

*
 

Sig. (2-tailed) ,302 ,714  ,128 ,298 ,402 ,021 ,026 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00004 Pearson Correlation ,354 ,345 ,514 1 ,316 -,060 ,453 ,631 

Sig. (2-tailed) ,316 ,329 ,128  ,373 ,870 ,189 ,051 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00005 Pearson Correlation ,745
*
 ,655

*
 ,366 ,316 1 ,490 ,515 ,807

**
 

Sig. (2-tailed) ,013 ,040 ,298 ,373  ,151 ,127 ,005 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00006 Pearson Correlation ,505 ,370 ,299 -,060 ,490 1 ,421 ,593 

Sig. (2-tailed) ,136 ,293 ,402 ,870 ,151  ,226 ,071 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00007 Pearson Correlation ,726
*
 ,437 ,710

*
 ,453 ,515 ,421 1 ,825

**
 

Sig. (2-tailed) ,018 ,206 ,021 ,189 ,127 ,226  ,003 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00008 Pearson Correlation ,760
*
 ,667

*
 ,694

*
 ,631 ,807

**
 ,593 ,825

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,011 ,035 ,026 ,051 ,005 ,071 ,003  

N 10 10 10 10 10 10 10 10 



136 
 

Aksesbilitas  

Correlations 

 VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00007 VAR00008 

VAR00001 Pearson Correlation 1 ,610 ,717
*
 ,244 ,298 ,503 ,570 ,800

**
 

Sig. (2-tailed)  ,061 ,020 ,496 ,403 ,138 ,085 ,005 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00002 Pearson Correlation ,610 1 ,746
*
 ,494 ,825

**
 ,339 ,299 ,778

**
 

Sig. (2-tailed) ,061  ,013 ,147 ,003 ,338 ,402 ,008 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00003 Pearson Correlation ,717
*
 ,746

*
 1 ,441 ,538 ,264 ,495 ,791

**
 

Sig. (2-tailed) ,020 ,013  ,202 ,109 ,462 ,146 ,006 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00004 Pearson Correlation ,244 ,494 ,441 1 ,820
**
 ,506 ,454 ,724

*
 

Sig. (2-tailed) ,496 ,147 ,202  ,004 ,136 ,188 ,018 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00005 Pearson Correlation ,298 ,825
**
 ,538 ,820

**
 1 ,370 ,270 ,720

*
 

Sig. (2-tailed) ,403 ,003 ,109 ,004  ,292 ,451 ,019 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00006 Pearson Correlation ,503 ,339 ,264 ,506 ,370 1 ,287 ,679
*
 

Sig. (2-tailed) ,138 ,338 ,462 ,136 ,292  ,421 ,031 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00007 Pearson Correlation ,570 ,299 ,495 ,454 ,270 ,287 1 ,685
*
 

Sig. (2-tailed) ,085 ,402 ,146 ,188 ,451 ,421  ,029 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00008 Pearson Correlation ,800
**
 ,778

**
 ,791

**
 ,724

*
 ,720

*
 ,679

*
 ,685

*
 1 

Sig. (2-tailed) ,005 ,008 ,006 ,018 ,019 ,031 ,029  

N 10 10 10 10 10 10 10 10 
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Perspektif Generasi Muda 

Correlations 

 VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00007 VAR00008 

VAR00001 Pearson Correlation 1 ,799
**
 ,469 ,560 ,426 ,452 ,443 ,726

*
 

Sig. (2-tailed)  ,006 ,171 ,092 ,220 ,189 ,200 ,017 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00002 Pearson Correlation ,799
**
 1 ,308 ,533 ,624 ,662

*
 ,515 ,807

**
 

Sig. (2-tailed) ,006  ,387 ,113 ,054 ,037 ,128 ,005 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00003 Pearson Correlation ,469 ,308 1 ,746
*
 ,366 ,389 ,505 ,675

*
 

Sig. (2-tailed) ,171 ,387  ,013 ,298 ,267 ,137 ,032 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00004 Pearson Correlation ,560 ,533 ,746
*
 1 ,317 ,464 ,725

*
 ,748

*
 

Sig. (2-tailed) ,092 ,113 ,013  ,372 ,176 ,018 ,013 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00005 Pearson Correlation ,426 ,624 ,366 ,317 1 ,942
**
 ,503 ,831

**
 

Sig. (2-tailed) ,220 ,054 ,298 ,372  ,000 ,138 ,003 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00006 Pearson Correlation ,452 ,662
*
 ,389 ,464 ,942

**
 1 ,535 ,864

**
 

Sig. (2-tailed) ,189 ,037 ,267 ,176 ,000  ,111 ,001 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00007 Pearson Correlation ,443 ,515 ,505 ,725
*
 ,503 ,535 1 ,756

*
 

Sig. (2-tailed) ,200 ,128 ,137 ,018 ,138 ,111  ,011 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00008 Pearson Correlation ,726
*
 ,807

**
 ,675

*
 ,748

*
 ,831

**
 ,864

**
 ,756

*
 1 

Sig. (2-tailed) ,017 ,005 ,032 ,013 ,003 ,001 ,011  

N 10 10 10 10 10 10 10 10 
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- Uji reliabilitas  

Usia  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,848 ,849 4 

 

Jenis Kelamin 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,861 ,865 6 

   

Pendidikan  

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,815 ,820 6 

 

Luas Lahan 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,855 ,881 5 
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Pendapatan 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,847 ,857 6 

 

Lingkungan Keluarga 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,876 ,884 6 

 

Lingkungan Masyarakat 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,895 ,897 7 

 

Image Pertanian 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,851 ,876 7 
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Status sosial 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,804 ,832 5 

 

Aksesbilitas  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,842 ,866 7 

 

Perspektif Generasi Muda 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,868 ,890 7 
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- Uji Korelasi Rank Spearman 

Correlations 

 X1 X2  X3  X4 X5  X6 X7 X8 X9 X10 Y 

Spearman's rho usia Correlation Coefficient 1,000 ,308
*
 ,276 ,412

**
 ,593

**
 ,245 ,451

**
 ,207 ,368

*
 ,429

**
 ,556

**
 

Sig. (2-tailed) . ,042 ,069 ,006 ,000 ,109 ,002 ,177 ,014 ,004 ,000 

N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

j.kelamin Correlation Coefficient ,308
*
 1,000 ,482

**
 ,423

**
 ,404

**
 ,396

**
 ,253 -,017 ,157 ,332

*
 ,278 

Sig. (2-tailed) ,042 . ,001 ,004 ,007 ,008 ,097 ,913 ,307 ,028 ,067 

N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

pendidikan Correlation Coefficient ,276 ,482
**
 1,000 ,637

**
 ,514

**
 ,403

**
 ,306

*
 ,279 ,514

**
 ,332

*
 ,493

**
 

Sig. (2-tailed) ,069 ,001 . ,000 ,000 ,007 ,043 ,067 ,000 ,028 ,001 

N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

luaslahan Correlation Coefficient ,412
**
 ,423

**
 ,637

**
 1,000 ,675

**
 ,686

**
 ,529

**
 ,289 ,451

**
 ,347

*
 ,512

**
 

Sig. (2-tailed) ,006 ,004 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,057 ,002 ,021 ,000 

N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

pendapatan Correlation Coefficient ,593
**
 ,404

**
 ,514

**
 ,675

**
 1,000 ,503

**
 ,732

**
 ,113 ,570

**
 ,468

**
 ,715

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,007 ,000 ,000 . ,001 ,000 ,463 ,000 ,001 ,000 

N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

l.keluarga Correlation Coefficient ,245 ,396
**
 ,403

**
 ,686

**
 ,503

**
 1,000 ,522

**
 ,234 ,550

**
 ,257 ,429

**
 

Sig. (2-tailed) ,109 ,008 ,007 ,000 ,001 . ,000 ,126 ,000 ,092 ,004 

N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

l.masyarakat 

 

 

 

 

 

Correlation Coefficient ,451
**
 ,253 ,306

*
 ,529

**
 ,732

**
 ,522

**
 1,000 -,018 ,673

**
 ,288 ,717

**
 

Sig. (2-tailed) ,002 ,097 ,043 ,000 ,000 ,000 . ,910 ,000 ,058 ,000 

N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
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imagepertania

n 

Correlation Coefficient ,207 -,017 ,279 ,289 ,113 ,234 -,018 1,000 ,008 ,169 ,052 

Sig. (2-tailed) ,177 ,913 ,067 ,057 ,463 ,126 ,910 . ,958 ,273 ,735 

N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

statussosial Correlation Coefficient ,368
*
 ,157 ,514

**
 ,451

**
 ,570

**
 ,550

**
 ,673

**
 ,008 1,000 ,379

*
 ,703

**
 

Sig. (2-tailed) ,014 ,307 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,958 . ,011 ,000 

N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

aksesbilitas Correlation Coefficient ,429
**
 ,332

*
 ,332

*
 ,347

*
 ,468

**
 ,257 ,288 ,169 ,379

*
 1,000 ,513

**
 

Sig. (2-tailed) ,004 ,028 ,028 ,021 ,001 ,092 ,058 ,273 ,011 . ,000 

N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

perspektif Correlation Coefficient ,556
**
 ,278 ,493

**
 ,512

**
 ,715

**
 ,429

**
 ,717

**
 ,052 ,703

**
 ,513

**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,067 ,001 ,000 ,000 ,004 ,000 ,735 ,000 ,000 . 

N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 


