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Kata kunci: Konstruksi Sosial, Pemuda, Pekerjaan Pertanian

Banyaknya angkatan kerja di bidang pertanian adalah orang yang sudah
tua. Pemuda banyak yang kurang minat untuk bekerja di bidang pertanian.
Padahal pertanian sudah menjadi sumber bahan pokok bagi bangsa Indonesia.
Kehidupan perkotaan dan pedesaan juga telah bergantung pada hasil pertanian.
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis konstruksi sosial pemuda terhadap
pekerjaan bidang pertanian di Desa Sitemu Kecamatan Taman Kabupaten
Pemalang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian di Desa
Sitemu Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Fokus penelitian ini adalah: 1)
Pandangan pemuda Desa Sitemu tentang petani dan pekerjaan bidang pertanian;
2) Konstruksi sosial pemuda Desa Sitemu terhadap pekerjaan bidang pertanian;
dan 3) Keputusan dan tindakan pemuda Desa Sitemu dalam memilih pekerjaan di
bidang pertanian atau non pertanian. Data diperoleh melalui wawancara,
observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.
Analisis data menggunakan interactive model.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Pemuda memiliki pandangan yang
berbeda-beda terhadap pekerjaan bidang pertanian. Ada yang positif dan negatif.
Mereka yang berpandangan positif menimbulkan tindakan untuk memilih
pekerjaan di bidang pertanian hingga akhirnya memutuskan untuk bekerja di
bidang pertanian. Sedangkan yang berpandangan negatif menimbulkan tindakan
untuk menolak bekerja di bidang pertanian hingga akhirnya memutuskan untuk
tidak memilih pekerjaan di bidang pertanian; 2) Konstruksi sosial pemuda dimulai
pada tahap eksternalisasi yaitu bahwa pemuda telah mampu beradaptasi
menyesuaikan diri dengan masyarakat karena telah mengenal pertanian sejak
masih kecil. Setelah itu pada tahap objektivasi pemuda desa mulai kurang peduli
terhadap pertanian karena mereka tidak aktif dan tidak memiliki peran apapun
terhadap pekerjaan bidang pertanian. Tahap terakhir yaitu internalisasi bahwa
pemuda memaknai bahwa pekerjaan pertanian tidak dapat mencapai tujuan
hidupnya sehingga pemuda akhirnya tidak memilih bekerja di bidang pertanian.
Pemuda lebih memilih pekerjaan non pertanian dan lebih suka bekerja di kota
daripada bekerja di desa; dan 3) Keputusan dan tindakan pemuda dalam memilih
maupun tidak memilih pekerjaan di bidang pertanian dipengaruhi oleh berbagai
faktor sepertidiri sendiri, keluarga, teman atau komunitas, usia, lingkungan, dan
globalisasi.

Saran yang diberikan penulis yaitu: 1) Pemuda Desa Sitemu diharapkan
tidak meninggalkan bidang pertanian meskipun bekerja di bidang non pertanian.
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Pemuda diharapkan tetap ikut aktif dalam berbagai kegiatan yang berhubungan
dengan pertanian. 2) Pemerintah Desa Sitemu diharapkan memiliki program
dalam meningkatkan minat pemuda di bidang pertanian dengan membentuk suatu
komunitas yang tidak hanya berisi orang tua saja, tetapi pemuda juga dapat
berkontribusi dalam setiap kegiatan tersebut. Selain itu diharapkan adanya
kerjasama antara pemerintah, pemuda dan komunitas kelompok tani dalam
mengembangkan pertanian seperti peningkatan kualitas padi, peningkatan kualitas
tenaga kerja, dan peningkatan teknologi pertanian.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia disebut sebagai negara agraris yang memiliki potensi

besar meningkatkan kemajuan ekonomi nasional. Salah satu bentuknya

yaitu dalam sektor pertanian. Sebagian besar penduduk Indonesia yang

hidup di pedesaan bekerja pada sektor pertanian. Sektor pertanian menjadi

sangat penting karena kehidupan perkotaan juga bergantung pada sektor

pertanian yang berada di desa. Sektor pertanian memegang peranan yang

penting dalam penyediaan input, misalnya menyediakan input berupa

tenaga kerja bagi sektor lainnya.Populasi pada sektor pertanian pedesaan

semakin lama akan menjadi sumber utama tenaga kerja bagi sektor

perkotaan. Tidak ada pembatasan keluarnya tenaga kerja dari sektor

pertanian, karena jika ada pembatasan tersebut maka akan terjadi

ketimpangan dalam pembangunan ekonomi (Arsyad dalam Sugiyanto,

dkk., 2004).

Sektor pertanian dalam kaitannya dengan sektor yang penting

dalam pembangunanpun tidak terhindar dari masalah, diantarannya

terdapat pergeseran kesempatan kerja di pertanian.Hal ini mengingat

sekarang banyaknya angkatan kerja tetapi kebanyakan petani adalah orang

yang sudah tua. Padahal banyak pemuda yang masih mencari pekerjaan

tetapi mereka kurang minat bekerja di pertanian (Sugiyanto, dkk., 2004).
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Seiringperkembangan zaman dan pengaruh globalisasi yang

menimbulkan dampak pada semakin tersedianya sarana pendidikan,

transportasi, dan komunikasi membuat para pemuda di desa tidak

mempunyai harapan lagi terhadap sektor pertanian. Hal ini menjadi perlu

diperhatikan karena dikhawatirkan bangsa Indonesia tidak memiliki

generasi penerus dalam sektor pertanian.

Berdasarkan observasi awal peneliti, Desa Sitemu merupakan desa

yang lahannya banyak digunakan di sektor pertanian. Masyarakat Desa

Sitemu memiliki lahan pertanian cukup luas yaitu 131.244 ha. Desa ini

masih banyak terdapat sawah. Sebagian masyarakatnya juga bekerja

sebagai petani dan buruh tani. Hal ini bisa dilihat dari jumlah penduduk

berdasarkan mata pencaharian yaitu dari jumlah penduduk 1.266 orang

yang bekerja sebagai petani 133 orang, buruh tani 233 orang, PNS 56

orang, karyawan swasta 211 orang, peternak 45 orang, pedagang 65 orang,

PRT 99 orang, TNI 10 orang, POLRI 19 orang, perawat 10 orang dan

pensiunan 30 orang. Jadi, pekerjaan yang paling banyak adalah petani dan

buruh tani. Akan tetapi, melihat fenomena yang terjadi justru jarang sekali

melihat pemuda di Desa Sitemu yang bekerja sebagai petani. Pemuda di

DesaSitemu lebih senang hidup merantau daripada bekerja sebagai petani.

Masyarakat Desa Sitemu yang mayoritas penduduknya bekerja di

bidang pertanian memiliki penghasilan rata-rata Rp 1.000.000 hingga Rp

15.000.000/bulan bergantung luas lahan pertanian yang dimilikinya.

Sedangkan bagi buruh tani rata-rata memiliki penghasilan Rp



3

1.000.000/bulan. Penghasilan yang didapat dari hasil pertanian diharapkan

mampu mensejahterakan masyarakat Desa Sitemu. Namun melihat

fenomena yang terjadi di masyarakat bahwa yang sejahtera hanya yang

bekerja sebagai petani sedangkan yang bekerja sebagai butuh tani belum

dikatakan sejahtera.

Di era globalisasi sekarang ini peran pemuda sangat berpengaruh

terhadap bangsa. Baik itu dalam lingkup ilmu pengetahuan  maupun etika.

Problematika pemuda terbentang di hadapan kita sekarang sangatlah

kompleks, mulai dari masalahkrisis eksistensi, krisis mental hingga

masalah degradasi moral. Budaya permisif dan pragmatisme yang kian

merebak  membuat sebagian pemuda terjebak dalam kehidupan serba

instant, hedonis, dan terlepas dari idealisme sehingga cenderung menjadi

manusia yang anti sosial.Generasi muda di Indonesia saat ini

cenderungmengkhawatirkan perilakunya bagi kelanjutan masa depan

bangsa ini.  Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus yang terjadi pada

generasi muda  antara lain kasus narkoba, kejahatan, pergaulan bebas dan

lain sebagainya. Peranan pemuda tentunya masih sangat diperlukan dalam

mewujudkan dan melanjutkan cita-cita bangsa ini yang telah

diperjuangkan oleh para pahlawan terdahulu.

Peneliti melihat fenomena di lingkungan pemuda di Desa Sitemu

bahwa pemuda tidak memiliki praktek-praktek usahatani serta kurangnya

aspirasi pemuda terhadap pekerjaan bidang pertanian sebagai mata
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pencaharian masa depannya. Selain itu, pemuda desa juga tidak memiliki

peran apapun terhadap program penyuluhan yang dilakukan di desa.

Berdasarkan fenomena antar generasi yang peneliti lihat di

masyarakat Desa Sitemu bahwa pemuda yang berusia atau yang berumur

lanjut yang bekerja di bidang pertanian kurang memiliki pendidikan

formal yang tinggi. Pemuda yang memiliki pendidikan lebih tinggi

cenderung memilih pekerjaan di sektor formal di kota. Pekerjaan pertanian

di Desa Sitemu kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang sudah tua

saja. Pemuda meskipun memiliki pendidikan formal yang relatif rendah

mereka tetap tidak bekerja di bidang pertanian. Pemuda lebih memilih

bekerja menjadi nelayan, berdagang, maupun merantau ke kota. Pemuda

mulai meninggalkan pertanian sejak generasi mengenal adanya globalisasi

sehingga pemuda lebih tergiur dengan pekerjaan yang ringan dan mudah

serta praktis. Sehingga mereka lebih memilih bekerja di sektor industri

daripada di sektor pertanian. Pemuda juga lebih suka bekerja merantau di

kota daripada bekerja di desa karena di kota serba canggih, modern, dan

semuanya serba ada.

Dalam penelitan Herlina Taligan dengan judul “Representasi

Pemuda Pedesaan Mengenai Pekerjaan Pertanian (Kasus Pada

Komunitas Perkebunan Teh Rakyat di Jawa Barat) diungkapkan bahwa

keterbatasan kualifikasi pendidikan, ketrampilan dan akses terhadap sektor

pertanian menjadi kondisi yang membatasi individu dalam meraih tujuan-

tujuan. Kemudian pemuda memiliki strategi untuk bertahan hidup yang
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berbeda nilai dan normanya. Sehingga pemuda akan mengambil keputusan

dan menyebabkan mempunyai orientasi kerja serta konstruksi yang

berbeda pula. Namun pada akhirnya pemuda desa merepresentasikan

pekerjaan pertanian sebagai pekerjaan yang lebih memberi kenyamanan

jika diposisikan sebagai pekerjaan pendukung.

Realitas sosial masyarakat khususnya petani yang tergambar

merupakan pengetahuan yang bersifat keseharian yang hidup dan

berkembang dimasyarakat, seperti konsep, kesadaran umum, wacana

publik, sebagai hasil dari konstruksi sosial (Berger dan Luckmann dalam

Bungin, 2013: 196). Konstruksi sosial atas realitas (Social Construction of

Reality) didefinisikan sebagai proses sosial melalui konstruksi dan

interaksi di mana individu atau sekelompok individu, menciptakan secara

terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara

subjektif. Teori ini berakar pada paradigma konstruktivis yang melihat

realitas sosial sebagai konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu,

yang merupakan manusia bebas. Individu menjadi penentu dalam dunia

sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya, yang dalam banyak hal

memiliki kebebasan untuk bertindak di luar batas kontrol struktur dan

pranata sosialnya serta biasanya dihubungkan dengan pengaruh sosial

dalam pengalaman hidup setiap individu.

Pemuda Desa Sitemu dalam memilih atau meninggalkan pekerjaan

di bidang pertanian pastinya memiliki pandangan maupun tafsiran tentang

pekerjaan yang akan dipilih guna memenuhi kebutuhan dan mencapai
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tujuan-tujuannya.Pandangan pemuda pedesaan mengenai nilai suatu

pekerjaan merupakan hasil seleksi dari pengalaman hidup yang prosesnya

berlangsung sepanjang hidup (longlife process). Proses munculnya

pandangan terhadap suatu pekerjaan dipengaruhi oleh berbagai fakor.

Sehingga akan mempengaruhi keputusan pemuda dalam memilih atau

meninggalkan bidang pertanian. Pandangan pemuda terhadap pekerjaan

pertanian ada yang positif maupun negatif. Pandangan yang positif tentang

pekerjaan pertanianakan diikuti oleh keputusan konstruksi memilih

pekerjaan tersebut sebagai alat untuk meraih tujuan hidup. Pemuda akan

memutuskan untuk bekerja di pertanian, di dalam atau diluar

komunitasnya. Sebaliknya, jika pandangan terhadap pekerjaan pertanian

negatif, maka pemuda memutuskan untuk bekerja keluar bidang pertanian,

di dalam atau diluar komunitasnya.

Masyarakat Desa Sitemu mayoritas penduduknya bekerja sebagai

petani. Setiap aktivitasnya selalu berhubungan dengan pertanian. Lahan

pertanian yang luas juga memberikan kesempatan bagi para petani untuk

dapat bekerja sebagai petani. Akan tetapi, pemuda desa kurang menyadari

bahwa pertanian mempunyai peranan yang sangat penting yaitu

menyediakan pangan bagi masyarakat, memberikan kesempatan kerja bagi

masyarakat desa, serta dapat memberikan dukungan terhadap sektor

pekerjaan yang lain.

Pemuda seharusnya sebagai generasi bangsa yang dalam usia

produktif mampu menciptakan ide-ide baru untuk perkembangan maupun
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kemajuan pertanian. Selain itu diharapkan turut aktif dalam setiap kegiatan

yang berhubungan dengan pertanian seperti penyuluhan pertanian di

bidang lokal hingga nasional. Akan tetapi, realitas yang terjadi justru

pemuda semakin meninggalkan pertanian dan lebih memilihbekerja di

bidang non pertanian. Aktivitas sehari-hari pemuda Desa Sitemu juga jauh

dengan pertanian karena mereka jarang memiliki pengalaman bertani.

Komunitas yang pemuda desa ikuti juga tidak ada yang berhubungan

dengan pertanian seperti komunitas sepak bola, komunitas keagamaan dll.

Hal tersebut dikhawatirkan tidak adanya generasi penerus dalam bidang

pertanian yang mempunyai kontribusi  tinggi terhadap bidang pertanian.

Berdasarkan pembahasan di atas, menarik untuk dilakukan suatu

penelitian yang mengkaji tentang konstruksi sosial pemuda terhadap

pekerjaan bidang pertanian. Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam

sebuah tulisan ilmiah skripsi dengan judul“Konstruksi Sosial Pemuda

Terhadap Pekerjaan Bidang Pertanian di Desa Sitemu Kecamatan

Taman Kabupaten Pemalang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka

permasalahan penelitian ini adalah “bagaimana konstruksi sosial pemuda

terhadap pekerjaan bidang pertanian di Desa Sitemu Kecamatan Taman

Kabupaten Pemalang?”
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C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai

pada penelitian ini adalahuntuk menganalisiskonstruksi sosial pemuda

terhadap pekerjaan bidang pertanian di Desa Sitemu Kecamatan Taman

Kabupaten Pemalang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat hasil penelitian ini mencakup dua hal yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Sebagai kajian akademik dalam mengkajikonstruksi sosial pemuda

terhadap pekerjaan di bidang pertanian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini akan memberi manfaat yang sangat berharga berupa

pengalaman praktis dalam penelitian, sekaligus dapat dijadikan referensi

dan membuka cakrawala berpikir ketika mengamalkan ilmu terutama di

kehidupan bermasyarakat.

b. Bagi Pemuda Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadarankepada

pemuda dalam memahami pekerjaan di bidang pertanian, sehingga para

pemuda mampu bertindak dan mengambil keputusan yang tepat dalam

memilih pekerjaan serta menyadari akan pentingnya perkerjaan di bidang

pertanian.

c. Bagi Masyarakat
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Penelitian ini diharapkan dapat menjalin kerjasama antara pemuda

desa dengan masyarakat sekitar sehingga dapat mengembangkan kualitas

dan kuantitas sumberdaya manusia di bidang pertanian.

d. Bagi Almamater

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang

berarti serta dapat dijadikan sumber referensi atau bahan acuan dalam

penelitian selanjutnya.

E. Batasan Istilah

Batasan istilah dalam hal ini sebagai titik fokus peneliti dalam

menulis skripsi agar tidak terjadi kesalahpahaman dari pembaca maka

peneliti membatasi istilah-istilah itu sebagai berikut:

a. Konstruksi Sosial

Istilah konstruksi sosial atas realitas (social construction of

reality), diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann

melalui bukunya yang berjudul “The social Construction of Reality, a

Treatise in the Sociological of Knowledge” (1966). Ia menggambarkan

proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, yang mana individu

menciptakan secara terus menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami

bersama secara subjektif (Berger dan Luckmann dalam Bungin, 2013:

193).

Konstruksi Sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

konstruksi sosial yang dilakukan oleh pemuda desa terhadap pekerjaan

bidang pertanian. Pemuda memiliki realitas terhadap pekerjaan bidang
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pertanian yang nantinya terdapat tahap eksternalisasi, objektivasi, dan

internalisasi.Dengan adanya realitas sosial yang terjadi di kalangan

pemuda yang kurang minat di dalam pekerjaan bidang pertanian, maka

sebenarnya pemuda memiliki kebebasan untuk memilih berbagai alternatif

konstruksi untuk mencapai tujuannya. Demikian juga pemuda mempunyai

kebebasan memilih pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan, sebagai

tujuannya, yaitu memilih pekerjaan di bidang pertanian atau meninggalkan

pekerjaan bidang pertanian dan beralih ke bidang lainnya di luar bidang

pertanian guna mencapai kesejahteraan dalam mencapai tujuan-tujuan

hidupnya.

b. Pemuda

Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 yang

di maksud pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki

periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam

belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

Jadi, dalam penelitian ini penulis menggunakan istilah pemuda

adalah merekayang berusia berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh)

tahun.

Keberadaan pemuda di Indonesia sesungguhnya dapat menjadi aset

yang berharga bagi masa depan bangsa ini ke arah yang lebih baik dan

mampu berdiri sejajar dengan bangsa lain dalam segala bidang. Akan

tetapi, saat ini pemuda kurang minat terhadap pekerjaan di bidang

pertanian. Fakta dan realita enggannya para pemuda untuk bekerja di
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bidang pertanian bisa dimaknai sebagai sebuah tindakanresistensi atau

perlawanan mereka terhadap kalangan elit yang terusmenerus dengan

gencarnya menebar pesona modernisasi dan westernisasi pada hampir

semuasendikehidupan. Adakecenderungan yang nampak bahwa resistensi

terhadap pertanian oleh generasi muda bukan hanya sekedar persoalan

untung atau rugi, melainkan adapersoalan nilai dan identitas yang semakin

melenceng jauh dari rel yang seharusnya. Nilai-nilai yang diusung oleh

kapitalisme modern yang memupuk dengan begitu suburnya sifat-sifat

hedonisme, gayahidup instan, individualis, nampaknya secara sadar atau

tidak,terus diinternalisasi pada generasi muda sekarang ini. Pada sisi lain,

nilai-nilai asketis, gotong-royong,dan tenggang rasa yang merupakan nilai-

nilai luhur yang diwariskan olehorangtua dan nenek moyang bangsa

Indonesia perlahan tapi pasti mulai bergeser, memudar,  bahkan terkikis

habis oleh derasnya hempasan modernisasi dan kapitalisasi (Hamyana,

2017: 38).

Pemuda adalah generasi penerus bangsa yang keberadaanya sangat

penting untuk membangun bangsa menjadi lebih baik. Pemuda yang

dimaksud disini adalah pemuda yang dilahirkan di Desa Sitemu. Pemuda

yang tumbuh dan berkembang di sebuah desa di mana aktivitas

masyarakatnya didominasi oleh pertanian. Pemuda adalah seseorang yang

memiliki jiwa muda dalam mencapai tujuannya. Pemuda juga masih

memiliki pandangan terhadap suatu pekerjaan yang nantinya dapat
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menjadi bekal dalam memutuskan suatu pekerjaan sehingga bisa

tercapainya tujuan hidup yang sesuai keinginan masing-masing.

c. Pertanian

Pertanian adalah suatu jenis kegiatan produksi yang berlandaskan pada

proses pertumbuhan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Pertanian dalam

arti sempit dinamakan dengan pertanian rakyat. Sedangkan pertanian

dalam arti luas meliputi; pertanian dalam arti sempit, kehutanan,

peternakan, perkebunan dan perikanan(Soetriono dan Anik Suwandari,

2016: 25). Secara garis besar, pengertian pertanian dapat diringkas

menjadi rangkaian empat komponen yang tidak terpisahkan, yang

meliputi:

1) Proses produksi

2) Petani dan pengusaha pertanian

3) Tanah tempat usaha

4) Usaha pertanian (farm business)

Pertanian adalah kegiatan produksi biologis yang berlangsung di

atas sebidang tanah (lahan) dengan tujuan menghasilkan tanaman dan

hewan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia tanpa merusak tanah

(lahan) yang bersangkutan untuk kegiatan produksi selanjutnya. Pertanian

diterjemahkan menjadi “agrikultura” dari bahasa latin : “ager” yang

artinya lapangan/tanah/ladang/tegalan, dan “cultura” yang artinya

mengamati/memelihara/membajak (Nurmala, dkk., 2012: 14-15).
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Pertanian adalah suatu bidang yang melaksanakan kegiatan yang

berhubungan dengan tumbuhan dan hewan. Pertanian yang dimaksud

dalam penelitian ini adalah pertanian yang didominasi oleh pertanian padi

sawah. Sebagian kecil pertanian di sini menanam sayuran, buah-buahan,

singkong, cabai, bawang, dan jagung.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Deskripsi Teoretis

1. Konstruksi Sosial

a. Pengertian Konstruksi Sosial

Istilah konstruksi sosial atas realitas (social construction of

reality), menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan

Thomas Luckman melalui bukunya yang berjudul “The Social

Construction of Reality, a Treatise in the Sociological of

Knowledge”(1996). Ia menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan

interaksinya, yang mana individu menciptakan secara terus menerus suatu

realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif. (Bungin,

2013: 193).

Sejak diintrodusir ke dalam kamus ilmiah sosial, istilah “konstruksi

sosial” sudah diadopsi oleh “berbagai konstituensiuntuk berbagai alasan”.

Konstituensi-konstituensi ini telah membubuhkan istilah ini untuk

berbagai macam keperluan dan banyak di antaranya yang sangat tidak pas.

Sebagian besar dari konstituensi ini juga memilih akar-akar intelektual

yang merambah lebih jauh dari sekadar istilah-istilah trendyang kadang-

kadang mereka gunakan untuk mengekspresikan pandangan-pandangan

mereka. Oleh karena itu, yang jauh lebih penting dari sekadar melacak

akar-akar istilah konstruksi sosial itu sendiri adalah melacak akar-akar
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berbagai gerakan intelektual yang menjadi tempat asal istilah ini. (Tuner,

2012 : 479)

Pada umumnya, teori dalam paradigma definisi sosial sebenarnya

berpandangan bahwa manusia adalah aktor yang kreatif dari realitas

sosialnya. Dalam arti, tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh

norma-norma, kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai dan sebagainya, yang

kesemuanya itu tercakup dalam fakta sosial yaitu tindakan yang

menggambarkan struktur dan pranata sosial (Ritzer 1992: 5, dalam

Bungin, 2013: 190).

Manusia dalam banyak hal memiliki kebebasan untuk bertindak di

luar batas kontrol struktur dan pranata sosialnya di mana individu berasal.

Manusia secara aktif dan kreatif mengembangkan dirinya melalui respons-

respons terhadap stimulus dalam dunia kognitifnya. Karena itu, paradigma

definisi sosial lebih tertarik terhadap apa yang ada dalam pemikiran

manusia tentang proses sosial, terutama para pengikut interaksi simbolis.

Dalam proses sosial, individu manusia dipandang sebagai pencipta realitas

sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya (Bungin, 2013: 190).

Dalam penjelasan ontologi paradigma konstruktivis, realitas

merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Namun

demikian kebenaran suatu realitas sosial bersifat nisbi, yang berlaku sesuai

konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial (Hidayat, 1999:

39, dalam Bungin 2013: 190).
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Walaupun Ritzer mengatakan bahwa, pandangan yang

menempatkan individu adalah manusia bebas dalam hubungan antara

individu dengan masyarakat merupakan pandangan beraliran liberal

ekstrem, namun pengaruh aliran ini telah menyebar luas dalam paradigma

definisi sosial. Terdapat pengakuan yang luas terhadap eksistensi individu

dalam dunia sosialnya, bahwa individu menjadi “panglima” dalam dunia

sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Individu bukanlah

korban fakta sosial, namun produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dan

mengkonstruksi dunia sosialnya (Bungin, 2013: 190)

Akhirnya, dalam pandangan paradigma definisi sosial, realitas

adalah hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial

terhadap dunia sosial di sekelilingnya. Dunia sosial itu dimaksud sebagai

yang disebut oleh George Simmel (Veeger, 1993: 91, dalam Bungin 2013:

192), bahwa realitas dunia sosial itu berdiri sendiri di luar individu, yang

menurut kesan kita bahwa realitas itu “ada” dalam diri sendiri dan hukum

yang menguasainya. Realitas sosial itu “ada” dilihat dari subjektivitas

“ada” itu sendiri dan dunia obyektif di sekeliling realitas sosial itu.

Individu tidak hanya dilihat sebagai “kedirian”nya, namun juga dilihat

darimana “kedirian” itu berada, bagaimana  ia menerima dan

mengaktualisasikan dirinya serta bagaimana pula lingkungan

menerimanya (Bungin, 2013: 192).

Max Weber melihat realitas sosial sebagai perilaku sosial yang

memiliki makna subjektif, karena itu perilaku memiliki tujuan dan
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motivasi. Perilaku sosial itu menjadi “sosial”, oleh Weber dikatakan, kalau

yang dimaksud subjektif dan perilaku sosial membuat individu

mengarahkan dan memperhitungkan kelakuan orang lain dan

mengarahkan kepada subjektif itu. Perilaku itu memiliki kepastian kalau

menunjukkan keseragaman dengan perilaku pada umumnya dalam

masyarakat (Veeger, 1993: 171, dalam Bungin 2013: 192).

Pada kenyataannya, realitas sosial tidak berdiri sendiri tanpa

kehadiran individu, baik di dalam maupun di luar realitas tersebut. Realitas

sosial itu memiliki makna, manakala realitas sosial di konstruksi dan

dimaknakan secara subjektif oleh individu lain sehingga memantapkan

realitas itu secara objektif. Individu mengkonstruksi realitas sosial, dan

merekonstruksinya dalam dunia realitas, memantapkan realitas itu

berdasarkan subjektivitas individu lain dalam institusi sosialnya.(Bungin,

2013: 192-193).

Menurut Berger dan Luckmann, realitas sosial yang dimaksud

adalah pengetahuan yang bersifat keseharian yang hidup dan berkembang

di masyarakat, seperti konsep, kesadaran umum, wacana publik, sebagai

hasil dari konstruksi sosial. Realitas sosial dikonstruksi melalui proses

eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Menurut Berger dan

Luckmann, konstruksi sosial tidak berlangsung dalam ruang hampa,

namun sarat dengan kepentingan-kepentingan. (Bungin, 2013: 196).

Realitas sosial yang dimaksud oleh Berger dan Luckmann ini

terdiri dari realitas objektif, realitas simbolis, dan realitas subjektif.
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Realitas objektif adalah realitas yang terbentuk dari pengalaman di dunia

objektif yang berada di luar diri individu, dan realitas ini dianggap sebagai

kenyataan. Realitas simbolis merupakan merupakan ekspresi simbolis dan

realitas objektif dalam berbagai bentuk. Sedangkan realitas subjektif

adalah realitas yang terbentuk sebagai proses penyerapan kembali realitas

objektif dan simbolis ke dalam individu melalui proses internalisasi

(Subiakto, 1997: 93, dalam Bungin, 2013: 196).

Jika konstruksi sosial adalah konsep, kesadaran umum dan wacana

publik, maka menurut Gramsci, negara melalui alat pemaksa, seperti

birokrasi, administrasi maupun militer ataupun melalui supremasi terhadap

masyarakat dengan mendominasi kepemimpinan moral dan intelektual

secara konstektual (Sugiono, 1999: 31, dalam Bungin, 2013: 196). Kondisi

dominasi ini kemudian berkembang menjadi hegemoni kesadaran individu

pada setiap warga masyarakat. Sehingga wacana yang diciptakan oleh

negara akhirnya dapat diterima oleh masyarakat sebagai akibat dari

hegemoni itu.(Bungin, 2013: 196).

b. Pengertian Realitas Sosial

Realitas sosial (social reality) atau juga disebut “kenyataan sosial”

sering kali dipahami secara awam sebagai “peristiwa”, “kejadian.” Namun,

Sosiologi memiliki pemahaman sendiri tentang realitas sosial. Realitas

sosial adalah hasil konstruksi sosial yang dilakukan secara subjektif

(individu) dan kolektif (masyarakat). Realitas sosial terdapat dalam

pikiran, pengalaman dan hasil dari pemaknaan (meaning) individu atau
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kelompok terhadap kejadian dan fenomena sosial dalam kehidupan sehari-

hari. Karakteristik realitas sosial tidak nyata (not concrete), bersifat

imaginer, hasil konstruksi individu dan masyarakat. Realitas sosial

merupakan interpretasi subjektif individu atau kelompok. W.I. Thomas

menyatakan jika seseorang mendefinisikan situasi sebagai nyata, maka

konsekuensinya akan nyata (if people define situations as real, they are

real in their consequences). Realitas sosial dibangun atas dasar

pengalaman sosial sehari-hari individu atau kelompok (based on our

social experience, we construct reality) (Rowell dan Sinclair Community

College, 2006: 241, dalam M.Jacky, 2015: 32-33 ).

Terdapat dua jenis realitas sosial. Pertama, realitas sosial subjektif.

Sebuah realitas sosial yang dikonstruski oleh individu berdasarkan pikiran

(mind) dan pengalaman sendiri. Tafsir individu terhadap kejadian dan

fenomena sosial. Realitas sosial jenis ini lebih dinamis. Kedua, realitas

sosial obyektif. Masyarakat adalah penjumlahan dari individu-individu.

Sementara masing-masing individu memiliki tafsir atas sebuah kejadian

atau fenomena sosial. Di antara individu ada yang memiliki tafsir yang

berbeda. Realitas sosial obyektif adalah tafsir kolektif masyarakat terhadap

sebuah kejadian dan fenomena sosial (M.Jacky, 2015: 33).

c. Konstruksi Realitas Secara Sosial

Berger berpendapat bahwa realitas sosial secara objektif memang

ada tetapi maknanya berasal dari dan oleh hubungan subyektif (individu)

dengan dunia obyektif (suatu perspektif yang dianut Mead dan para
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pengikut interaksionis simbolis terutama Blumer) (dalam Poloma, 2007:

299).

Berger dan lukman (1996: 1, dalam Poloma, 2007: 301) meringkas

teori mereka dengan menyatakan “realitas terbentuk secara sosial” dan

sosiologi ilmu pengetahuan (sociology of knowledge) harus menganalisa

proses bagaimana hal itu terjadi. Mereka mengakui realitas objektif,

dengan membatasi realitas sebagai “kualitas yang berkaitan dengan

fenomena yang kita anggap berada diluar kemauan kita (sebab ia tidak

dapat dienyahkan)”. Berger dan Luckman menyatakan kita semua mencari

pengetahuan atau “kepastian bahwa fenomena adalah riil adanya dan

memiliki karakteristik yang khusus” dalam kehidupan kita sehari-hari

(dalam Poloma, 2007: 301).

Berger setuju dengan pernyataan fenomenologis bahwa terdapat

realitas berganda daripada hanya suatu realitas tunggal (Etnometodologi

menekankan perbedaan dua realitas; realitas sehari-hari yang diterima

tanpa dipertanyakan atau common sense dan realitas ilmiah). Berger

bersama dengan Garfinkel berpendapat bahwa ada realitas kehidupan

sehari-hari yang diabaikan, yang sebenarnya merupakan realitas yang lebih

penting. Realitas ini dianggap sebagai realitas yang teratur dan terpola;

biasanya diterima begitu saja dan non problematis, sebab dalam interaksi-

interaksi yang terpola (typefied) realitas sama-sama dimiliki dengan orang

lain. Akan tetapi berbeda dengan Grafinkel, Berger menegaskan realitas

kehidupan sehari-hari memiliki dimensi-dimensi subyektif dan obyektif.
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Manusia merupakan instrumen dalam menciptakan realitas sosial yang

obyektif  melalui proses eksternalisasi, sebagaimana ia mempengaruhinya

melalui proses internalisasi (yang mencerminkan realitas subyektif).

Dalam mode yang dialektis, di mana terdapat tesa, anti tesa dan sintesa,

Berger melihat masyarakat sebagai produk manusia dan manusia sebagai

produk masyarakat (Poloma, 2007: 301-302).

a.) Masyarakat Sebagai Realitas Obyektif

Berger sependapat dengan Durkheim yang melihat struktur sosial

yang obyektif ini memang memiliki karakter tersendiri, tetapi asal

mulanya harus dilihat sehubungan dengan eksternalisasi manusia atau

interaksi manusia dalam struktur yang sudah ada. Eksternalisasi ini

kemudian memperluas institusionalisasi aturan sosial, sehingga struktur

merupakan suatu proses yang kontinyu, bukan sebagai suatu penyelesaian

yang sudah tuntas. Sebaliknya, realitas obyektif yang terbentuk melalui

eksternalisasi kembali membentuk manusia dalam masyarakat. Proses

dialektika ini merupakan proses yang berjalan terus, di mana internalisasi

dan eksternalisasi menjadi “momen” dalam sejarah. Sebagai elemen ketiga

ialah proses internalisasi, atau sosialisasi individu ke dalam dunia sosial

obyektif (Berger and Luckman, 1966: 61, dalam Poloma, 2007: 302-303).

Ketiga elemen ini internalisasi, eksternalisasi, dan obyektivikasi, saling

bergerak secara dialektis. Hukum dasar yang mengendalikan dunia sosial

obyektif ialah keteraturan.
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Organisme manusia secara biologis masih terus berkembang

sementara ia sudah berhubungan dengan lingkungannya. Dengan kata lain,

proses menjadi manusia berlangsung dalam hubungan timbal balik dengan

suatu lingkungan. Pernyataan ini semakin penting artinya jika kita

merenungkan bahwa lingkungan ini merupakan lingkungan alam dan

lingkungan manusia. Artinya, manusia yang sedang berkembang itu tidak

hanya berhubungan secara timbal balik dengan suatu lingkungan alam

tertentu, tetapi dengan suatu tatanan budaya dan sosial yang spesifik, yang

dihubungkan dengannya melalui perantara orang-orang berpengaruh

(significant others) yang merawatnya. (Berger dan Luckmann, 2013: 65)

Berger dan Luckmann menekankan proses yang paralel dengan

struktur. Sebenarnya masyarakat tidak pernah sebagai suatu produk akhir

tetapi tetap sebagai proses yang sedang terbentuk. Dengan demikian

obyektivitas merancang suatu proses di mana dunia sosial akan menjadi

suatu realitas yang mampu menghambat dan juga membentuk para

partisipannya. Realitas masyarakat yang obyektif “melindungi rohani kita

untuk lebih dahulu memperoleh sejumlah besar pilihan, yang tak hanya

berupa tindakan tetapi juga gagasan”. Akan tetapi tetap sebagai pilihan

terbatas, sehingga memungkinkan struktur mengalami perubahan secara

perlahan. Karena Berger dan Luckmann menganggap realitas obyektif

tidak lain adalah salah satu aspek dari dunia sosial yang ruwet ini, maka

untuk menganalisa realitas subyektif yang dapat mencerminkan dunia
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obyektif, tetapi tidak identik dengan aturan institusional itu, para sosiolog

juga harus diterbitkan (Poloma, 2007: 304).

b.) Masyarakat Sebagai Realitas Subyektif

Melalui proses internalisasi atau sosialisasi orang menjadi anggota

suatu masyarakat. Dalam tradisi psikologi sosial, Berger dan Luckman

(1966: 130, dalam Poloma, 2007: 304) menguraikan sosialisasi primer

sebagai sosialisasi awal yang dialami individu di masa kecil, disaat di

mana dia diperkenalkan pada dunia sosial yang objektif. Individu

berhadapan dengan orang-orang lain yang cukup berpengaruh (orang tua

atau pengganti orang tua), dan bertanggung jawab terhadap sosialisasi

anak. Batasan realitas yang berasal dari orang lain yang cukup

berpengaruh itu dianggap oleh si anak sebagai realitas obyektif. (Poloma,

2007: 304)

Karena realitas yang ada tidak mungkin diserap dengan sempurna,

maka si anak akan menginternalisir penafsirannya terhadap realitas

tersebut. Setiap orang memiliki “versi” realitas yang dianggapnya sebagai

cermin dari dunia obyektif. Dengan demikian Berger dan Luckman

menekankan eksistensi realitas sosial berganda. Menurut mereka anak

yang berasal dari kelas bawah tetapi “dia juga menyerap (dalam warna

ideosinkrotis) yang diberikan oleh orang tuanya”. Kelas, suku, agama dan

variabel-variabel lainnya dapat bertindak sebagai indikator relitas obyektif,

tetapi dari setiap kelompok tidak mungkin terdapat dua individu yang

disosialisir dengan cara yang persis sama. Bisa saja terdapat berbagai



24

tingkat persamaan di antara anak yang berasal dari satu kelas umpama

teman sepermainan yang merupakan tetangganya, akan tetapi

bagaimanapun perbedaannya pasti ada (Poloma, 2007: 305).

Walau terdapat hubungan simetris antara realitas subyektif dan

obyektif, kedua realitas tersebut tidak indentik. “Apa yang riil di bagian

luar sesuai dengan yang riil di bagian dalam”, Berger dan Luckmann

(1966:133, dalam Poloma, 2007: 305) menyatakan; “realitas obyektif

dapat langsung diterjemahkan ke dalam realitas subjektif, dan begitu pula

sebaliknya. Menurut mereka, realitas subyektif dan obyektif memang

bersesuaian satu sama lain, tetapi selalu ada realitas yang “lebih” obyektif

yang dapat diinternalisir oleh seorang individu saja.  Sosialisasi tidak

pernah merupakan proses yang lengkap. Ada aspek-aspek realitas

subyektif yang tidak dilahirkan dalam sosialisasi, persis seperti halnya

aspek-aspek realitas obyektif yang belum diinternalisasi. Selanjutnya

Berger dan Luckmann (1966: 147-163 dalam Poloma, 2007: 305)

menyatakan, karena sosialisasi tak pernah komplit, selalu ada tantangan

untuk memelihara realitas, khususnya kebutuhan untuk mengawal

hubungan simetris antara realitas subjektif dan obyektif (Poloma, 2007:

305).

Eksternalisasi merupakan proses di mana semua manusia yang

mengalami sosialisasi yang tidak sempurna itu secara bersama-sama

membentuk suatu realitas yang baru. Sedangkan Modernitas (1977:70),

dalam Poloma (2007: 305-306) mengacu pada “ transformasi dunia yang
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disebabkan oleh inovasi-inovasi teknologis beberapa negara”, dengan

dimensi-dimensi ekonomi, sosial dan politiknya. Modernitas juga

membawa perubahan yang revolusioner pada derajad kesadaran manusia,

khususnya pada nilai-nilai, kepercayaan, dan bahkan jaringan emosional

kehidupan”. Proses internalisasi dunia sosial yang lamban itu menjadi

makin sulit dan kurang diinginkan, karena realitas-realitas baru yang

saling berkaitan dengan perubahan-perubahan teknologis modern mulai

diinternalisisr atau dibentuk (Poloma, 2007: 305-306).

c.) Konstruksi Realitas Secara Sosial dan Legitimasinya

Berger dan Luckmann (1966: 61), dalamPoloma (2007: 307),

menunjukkan bahwa dunia institusional yang bersama objektif ini

membutuhkan legitimasi atau “cara penjelasan atau pembenaran” asal-usul

pengertian pranata sosial dan proses pembentukannya. Akan tetapi orang

mengaitkan makna-makna pada lembaga-lembaga atau praktek-praktek

institusional, dan “penerimaan” bersama ini menjadi bagian dari proses

legitimasi. Faktor legitimasi dikatakan berasal dari interaksi antara

individu, dengan begitu deskripsi-deskripsi atas legitimasi ini menjadi

obyektif. Karena itu legitimasi merupakan “tanda terima” bagi dunia sosial

obyektif (Poloma, 2007: 307).

d. Perspektif Konstruktivisme

Teori-teori yang dapat digolongkan ke dalam perspektif konstruktivis

adalah teori fenomenologi, interaksionis simbolik, hermeneutika,

etnometodologi dan seterusnya. Akibat pengaruh etnometodologi,
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fenomenologi, perspektif konstruktivis mendemostrasikan adanya sesuatu

hal di luar struktur, yakni subjektivitas individu. Realitas sosial tidak lagi

dipahami dalam perspektif tunggal-monopolik, tapi mereka percaya bahwa

realitas sosial adalah ganda: realitas individu (subjektif) dan realitas

struktur (objektif). Akibat dari pengaruh teori-teori interaksionis simbolik,

hermeneutik dan semiotik, mereka yakin bahwa realitas sosial adalah hasil

konstruksi sosial. Sesuatu yang empiris merupakan hasil bentukan

manusia. Pandangan ini misalnya ditampilkan oleh pemikir ilmu sosial

seperti Peter Berger ketika dia menuliskan bukunya tentang “the social

construction of reality” atau konstruksi sosial dari realitas. Tak heran jika

mereka tidak percaya pada hukum determinisme struktur, tapi mencari

makna dari realitas sosial. (M. Jacky, 2015: 143)

Namun berbeda lagi dengan M. Douglas yang membahas dari sisi

individualis: bahwa sebagaimana Mancur Olson orang tidak bisa memilah

masyarakat manusia menjadi dua lingkaran atau dua genre, yaitu yang

afektif (holistis) dan yang rasional (individualistis). Menurut M. Douglas

semua pelaku atau aktor manusia mempunyai hubungan yang

diperhitungkan secara bersama-sama, sekaligus dengan sebuah pemikiran

tertentu yang kelihatannya bersifat sekehendak pribadi yaitu tentang apa

yang dianggap “benar”. Seluruh kelompok manusia yang menarik

perhatian sosiologi dengan demikian melakukan legitimasi secara kolektif,

maksudnya adalah apa yang dinamakan M. Douglas sebagai “institusi”.

(Giddens, 2005 : 201)
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Penganut perspektif konstruktivis meragukan kebenaran tunggal

perspektif struktural. Bagi mereka, perspektif struktural telah gagal

melihat realitas sosial akibat melakukan reduksi makna yang berlebihan.

Komunitas ini berpandangan struktur sosial ada secara objektif di dunia

empiris, tapi struktur bukanlah sesuatu yang mutlak dan tidak bisa diubah

oleh individu. Bagi perspektif strukturasi (akibat pengaruh dari teori

pilihan rasional), dalam melakukan tindakan, individu dibimbing oleh

kemauan dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan. Ketika struktur

sosial menguntungkan maka individu akan conform terhadap struktur

tersebut, tetapi bila struktur sosial itu merugikan maka individu cenderung

obey (tidak patuh). Individu akan menghindari kerugian, mengabaikan

peraturan dan menciptakan struktur-struktur baru . kasus ekonomi petani

misalnya, James C. Scoot mampu membedah pilihan-pilihan rasional

petani meskipun terbatas pada kalangan tertentu. Misalnya, petani kapitalis

dianggap memiliki tindakan irasional. Menurut Scoot (1984), dalam M.

Jacky (2015: 144)karena kehidupan petani dalam posisi subsistensi maka

ekonomi yang berkembang adalah ekonomi subsisten. Petani lebih

mendahulukan selamat (self) ketimbang mengambil resiko dengan

melakukan spekulasi terhadap kemungkinan menguntungkan.

Sementara Gary Becker dalam The Economic Approach to Human

Behavior (1976), dalam M. Jacky (2015: 144)meletakan aktor berperilaku

rasional. Berperilaku rasional berarti memaksimalkan keajegan perilaku

yang diantisipasi atau diharapkan akan membawa imbalan atau hasil di
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masa yang akan datang. Secara umum teori pilihan rasional

mengasumsikan bahwa tindakan manusia mempunyai maksud dan tujuan

yang dibimbing oleh hierarki yang tertata rapi dari preferensi. Aktor

melakukan perhitungan dari pemanfaatan atau preferensi dalam pemilihan

suatu bentuk tindakan; aktor juga menghitung biaya bagi setiap jalur

perilaku; aktor berusaha memaksimalkan pemanfaatan untuk mencapai

pilihan tertentu (Damsar, 2002, dalam M. Jacky 2015: 144).

Bagi teori pilihan rasional sebagaimana yang dikembangkan oleh

Granovetter, proses ekonomi bukanlah tindakan individual akan tetapi

tindakan kolektif yang dihasilkan oleh proses konstruksi sosial, melalui

jaringan komunikasi. Indvidu mengikuti aturan eksplisit atau non-eksplisit

yang terkait dengan sistem upah, promosi, atau rekruitmen. Akan tetapi

dalam proses itu juga, secara sosial (melalui jaringan komunikasi dan

interaksi) dikonstruksi aturan-aturan yang paling efisien dan efektif

mencapai tujuan ekonomi individu. Hasil akhir dari proses ini adalah

membentuk arah kegiatan ekonomi sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Proses konstruksi sosial tersebut menciptakan keterbukaan ekonomi

dengan nilai-nilai dan motif non-ekonomi. Prinsip konstruksi sosial

semacam itu diambil oleh Granovetter dari pemikiran Peter Berger dan

Thomas Luckmann mengenai Social Construction of Reality(Kartono,

2004 dalam M.Jacky 2015: 144 ).

Perhatian etnometodologi/etnomethodology pada hal-hal yang begitu

lumrahnya dalam kehidupan sehari-hari sehingga tak terpikirkan secara
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mendalam oleh pelakunya. Etnometodologi/ethnometodology mencoba

berusaha memahami akal sehat yang digunakan oleh sekelompok manusia

untuk dapat berfungsi dalam suatu kelompok yang hendak mencapai suatu

tujuan tertentu. Untuk membuktikan kompleks (‘complexity’) dan “tidak

lumrahnya” suatu gejala, etnometodologi menggunakan teknik sengaja

melanggar pola keseharian yang berlaku, dan dari reaksi terhadap

pelanggaran itu mencoba memahami kompleksitasnya (‘complexity’).

(M.Jacky, 2015: 144-145).

e. Macam-macam konstruktivisme

Ada tiga macam Konstruktivisme yakni konstruktivisme radikal; realisme

hipotesis; dan konstruktivisme biasa:

a.) Konstruktivisme radikal hanya dapat mengakui apa yang dibentuk oleh

pikiran kita. Bentuk itu tidak selalu representasi dunia nyata. Kaum

konstruktivisme radikal mengesampingkan hubungan antara

pengetahuan dan kenyataan sebagai suatu kriteria kebenaran.

Pengetahuan bagi mereka tidak merefleksi suatu realitas ontologism

obyektif, namun sebuah realitas yang dibentuk oleh pengalaman

seseorang. Pengetahuan selalu merupakan konstruksi dari individu

yang mengetahui dan tidak dapat ditransfer kepada individu lain yang

pasif karena itu konstruksi harus dilakukan sendiri olehnya terhadap

pengetahuan itu, sedangkan lingkungan adalah saran terjadinya

konstruksi itu.
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b.) Realisme hipotesis, bermakna bahwa pengetahuan adalah sebuah

hipotesis dari struktur realitas yang mendekati realitas dan menuju

kepada pengetahuan yang hakiki.

c.) Konstruktivisme biasa mengambil semua konsekuensi konstruktivisme

dan memahami pengetahuan sebagai gambaran dari realitas itu.

Kemudian pengetahuan individu dipandang sebagai gambaran yang

dibentuk dari realitas obyektif dalam dirinya sendiri. (Suparno,

1997:25, dalam Bungin 2013: 194).

Dari ketiga macam konstruktivisme, terdapat kesamaan di mana

konstruktivisme dilihat sebagai sebuah kerja kognitif individu untuk

menafsirkan dunia realitas yang ada karena terjadi relasi sosial antara

individu dengan lingkungan atau orang di sekitarnya. Individu kemudian

membangun sendiri pengetahuan atas realitas yang dilihat itu berdasarkan

pada struktur pengetahuan yang telah ada sebelumnya, inilah yang oleh

Berger dan Luckmann disebut dengan konstruksi sosial.

f. Proses Dialektika Konstruksi Sosial

Dialektika ini berlangsung dalam proses dengan tiga momen

simultan: (1) eksternalisasi (penyesuaian diri) dengan dunia sosiokultural

sebagai produk manusia; (2) objektivasi, yaitu interaksi sosial yang terjadi

dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses

institusionalisasi; dan (3) internalisasi, yaitu proses yang mana individu

mengidentifikasi dirinya dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi

sosial tempat individu menjadi anggotanya. Parera menambahkan, tiga
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momen dialektika itu memunculkan suatu proses konstruksi sosial yang

dilihat dari segi asal mulanya merupakan hasil ciptaan manusia, yang

buatan interaksi intersubjektif (Bungin, 2013: 197).

a.) Tahap Eksternalisasi

Eksternalisasi terjadi pada tahap yang sangat mendasar dalam satu

pola perilaku interaksi antara individu dengan produk-produk sosial

masyarakatnya. Maksud dari proses ini adalah ketika sebuah produk sosial

telah menjadi sebuah bagian penting dalam masyarakat yang setiap saat

dibutuhkan oleh individu, maka produk sosial itu menjadi bagian penting

dalam kehidupan seseorang untuk melihat dunia luar.

Seperti yang dimaksud dengan eksternalisasi Berger dan

Luckmann (1990:75), dalam Bungin (2013: 198) bahwa produk-produk

sosial dari eksternalisasi manusia mempunyai suatu sifat yang sui generis

dibandingkan dengan konteks organismis dan konteks lingkungannya,

maka penting ditekankan bahwa eksternalisasi itu sebuah keharusan

antropologis yang berakar dalam perlengkapan biologis manusia.

Keberadaan manusia tidak mungkin berlangsung dalam suatu lingkungan

interioritas yang tertutup dan tanpa gerak. Manusia harus terus-menerus

mengeksternalisasikan dirinya dalam aktivitas (Bungin, 2013: 198).

Dengan demikian, tahap eksternalisasi ini berlangsung ketika

produk sosial tercipta di dalam masyarakat, kemudian individu

mengeksternalisasikan (penyesuaian diri) ke dalam dunia sosiokulturnya

sebagai bagian dari produk manusia (Bungin, 2013: 198).
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b.) Tahap Objektivasi

Tahap objektivasi produk sosial terjadi dalam dunia intersubjektif

masyarakat yang dilembagakan. Pada tahap ini sebuah produk sosial

berada pada proses institusionalisasi, sedangkan individu oleh Berger dan

Luckmann dikatakan memanifestasikan diri dalam produk-produk

kegiatan manusia yang tersedia, baik bagi produsen-produsennya maupun

bagi orang lain sebagai unsur dari dunia bersama. Objektivasi ini bertahan

lama sampai melampaui batas tatap muka di mana mereka dapat dipahami

secara langsung (Bungin, 2013: 198).

Dengan demikian individu melakukan objektivasi terhadap produk

sosial, baik pencipta maupun individu lain. Kondisi ini berlangsung tanpa

harus mereka saling bertemu. Artinya objektivasi itu bisa terjadi melalui

penyebaran opini sebuah produk sosial yang berkembang di masyarakat

melalui diskursus opini masyarakat tentang produk sosial, dan tanpa harus

terjadi tatap muka antar individu dan pencipta prodik sosial itu (Bungin,

2013: 198-199).

Hal terpenting dalam objektivasi adalah pembuatan signifikasi,

yakni pembuatan tanda-tanda oleh manusia. Berger dan Luckman

dibedakan dari objektivasi-objektivasi lainnya, karena tujuannya yang

eksplisit untuk digunakan sebagai isyarat atau indeks bagi pemaknaan

subjektif, maka objektivasi juga dapat digunakan sebagai tanda meskipun

semula tidak dibuat untuk maksud itu (Bungin, 2013: 198-199).
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Bahasa digunakan untuk menjelaskan makna-makna yang

dipahami sebagai pengetahuan yang relevan dengan masyarakatnya,

sebagaimana dikatakan oleh Berger dan Luckmann (1990: 100),

pengetahuan itu dianggap relevan bagi semua orang dan sebagian lagi

hanya relevan bagi tipe-tipe orang tertentu saja.(Bungin, 2013: 200)

Dalam kehidupan sehari-hari pengetahuan seseorang menentukan

tindakan yang spesifik menjadi tipifikasi dari beberapa anggota

masyarakat. Tipifikasi itu kemudian menjadi dasar membedakan orang di

dalam masyarakatnya. Agar bentuk-bentuk tindakan dapat ditipifikasi,

maka bentuk-bentuk tindakan itu harus harus memiliki arti yang obyektif

yang pada gilirannya memerlukan suatu objektivasi linguistik (Berger dan

Luckmann, 1990:103, dalam Bungin, 2013: 200). Objektivasi linguistik ini

dimaksud, harus ada kosakata yang mengacu kepada bentuk-bentuk

tindakan itu, seperti kosakata; merangket kemenakan, merupakan

penstrukturan linguistik yang lebih luas mengenai kekerabatan dengan

berbagai hak dan kewajibannya. (Bungin, 2013: 200)

Objektivasi linguistik terjadi dalam dua hal, yaitu dimulai dari

pemberian tanda verbal yang sederhana sampai pada pemasukannya ke

dalam simbol-simbol yang kompleks, yang mana selalu hadir dalam

pengalaman, dan pada suatu ketika, sampai kepada sebuah representasi

yang oleh Berger dan Luckmann (1990: 107), dalamBungin (2013: 200),

dikatakan sebagai par exellence, yaitu kepadanya semua representasi

lainnya tergantung. Misalnya, lembaga hukum, yang mana menjadi
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representasi dari bahasa hukum, kitab undang-undang, teori hukum, atau

bahkan representasi yang mendasar dari lembaga dan norma-norma dalam

sistem pemikiran etika, agama, atau mitologi. (Bungin, 2013: 200)

Dengan demikian, yang terpenting dalam tahap objektivasi ini

adalah melakukan signifikasi, memberikan tanda bahasa dan simbolisasi

terhadap benda yang disignifikasi, melakukan tipifikasi terhadap kegiatan

seseorang yang kemudian menjadi objektivasi linguistik, yaitu pemberian

tanda verbal maupun simbolisasi yang kompleks. (Bungin, 2013: 200)

c.) Tahap Internalisasi

Berger dan Luckmann (1990: 185), dalam Bungin (2013:

201),mengatakan, dalam kehidupan setiap individu ada suatu urusan

waktu, dan selama itu pula ia diimbaskan sebagai partisipan ke dalam

dialektika masyarakat. Titik awal dari proses ini adalah internalisasi;

pemahaman atau penafsiran yang langsung dari suatu peristiwa objektif

sebagai pengungkapan suatu makna, artinya sebagai suatu manifestasi dari

proses-proses subjektif orang lain, yang dengan demikian, menjadi

bermakna secara subjektif bagi individu itu sendiri. Tidak peduli apakah

subjektif orang lain bersesuaian dengan subjektif individu tertentu. Karena

bisa jadi individu memahami orang lain secara keliru, karena sebenarnya,

subjektivitas orang lain itu tersedia secara objektif bagi individu dan

menjadi bermakna baginya. Kesesuaian sepenuhnya dari kedua makna

subjektif dan pengetahuan timbal balik mengenai kesesuian itu,

mengandaikan terbentuknya pengertian bersama. (Bungin, 2013: 201)
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Dengan demikian, internalisasi dalam arti umum merupakan dasar

bagi pemahaman mengenai “sesama saya”, yaitu pemahaman individu dan

orang lain serta pemahaman mengenai dunia sebagai sesuatu yang

maknawi dari kenyataan sosial. (Bungin, 2013:201-202)

Pemahaman ini bukanlah merupakan hasil dari penciptaan makna

secara otonom oleh indvidu-individu yang terisolasi, melainkan dimulai

dengan individu yang “mengambil alih” dunia di mana sudah ada orang

lain. Dalam proses “mengambil alih” dunia itu, indvidu dapat

memodifikasi dunia tersebut, bahkan dapat menciptakan kembali dunia

secara kreatif. Dalam konteks ini Berger dan Luckmann (1990: 186),

dalam Bungin (2013: 202), mengatakan bagaimanapun juga dalam bentuk

internalisasi yang kompleks, individu tidak hanya “memahami” proses-

proses subjektif orang lain yang berlangsung sesaat. Individu “memahami”

dunia di mana ia hidup dan dunia itu menjadi dunia individu bagi dirinya.

Ini menandai individu dengan orang mengalami kebersamaan dalam

waktu, dengan cara yang lebih dari sekadar sepintas lalu, dan juga suatu

perspektif komprehensif yang mempertautkan urutan situasi secara

intersubjektif. Sekarang masing-masing dari mereka tidak hanya

memahami definisi pihak lain tentang kenyataan sosial yang dialaminya

bersama, namun mereka juga mendefinisikan kenyataan-kenyataan itu

secara timbal balik. Pada saat ini yang terpenting bahwa terdapat sesuatu

pengidentifikasian timbal balik yang berlangsung secara terus menerus

antara mereka. Selain itu, mereka tidak hanya hidup dalam dunia yang
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sama, tetapi mereka masing-masing juga berpartisipasi dalam keberadaan

pihak lain. Baru setelah mencapai taraf internalisasi semacam ini, individu

menjadi anggota masyarakat. (Bungin, 2013: 202).

2. Pemuda

a. Pengertian Pemuda

Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 yang

dimaksud pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode

penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas)

sampai 30 (tiga puluh) tahun.

Ada banyak definisi ‘pemuda’. Sebagai contoh misalnya adalah

definisi yang dipakai oleh PBB dan lembaga-lembaganya adalah individu

berusia 15-24 tahun sedangkan yang dipakai Bank Dunia adalah 12-24,

sementara dari menteri kepemudaan dan olah raga di Indonesia, pemuda

adalah individu berusia 15-24. Tidak ada definisi normatif dan baku untuk

menunjuk siapa yang masuk ke dalam kategori pemuda, variasinya banyak

tergantung situasi sosial, budaya, ekonomi dan politik di mana ‘pemuda’

berada.

Pemuda sering disebut “generasi muda”, merupakan istilah

demografis dan sosiologis dalam konteks tertentu. Beberapa literatur

mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemuda adalah :

1.  Mereka yang berumur antara 10 –24 tahun;

2.  Mereka yang berumur antara 15 –30 tahun;

3.  Mereka yang berumur antara 15 –35 tahun;
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4. Mereka yang secara psikologis mempunyai jiwa muda dan mempunyai

identitas kepemudaan (M. Munandar Soelaeman, 2006:164).

Dari beberapa pendapat di atas penulis menggunakan istilah

pemuda adalah mereka yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga

puluh) tahun.

b. Peran Pemuda Terhadap Pembangunan Nasional

Pemuda sejatinyamemiliki peran dan fungsi yang strategis

dalamakselerasi pembangunan termasuk pula dalamproses kehidupan

berbangsa dan bernegara.Seperti kita ketahui bersama, bahwa

pemudamemiliki peran penting dalam sejarah perjuanganbangsa Indonesia

yang dimulai dari pergerakanBudi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda

tahun1928, proklamasi kemerdekaan tahun 1945,pergerakan pemuda,

pelajar, dan mahasiswatahun 1966, sampai dengan pergerakan

mahasiswapada tahun 1998 yang meruntuhkan kekuasaanOrde Baru

selama 32 tahun sekaligus membawabangsa Indonesia memasuki masa

reformasi.Fakta historis ini menjadi salah satu bukti bahwapemuda selama

ini mampu berperan aktifsebagai pionir dalam proses

perjuangan,pembaruan, dan pembangunan bangsa. Hal inipun telah

disampaikan oleh Ir. Soekarno dalamsalah satu pidatonya, “Beri aku 1000

orang tua,niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beriaku 10 pemuda

niscaya akan kuguncang dunia”.Hal ini menunjukkan peran pemuda

dalammengisi pembangunan suatu bangsa merupakankunci utama

(Herawaty, 2016: 81).
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Sejarah telah membuktikan bahwasanya pemuda adalah salah satu

pilar yang memiliki peran besar dalam perjalanan kehidupan berbangsa

dan bernegara sehingga maju mundurnya suatu negara sedikit banyak

ditentukan oleh pemikiran dan kontribusi aktif dari pemuda di negara

tersebut. Begitu juga dalam lingkup kehidupan bermasyarakat, pemuda

merupakan satu identitas yang potensial dalam tatanan masyarakatsebagai

penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan

bangsa, karena pemuda sebagai harapan bangsa dapat diartikan bahwa

siapa yang menguasai pemuda akan menguasai masa depan (Wahyu, 2009:

89).

Keberadaan pemuda di Indonesia sesungguhnya dapat menjadi aset

yang berharga bagi masa depan bangsa ini ke arah yang lebih baik dan

mampu berdiri sejajar dengan bangsa lain dalam segala bidang. Hal ini

terutama bila ditinjau dari komposisi jumlah pemuda di Indonesia yang

berjumlah kurang lebih 81 juta jiwa pada tahun 2005 dan diprediksi akan

bertambah sekitar 6 juta jiwa pada tahun 2015, yang berarti pada saat itu

jumlah permuda di Indonesia menjadi 87 juta jiwa (Wahyu, 2009: 90).

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatanmoral, kontrol sosial, dan

agen perubahan dalamsegala aspek pembangunan nasional. Peran aktif

pemudasebagai kekuatanmoral diwujudkandengan menumbuhkembangkan

aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan

kepemudaan, memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-

spiritual, dan meningkatkan kesadaran hukum. Peran aktif pemuda sebagai
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kontrol sosial diwujudkan dengan memperkuatwawasan kebangsaan,

membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban

sebagai warga negara, membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan

dan penegakan hukum, meningkatkan partisipasi dalam

perumusankebijakan publik, menjamin transparansi dan akuntabilitas

publik, dan memberikan kemudahan akses informasi. Sedangkan peran

pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan

pendidikan politik dan demokratisasi, sumberdaya ekonomi,kepedulian

terhadap masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, olahraga, seni, dan

budaya, kepedulian terhadap lingkungan hidup, pendidikan

kewirausahaan, serta kepemimpinan dan kepeloporan pemuda (Herawaty,

2016: 82).

c. Problematika Pemuda Era Globalisasi

Problematika pemuda yang kita hadapi sekarang sangatlah

kompleks, mulai dari masalah pengangguran, krisis eksistensi, krisis

mental hingga masalah degradasi moral. Budaya permisif dan

pragmatisme yang kian merebak membuat sebagian pemuda terjebak

dalam kehidupan serba instant, hedonis, dan terlepas dari idealisme

sehingga cenderung menjadi manusia yang anti social serta lupa akan

tanggung jawab sebagai seorang pemuda. Tataran moral, sosial dan

akademik pemuda tidak lagi memberi contoh dan keteladanan baik kepada

masyarakat sebagai kaum terpelajar, lebih banyak yang berorientasi pada

hedonism (berhura-hura), tidak banyak pemuda yang peka terhadap
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kondisi sosial masyarakat saat ini. Adapun masalah lain yang turut

menjadi pemicu terancamnya posisi pemuda adalah lemahnya pengawasan

orang tua, keluarga, serta orang terdekat termasuk pula lemahnya

pemahaman pemuda terhadap agama, melanggar tatanan hukum yang

berlaku, dan lain sebagainya mengakibatkan pemuda banyak terjerumus

dalam pusaran pergaulan yang mengantarkanpemuda pada titik

kehancuran. Fakta yang ada sekarang menjadi bukti, misalnya dari

beberapa hasil penelitian mengemukakan bahwa seks bebas,

penyalahgunaan narkoba, justru lebih banyak dilakukan oleh pemuda

(Herawaty, 2016: 83).

d. Pemuda Terhadap Sektor Pertanian

Pemuda merupakan suatu identitas dan penerus perjuangan

generasi terdahulu untuk mewujukan cita-cita bangsa. Pemuda menjadi

harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa, pemuda dapat

merubah pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan

para generasi terdahulu  untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-

ide ataupun gagasan ilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepada

nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Kekayaan alam

yang ada dinegeri ini sangat banyak jika pemuda mau dan mampu

mengelolaanya maka masyarakat yang ada negara ini akan lebih sejahtera.

Sektor pertanian di Indonesia hingga kini masih dihadapkan pada

persoalan klasik untuk dapat meningkatkan produktivitas beras nasional.

Setidaknya, ada dua persoalan klasik yang dihadapi sektor pertanian.
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Pertama, konversi lahan (pertanian) yang setiap tahunnya mencapai

100.000 hektar. Kedua, kecenderungan perilaku generasi muda di

pedesaan yang tidak lagi tertarik ikut serta dalam kegiatan pertanian padi

karena dianggap tidak menarik. Persoalan itu sangat disayangkan karena

faktanya hampir 90 persen rakyat Indonesia mengonsumsi beras sebagai

makanan pokok sehari-hari. Tak hanya sebagai makanan pokok, beras

menjadi simbol dari kesejahteraan dan kestabilan sosial di dalam

masyarakat. Data Biro Pusat Statistik 2013 menyebutkan bahwa sekitar

20,4 juta orang terlibat dalam pertanian pangan. Dari kisaran tersebut,

sekitar 18 juta orang kemungkinan terlibat dalam kegiatan pertanian padi

(Ritongga, dkk, 2015: 313).

Sektor pertanian sepertinya kurang diminati apalagi masih banyak

pemuda lulus sekolah yang menganggap pertanian adalah urusan orang

tua. Keengganan para pemuda desa untukmelirik sektor ini juga

diakibatkan karena sektor ini masih dianggap sebelah mata bahkan sering

diidentikkan dengan sektor miskin, padahal sektor pertanian terbukti salah

satu sektor yang mampu bertahan pada waktu krisis ekonomi melanda

bangsa Indonesia di tahun 1998, bahkan satu-satunya elemen ekonomi

yang mampumenyumbang pertumbuhan ekonomi di waktu itu (Herawaty,

2016: 84).
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e. Motif moral dan kultural pemuda tanidalam memaknai kerja

dibidang pertanian

Pemaknaan seorang individu terhadap suatu fenomena sosial akan

berimplikasi pada aktualisasi tindakan yang dilakukan oleh individu

tersebut.Scott (1993) menyampaikan bahwa pilihan tindakan manusia

tidak terlepas dari entitas lain yang berada disekitarnya. Seseorang akan

menolak atau menerima suatu realitas yang kemudian diaktualisasikan

dalam perilaku sehari-hari merekasangat bergantung pada bagaimana

mereka mampu memodifikasi dan menginterpretasi dari berbagai makna

dan simbol yang diterimanya.(Hamyana, 2017: 37)

Fakta dan realita enggannya para pemuda untuk bekerja di bidang

pertanian bisa dimaknai sebagai sebuah tindakanresistensi atau perlawanan

mereka terhadap kalangan elit yang terusmenerus dengan gencarnya

menebar pesona modernisasi dan westernisasi pada hampir

semuasendikehidupan. Adakecenderungan yang nampak bahwa resistensi

terhadap pertanian oleh generasi muda bukan hanya sekedar persoalan

untung atau rugi,melainkan adapersoalan nilai dan identitas yang semakin

melenceng jauh dari rel yang seharusnya. Nilai-nilai yang diusung oleh

kapitalisme modern yang memupuk dengan begitu suburnya sifat-sifat

hedonisme, gayahidup instan, individualis, nampaknya secara sadar atau

tidak,terus diinternalisasi pada generasi muda sekarang ini. Pada sisi lain,

nilai-nilai asketis, gotong-royong,dan tenggang rasa yang merupakan nilai-

nilai luhur yang diwariskan olehorangtua dan nenek moyang bangsa
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Indonesia perlahan tapi pasti mulai bergeser, memudar,  bahkan terkikis

habis oleh derasnya hempasan modernisasi dan kapitalisasi (Hamyana,

2017: 38).

Pergulatan antara nilai-nilai west dan nilai-nilai tradisional yang

ada dimasyarakat nampaknya tidak akan segera berkesudahan. Implikasi

dari adu kuat nilai-nilai west dan nilai-nilai tradisional salah satunya

adalah enggannya atau tidak berminatnya sebagian besar generasi muda

untuk bekerja dibidangpertanian. Hal ini disebabkan oleh hadirnya

pemaknaan yang dikontruksi oleh generasi muda tentang pertanian sebagai

sebuah pekerjaan yang kotor, dekil, tidak modern, bahkan nilai gengsinya

lebih rendah dari profesi tukang ojek sekalipun. Internalisasi westmemang

belum merasuki semua individu, akan tetapi jika fenomena ini terus

dibiarkan tentu saja akan mengancam jati diri sebagai bangsa yang ramah,

solid, dan arif (Hamyana, 2017: 38).

3. Pertanian

a. Pengertian Pertanian

Pertanian adalah suatu jenis kegiatan produksi yang berlandaskan

pada proses pertumbuhan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Pertanian

dalam arti sempit dinamakan dengan pertanian rakyat. Sedangkan

pertanian dalam arti luas meliputi; pertanian dalam arti sempit, kehutanan,

peternakan, perkebunan dan perikanan(Soetriono dan Anik Suwandari,

2016: 25). Secara garis besar, pengertian pertanian dapat diringkas
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menjadi rangkaian empat komponen yang tidak terpisahkan, yang

meliputi:

5) Proses produksi

6) Petani dan pengusaha pertanian

7) Tanah tempat usaha

8) Usaha pertanian (farm business)

Dalam kaitan ini, Mosher (1981: 19) dalam Soetriono dan Anik

Suwandari (2016: 25) menyatakan: pertanian adalah sejenis produksi khas

yang didasarkan atas proses pertumbuhan tanaman dan hewan, di mana

para petani mengatur dan menggiatkan pertumbuhan tanaman dan hewan

itu dalam usaha taninya (farm).

Pertanian adalah kegiatan produksi biologis yang berlangsung di atas

sebidang tanah (lahan) dengan tujuan menghasilkan tanaman dan hewan

untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia tanpa merusak tanah (lahan)

yang bersangkutan untuk kegiatan produksi selanjutnya. Pertanian

diterjemahkan menjadi “agrikultura” dari bahasa latin : “ager” yang

artinya lapangan/tanah/ladang/ tegalan, dan “cultura” yang artinya

mengamati/memelihara/membajak (Tati Nurmala, dkk., 2012: 14-15).

b. Petani

a.) Petani Sebagai Penggarap

Peranan pertama petani adalah memelihara tanaman dan hewannya

agar mendapatkan hasil yang diperlukan. Dalam hal tanaman termasuk

penyiapan tempat pembibitan, pengolahan tanah, penanaman, pemupukan,
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penyiangan tumbuhan penganggu, pengaturan air, pemberantasan hama

dan penyakit serta panen.

b.) Petani sebagai manajer

Peranan lain seorang petani dalam usaha tani adalah sebagai

manajer. Di mana ketrampilan sebagai penggarap umumnya adalah

ketrampilan tangan, otot, dan mata, maka ketrampilan sebagai manajer

dalam menjalankan usahanya menyangkut kegiatan otak yang didorong

oleh keinginan yang tercakup di dalam perencanaan sebagai manajer

adalah pengambilan keputusan atau pemilihan alternatif tanaman dan

ternak.

c.) Petani sebagai manusia

Seorang petani tidak lebih hanya sebagai penggarap dan manajer. Ia adalah

seorang manusia dan anggota dari dua kelompok manusia yang penting

baginya, yaitu keluarga dan masyarakat atau tetangga. (Soetriono dan Anik

Suwandari, 2016: 10-11).

c. Ciri-ciri Pertanian

Kelompok faktor esensiil dan iklim suatu waktu dapat berkorelasi

positif tetapi pada waktu lain dapat berkorelasi negatif, sehingga ada

tingkat tertentu di mana faktor-faktor yang termasuk di dalamnya

berpengaruh paling baik terhadap jumlah produk yang diberikan disebut

tingkat optimum, karena pada tingkat tersebut jumlah produknya

maksimum. Jadi, sesuatu yang optimum akan memberikan sesuatu lain

yang maksimum, baik dilihat dari sudut fisik maupun sudut ekonomis
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sehingga ada optimum fisis dan ada optimum ekonomis. (Soetriono dan

Anik Suwandari, 2016: 11)

Sebelum ada pertanian atau sebelum ada pengelolahan tanaman

dan lingkungannya oleh manusia, semua faktor-faktor itu mengaruhi

tumbuh dan berkembang bahan tumbuhan seperti apa adanya di alam atau

secara alamiah. Tetapi dengan mulai adanya pertanian, faktor-faktor

tersebut mulai diatur oleh manusia, dan makin maju pertanian makin

banyak jumlah faktor yang ditangani serta makin intensif penanganannya.

Jadi, pertanian dapat dikatakan mulai ada bersamaan dengan mulai adanya

faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman diatur atau

ditangangani oleh manusia. Pengaturan faktor-faktor itu dinamakan

teknologi tinggi. Dengan penanganan manusia terhadap faktor-faktor itu

atau dengan teknologi, diharapkan tanaman yang diusahakan akan

memberikan hasil maksimum. (Soetriono dan Anik Suwandari, 2016: 12)

Meskipun pertanian pada saat ini dapat dikatakan sudah

menggunakan teknologi tinggi, tetapi belum semua faktor yang

memengaruhi pertumbuhan telah ditangani. Faktor-faktor yang termasuk

di dalam kelompok faktor iklim belum ada yang ditangani, dan pertanian

hanya menyesuaikan apa adanya terhadap faktor ini. (Soetriono dan Anik

Suwandari, 2016: 12)

Sebelum ada pertanian, jumlah dari apa yang diberikan tumbuhan

sebagai produk kepada manusia, tergantung pada tumbuhan tersebut.

Banyaknya produk yang diberikan oleh tanaman pada pertanian diukur
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tidak dari tiap individu tanaman yang ditanam tetapi tiap satuan luas lahan

yang ditanami. Jumlah produk yang didapat tiap satuan luas lahan yang

ditanami disebut hasil. Produk yang didapat di suatu wilayah selama

periode waktu tertentu disebut produksi. (Soetriono dan Anik Suwandari,

2016: 12).

d. Bidang-bidang Pertanian

Dalam buku-buku atau tulisan-tulisan sering dijumpai pembagian

pertanian dalam arti luas dan pertanian dalam arti sempit. Pertanian dalam

arti luas mencakup:

a.) Pertanian Rakyat

Sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam arti sempit pertanian

diartikan sebagai pertanian rakyat yaitu usaha pertanian keluarga di mana

diproduksi bahan makanan utama seperti beras, palawija (jagung, kacang-

kacangan dan ubi-ubian) dan tanaman-tanaman hortikultura yaitu sayur-

sayuran dan buah-buahan. Pertanian rakyat diusahakan d tanah sawah,

ladang dan pekarangan. Walaupun tujuan penggunaan hasil-hasil tanaman

ini tidak merupakan kriteria, namun pada umumnya sebagian besar hasil-

hasil pertanian rakyat adalah untuk keperluan konsumsi

keluarga.(Soetriono dan Anik Suwandari, 2016: 48).

b.) Perkebunan

Perkebunan atau plantation, tidak hanya dikenal di Indonesia tetapi

di banyak negara lain. Namun begitu pada umumnya perkebunan ini

didapatkan di daerah-daerah bermusim panas di dekat katulistiwa dan
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karena menggunakan sistem manajemen seperti pada perusahaan industri

dengan memanfaatkan hasil-hasil penelitian dari teknologi terbaru maka

sering pula disebut industri perkebunan atau industri pertanian. (Soetriono

dan Anik Suwandari, 2016: 50).

c.) Kehutanan

Ilmu kehutanan pada prinsipnya merupakan ilmu yang

menerangkan bagaimana hubungan antara tanah-tanah hutan dengan

manusia dan alokasi sumber-sumber industrinya serta bagaimana cara

untuk mengelolanya sehingga sumber-sumber tersebut dapat memberikan

kepuasan yang diinginkan oleh manusia. Kegiatan pemungutan hasil hutan

pada hakekatnya merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan

(managemen) hutan. (Soetriono dan Anik Suwandari, 2016: 50-51).

d.) Peternakan

Dilihat dari pola pemeliharaannya, peternakan di Indonesia dapat dibagi

menjadi 3 kelompok :

1.) Peternakan rakyat dengan cara pemeliharaan yang tradisional keterampilan

sederhana dan menggunakan bibit lokal dalam jumlah dan mutu yang

relatif terbatas.

2.) Peternakan rakyat dengan cara pemeliharaan yang semikomersil

Ketrampilan yang mereka miliki dapat dikatakan lumayan,

penggunaan bibit unggul, obat-obatan dan makanan penguat cenderung

meningkat, walaupun lamban.

3.) Peternak Komersil
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Usaha ini dijalan oleh golongan ekonomi yang mempunyai

kemampuan dalam segi modal, sarana produksi dengan teknologi yang

agak modern. Semua tenaga kerja dibayar dan makanan ternak terutama

dibeli dari luar dalam jumlah besar. Tujuan utamanya adalah mengejar

keuntungan sebanyak-banyaknya. Biaya produksi di tekan serendah

mungkin agar dapat mengusai pasar. (Soetriono dan Anik Suwandari,

2016: 52).

e.) Perikanan

Perikanan ialah segala usaha penangkapan budidaya ikan serta

pengolahan sampai pada pemasaran hasilnya. Sedangkan yang dimaksud

sumber perikanan ialah binatang dan tumbuh-tumbuhan yang hidup di

perairan baik darat maupun laut. ((Soetriono dan Anik Suwandari, 2016:

52)

f.) Pertanian Ekstraktif dan Generatif

Pada prinsipnya, pertanian secara ekonomis dibagi dua yaitu:

pertanian rakyat terutama bersifat subsisten (tidak semata-mata bersifat

komersil), dan yang bersifat komersil dengan tujuan semata-mata untuk

pasar, namun secara teknis ekonomis, proses pengambilan hasil dari tanah

atau alam dapat dibedakan pula menjadi dua yaitu: pertama, pertanian

yang proses pengambilan hasilnya bersifatnya ekstraktif yaitu mengambil

hasil dari alam dan tanah tanpa usaha untuk mengembalikan sebagian hasil

tersebut untuk keperluan pengambilan di kemudian hari. Pertanian macam

ini meliputi perikanan sungai, perikanan laut dan pengambilan hasil hutan



50

baik yang sifatnya subsisten ataupun yang komersil. Pertanian macam

kedua adalah yang sifatnya generatif yaitu pertanian yang memerlukan

usaha pembibitan untuk pembenihan, pengolahan, pemeliharaan,

pemupukan dan lain-lain baik untuk tanaman maupun untuk hewan.

(Soetriono dan Anik Suwandari, 2016: 52-53).

g.) Pertanian di Jawa dan di luar Jawa

Pembagian penduduk petani yang tidak seimbang antara jawa dan

luar jawa menimbulkan corak kehidupan petani yang sangat berbeda. Jawa

mempunyai sistem pertanian yang labor intensive (padat karya) sedangkan

luar jawa kurang labor intensive yang menggunakan sebagian besar tanah

pertaniannya untuk memproduksi tanaman bahan makanan seperti padi,

jagung, dan ketela. Sedangkan daerah luar jawa menyisihkan sebagian

besar tanahnya utuk tanaman-tanaman perdagangan seperti karet, kelapa,

kopi, lada, dan lain-lain. Pulau jawa berkembang pertaniannya lebih dulu

daripada pulau-pulau diluar jawa. Pada waktu modal asing mulai datang di

Indonesia secara besar-besaran, maka baik tanaman-tanaman bahan

makanan maupun tanaman-tanaman perdagangan mulai dikembangkan di

luar Jawa.

Karena tanah-tanah di Jawa makin terbatas sedangkan tanah diluar

Jawa masih lebih luas, maka para pemilik modal kemudian mulai

membuka perkebunan-perkebunan yang lebih besar di luar Jawa, maka

para pemilik modal kemudian mulai membuka perkebunan-perkebunan

yang lebih besar di luar Jawa terutama di Sumatera. Tenaga tenaga yang
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diperlukan untuk perkebunan-perkebunan di Sumatera banyak didatangkan

dari Jawa terutama untuk perkebunan tembakau Deli di Sumatera Timur

yang sifatnya sangat padat karya.

Pulau Sumatera kemudian sangat penting dalam produksi tanaman-

tanaman perdagangan untuk ekspor seperti karet, kelapa sawit, tembakau,

kopi dan lada, dan Jawa terutama memproduksi tanaman-tanaman bahan

makanan. Tanaman-tanaman perdagangan yang lebih efisien diusahakan di

Jawa adalah sifatnya lebih padat karya yaitu tebu, tembakau dan

teh.(Soetriono dan Anik Suwandari, 2016: 52-53).

e. Faktor Produksi Tenaga Kerja

Setiap usaha pertanian yang akan dilaksanakan pasti memerlukan

tenaga kerja. Oleh karena itu, dalam analisa ketenagakerjaan di bidang

pertanian, penggunaan tenaga kerja dinyatakan oleh besarnya curahan

tenaga kerja. Curahan tenaga kerja yang dipakai adalah besarnya tenaga

kerja efektif yang di pakai. Seperti dijelaskan sebelumnya, skala usaha

akan mempengaruhi besar kecilnya berapa tenaga kerja yang dibutuhkan

dan pula menentukan tenaga kerja yang bagaimana yang diperlukan.

Biasanya, usaha pertanian skala kecil akan menggunakan tenaga kerja

dalam keluarga dan tidak perlu tenaga kerja ahli (skilled). Sebaliknya pada

usaha pertanian skala besar, lebih banyak menggunakan tenaga kerja luar

keluarga dengan cara sewa sering dijumpai diperlukannya tenaga kerja

yang ahli, misalnya tenaga kerja yang mampu mengerjakan traktor, dan

sebagainya. Selanjutnya dalam analisa ketenagakerjaan, juga diperlukan
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perbedaan tenaga kerja pria, wanita, anak-anak dan ternak. Perbedaan

tentang hal ini terjadi karena setiap jenis tahapan pekerjaan dalam suatu

usaha pertanian adalah berbeda dan juga faktor kebiasaan juga menetukan,

misalnya pekerjaan pengolahan tanah yang memerlukan tenaga kerja yang

keras, kebanyakan dilakukan oleh pria atau ternak. Sebaliknya, pekerjaan

menanam atau membersihkan rumputan-rumputan pada tanaman padi,

misalnya, banyak dilakukan oleh kaum wanita. Namun demikian, karena

faktor kebiasaan atau bahkan faktor kebudayaan, banyak kaum wanita

yang melakukan semua pekerjaan. Misalnya di Bali, kaum wanita banyak

yang bekerja dalam usaha pertanian. karena keras tidaknya tingkatan

pekerjaan yang dilakukan ini, maka upah yang diberikan juga berbeda.

Dalam analisis ketenagakerjaan dan juga untuk memudahkan untuk

melakukan perbandingan penggunaan tenaga kerja, maka diperlukan

standarisasi satuan tenaga kerja yang biasanya disebut dengan hari kerja

setara pria atau HKSP. (Soetriono dan Anik Suwandari, 2016: 68-69)

Pembicaraan mengenai tenaga kerja dalam pertanian di Indonesia

harus dibedakan ke dalam persoalan tenaga kerja dalam usahatani kecil-

kecilan (usahatani pertanian rakyat) dan persoalan tenaga kerja dalam

perusahaan pertanian yang besar-besar yaitu perkebunan, kehutanan,

peternakan dan sebagainya. Pembedaan ini penting karena apa yang

dikenal sebagai tenaga kerja dalam usahatani tidaklah sama pengertiannya

secara ekonomis dengan pengertian tenaga kerja dalam perusahaan-

perusahaan dalam perkebunan. Dalam usahatani sebagian besar tenaga
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kerja berasal dari keluarga petani sendiri yang terdiri atas ayah sebagai

kepala keluarga, isteri, dan anak-anak petani. Anak-anak umur 12 tahun

misalnya sudah dapat merupakan tenaga kerja yang produktif bagi usaha

tani. Mereka dapat membantu mengatur pengairan, mengangkut bibit atau

pupuk ke sawah atau membantu penggarapan sawah. Selain itu anak-anak

petani dapat menggembala kambing atau sapi, itik, atau menangkap ikan

dan lain-lain yang menyumbang pada produksi pertanian keluarga. Tenaga

kerja yang berasal dari keluarga petani ini merupakan sumbangan keluarga

pada produksi pertanian secara keseluruhan dan tidak pernah dinilai dalam

uang. Memang usaha tani sekali-kali membayar tenaga kerja tambahan

misalnya dalam tahap penggarapan tanah baik dalam bentuk pekerjaan

ternak maupun tenaga kerja langsung (Mubyarto, 1984: 105).

Peranan tenaga kerja yang berasal dari keluarga petani sendiri

memegang peranan yang penting tidaklah hanya khusus kita dapati di

Indonesia saja. Juga di negara-negara yang sudah maju pertaniannya.,

isteri dan anak petani ikut aktif menyumbang pada kegiatan produksi.

Kalau seorang petani mengalami kekurangan tenaga pada saat

penggarapan tanah sawah maka ia dapat minta tolong pada tetangga dan

familinya dengan pengertian ia akan kembali menolongnya pada

kesempatan yang lain. Dengan cara begini tidak ada upah uang yang harus

dibayar dan ini dapat menekan ongkos tenaga kerja. Sifat tolong menolong

ini pada petani di mana saja dalam satu desa atau lebih. (Mubyarto, 1984:

105)
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Kesediaan tenaga kerja perlu disiapkan. Tenaga kerja dapat

digolongkan dalam tiga macam, yaitu tenaga manusia, tenaga ternak, dan

tenaga mekanik.

1.) Tenaga kerja manusia

Tenaga manusia terdiri dari pria dewasa, wanita dewasa, dan anak-anak.

Pria dewasa dianggap dapat mengerjakan semua pekerjaan; wanita dewasa

mengerjakan yang lebih ringan, seperti saat penanaman, pemeliharaan, dan

panen; tenaga anak-anak membantu pria dan wanita dewasa.

2.) Tenaga kerja ternak

Penggunaan tenaga ternak lebih efisien daripada tenaga manusia. Apabila

dikonvensi, satu tenaga ternak sama dengan dua tenaga manusia.

Sayangnya, pemakaain tenaga ternak ini terbatas. Umumnya hanya untuk

mengelola tanah dan mengangkut barang. Kini, kemajuan teknologi yang

semakin canggih semakin menggeser penggunaan ternak.

3.) Tenaga kerja mekanik

Di dalam perusahaan, tenaga mekanik semakin banyak dibutuhkan untuk

mengganti tenaga lain yang dianggap kurang efisien. Tenaga mekanik

digunakan dalam pengelolahan tanah, pengangkutan, pemupukan,

pemberantas hama penyakit, maupun pemanenan. (Soetriono dan Anik

Suwandari, 2016: 69-70).

f. Peran pertanian dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat.

Sektor pertanian di negara-negara yang sedang berkembang

(developing country) peranannya sangat besar sekali karena merupakan
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mata pencaharian pokok sebagian besar penduduknya. Peranan sektor

pertanian dalam perekonomian suatu negara dapat dilihat dari besarnya

Presentase Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor pertanian negara

tersebut. Makin besar kontribusi sektor pertanian terhadap PDB-nya

berarti negara tersebut masih tergolong atau termasuk negara agraris,

sebaliknya apabila kontribusi sektor pertanian terhadap PDB persentasinya

kecil maka negara tersebut dapat disebut negara industri.

Kontribusi sektor pertanian di negara kita dari tahun ke tahun

presentasenya terus menurun searah dengan melajunya perkembangan

sektor industri yang terus meningkat. Sebelum tahun tujuh puluhan,

persentase PDB dari sektor pertanian masih di atas 50%, pada tahun 1993

menjadi 17,88% dan pada tahun 1995 hanya mencapai 17,10%, sejak

krisis ekonomi melanda Indonesia pertengahan tahun1997 kontribusi

sektor pertanian terhadap PDB cenderung meningkat, khususnya terhadap

ekspor non migas.

Menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDB nasional

merupakan dampak dari keberhasilan pembangunan di sektor industri dan

sektor-sektor ekonomi lainnya yang pertumbuhannya cukup tinggi.

Namun, meskipun kontribusi sektor pertanian terhadap PDB terus

menurun, secara absolut sektor pertanian sampai sekarang masih

merupakan sektor ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja terbesar,

khususnya di daerah perdesaan. Pada tahun 1985, penyerapan tenaga kerja

sektor pertanian mencapai 34.141.000 orang, dan pada tahun 1990 menjadi
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35.450.000 dan meningkat menjadi 40.677.000 pada tahun 2000. (Tati

Nurmala, dkk., 2012: 95-96).

g. Tempat kaum tani dalam masyarakat

Dunia kita ini tidak hanya terdapat orang-orang primitif yang

sudah hampir menjadi petani dan orang-orang yang sudah merupakan

petani sepenuhnya, melainkan juga terdapat masyarakat-masyarakat di

mana petani merupakan produsen utama kekayaan sosial, dan masyarakat-

masyarakat di mana ia hanya menduduki posisi sekunder saja. Di dunia

masih terdapat daerah-daerah luas di mana petani-petani yang mengolah

tanah dengan perkakas-perkakas mereka yang tradisional tidak hanya

merupakan mayoritas yang sangat besar dari penduduk, akan tetapi juga

menghasilkan dana-dana sewa tanah dan keuntungan yang menopang

seluruh struktur sosial. Masyarakat-masyarakat yang demikian, semua

golongan sosial lainnya tergantung kepada petani baik dalam hal bahan

makanan maupun dalam hal setiap penghasilan yang dapat mereka

peroleh. Dalam pada itu, terdapat masyarakat-masyarakat lain di mana

revolusi industri telah menciptakan kompleks-kompleks mesin yang

sangat besar, yang memproduksi barang tanpa tergantung kepada petani.

Apabila di dalam masyarakat-masyarakat yang seperti itu masih ada

petani-petani, mereka hanya menduduki posisi yang sekunder saja dalam

kegiatan menciptakan kekayaan. Selain itu, pekerja industri yang besar

sekali jumlahnya dan terus bertambah banyak, yang melayani mesin-mesin

pencipta kekayaan juga harus diberi makan. Seringkali terjadi bahwa
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urusan menyediakan makanan bagi pekerja-pekerja itu tidak lagi berada di

tangan petani-petani yang mengerjakan lahan-lahan kecil dengan teknik-

teknik tradisional, melainkan di tangan “pabrik-pabrik baru di ladang”,

yang menerapkan teknologi Revolusi Industri pada produksi bahan

makanan di perusahaan-perusahaan pertanian (farms) yang besar, padat

modal, dan dioperasikan secara ilmiah. Perusahaan-perusahaan pertanian

yang demikian tidak lagi mempekerjakan petani-petani melainkan buruh

tani yang mendapat upah untuk pekerjaan mereka seperti halnya seorang

buruh industri diupah untuk melayani sebuah dapur tinggi atau sebuah

mesin pintal. Kedua jenis masyarakat itu mengandung ancaman bagi

petani pedesaan apakah ancaman itu berasal dari tuntutan akan surplus,

atau dari persaingan yang dapat membuat petani tak berguna lagi secara

ekonomis. (Eric, 1983: 17-18)

Selain melihat realitas diatas, ternyata para kaum urban juga tidak

sepenuhnya meninggalkan pertanian. Komitmen yang dimiliki kebanyakan

kaum urban terhadap komunitas asal mereka dapat dijadikan dasar untuk

mengatakan bahwa sebenarnya, di dalam hati mereka tetap petani, tidak

menjadi urban sepenuhnya. Migrasi berjangka pendek mendukung

penafsiran semacam ini. Tetapi, bahkan para migran yang datang dalam

jangka pendek pun tidak lagi sepenuhnya bersikap sebagai orang desa.

Meskipun mereka dulunya berperilaku seperti orang-orang desa dan

mampu memegang nilai-nilai desanya, tetapi biasanya mereka menyadari

perlunya menggunakan tata cara kota. Mereka sudah belajar tentang
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kondisi perkotaan sekolah-sekolah dan dalam kunjungan-kunjungan

singkat ke kota. (Alan Gilbert dan Josef Gugler, 2007: 161).

B. Kajian hasil-hasil penelitian yang relevan

Penelitian tentang Pemuda dan Pertanian telah banyak dilakukan

oleh berbagai kalangan pengamat sosial dan ekonomi. Begitu juga

pelaksanaan penelitian ini yang berpijak pada berbagai penelitian

terdahulu yang relevan. Penelitian yang pertama yaitu penelitian yang

dilakukan oleh Meziriati Hendri Ekawati Sri Wahyuni dengan judul

penelitian “Persepsi Pemuda Pencari Kerja Terhadap Pekerjaan Sektor

Pertanian dan Pilihan Pekerjaan di Desa Cihideung Udik Kecamatan

Ciampea, Kabupaten Bogor” dalam penelitian ini diungkapkan bahwa

persepsi para pemuda pencari kerja terhadap pekerjaan pertanian di Desa

Cihideung Udik secara keseluruhan adalah negatif. Hal ini disebabkan

oleh pemuda yang menjadi responden merupakan pemuda yang sedang

mencari pekerjaan dengan pendidikan SMA sederajat. Selain itu juga

disebabkan oleh latar belakang keluarga pemuda yang tidak lagi berasal

dari keluarga petani dan tidak memiliki lahan pertanian. Pemuda Desa

Cihideung Udik lebih memilih bekerja di luar sektor pertanian yaitu sektor

industri atau pabrik. Daerah pilihan bekerja pemuda tersebut sebagian

besar di daerah Bogor dengan alasan dekat dengan rumah dan keluarga.

Dalam memilih pekerjaan pemuda di sini memiliki harapan pendapatan

yang mereka terima sesuai dengan standar UMR daerah setempat.
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Penelitian kedua yang relevan yaitu penelitian oleh Herlina Taligan

dengan judul “Representasi Pemuda Pedesaan Mengenai Pekerjaan

Pertanian (Kasus Pada Komunitas Perkebunan Teh Rakyat di Jawa

Barat). Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa pemuda pedesaan

mempresentasikan pekerjaan pertanian khususnya diperkebunan, sebagai

pekerja yang secara ekonomi masih cukup menguntungkan, relatif

memiliki keterjaminan dan kestabilan pendapatan. Namun demikian

pekerjaan pertanian direpresentasikan sebagai pekerjaan yang kurang

mampu memberi status sosial terhormat di dalam maupun diluar

komunitasnya. Kelangkaan sumber daya pertanian dan kelangkaan

pekerjaan menjadi faktor pendorong untuk bertindak dalam rangka

memperluas medan sosial. Namun demikian keterbatasan kualifikasi

pendidikan, ketrampilan dan akses terhadap sektor pertanian menjadi

kondisi yang membatasi individu dalam meraih tujuan-tujuan. Kemudian

pemuda memiliki strategi untuk bertahan hidup yang berbeda nilai dan

normanya, sehingga pemudaakan mengambil keputusan dan menyebabkan

mempunyai orientasi kerja serta tindakan yang berbeda pula. Namun pada

akhirnya pemuda desa merepresentasikan pekerjaan pertanian sebagai

pekerjaan yang lebih memberi kenyamanan jika diposisikan sebagai

pekerjaan pendukung.

Penelitian ketiga yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan oleh

Sugiyanto dkk, dengan judul “Persepsi Pemuda Pelajar Desa Terhadap

Pekerjaan Bidang Pertanian Di Desa Kayuapak, Kecamatan Polokarto,
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Kabupaten Sukoharjo” dalam penelitian ini dikatakan bahwa umur

memiliki hubungan nyata dengan persepsi pemuda desa terhadap

pendapatan pekerjaan bidang pertanian.  Semakin tua umur pemuda maka

semakin tinggi persepsi terhadap pendapatan pekerjaan bidang pertanian.

Sebab pemuda yang umurnya semakin bertambah tua mulai bergaul

dengan masyarakat yang rata-rata umurnyatua atau bukan pemuda,

sehingga tahu pendapatan dari berbagai pekerjaan yang dilakukan

masyarakat, yang mana pekerjaan pertanian ternyata memiliki pendapatan

yang tinggi. Kebanyakan masyarakat menganggap bahwa pekerjaan

bidang pertanian memiliki status yang kurang baik. Masyarakat desa

menilai pekerjaan yang memiliki status yang baik yaitu pekerjaan

kantoran. Karena masyarakat desa banyak yang mengidam-idamkan

anaknya menjadi pegawai atau PNS.

Penelitian yang keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh

Triman Tapi, dkk yang berjudul “Konstruksi Sosial Petani Dalam

Pembentukan Tani Di Kabupaten Manokwari” dalam penelitiannya

menyebutkan bahwa konstruksi sosial petani dalam pembentukan

kelompok tani, sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan tradisi

masyarakat setempat. Konsep  “igya ser hanjop” sebagai produk dunia

sosiokultur masyarakat Arfak mengalami proses eksternalisasi dalam

sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat secara turun temurun, kemudian

diinternalisasi melalui tindakan dan perilaku sosial yang lebih

mengutamakan kepentingan kolektif kekerabatan. Dampaknya tiap
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individu dalam komunitas masyarakat Arfak memandang bahwa

keikutsertaan dalam kelompok tani hanya dimungkinkan bila sesama

anggota saling memiliki hubungan kekeluargaan (proses objektivasi).

Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman dari pengurus dan anggota

akan manfaat kelompok tani serta tidak adanya pendampingan oleh

pelaksana program menyebabkan kinerja kelompok tani sangat rendah.

Selain itu kelompok tani dianggap merupakan kebutuhan pemerintah

(stakeholder) dan bukan kebutuhan mereka. Untuk itu perlu diperhatikan

kesesuaian nilai dan sifat-sifat inovasi dengan nilai-nilai adat setempat.

Penelitian kelima yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan

oleh Patricia Suryani dengan judul Konstruksi Sosial atas Buruh Tani

Perempuan di Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa

Karangsari, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur). Dalam

penelitiannya menyebutkan bahwa buruh tani perempuan merupakan

perempuan-perempuan sebagai tenaga kerja yang dikarenakan beberapa

hal menyebabkan mereka bekerja sebaga buruh tani, dengan kata lain,

buruh tani perempuan ialah pencari nafkah kedua dalam keluarga. Mereka

bekerja bukan atas dasar kewajiban mencari nafkah utama dalam keluarga

dan biasanya mereka bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi

subsisten. Masyarakat memandang mereka merupakan perempuan-

perempuan yang tangguh dan pekerja keras. Hidup di lingkungan pedesaan

yang masih cukup memegang budaya patriarki, perempuan-perempuan

buruh tani tersebut berhasil mematahkan anggapan bahwa perempuan
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hanyalah sebagai “konco wingking”. Hal ini dapat dilihat pada fungsi kerja

domestik dan fungsi kerja publik mereka. Konstruksi sosial tersebut

terbangun atas realita yang dalami di masyarakat. Konstruksi sosial atas

buruh tani perempuan, didasari atas beberapa faktor pembentuk,

diantaranya faktor ekonomi (penghasilan, pengeluaran, kemampuan

menabung), sosial budaya (interaksi, budaya yang berkembang),

pendidikan (pendidikan yang ditempuh buruh tani perempuan tersebut

serta pendidikan anak-anaknya).

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis

lakukan adalah sama-sama membahas tentang konstruksi sosial di mana

terdapat pandangan yang berbeda terhadap suatu realita yang sedang

terjadi. Teori konstruksi juga sama-sama menggunakan teorinya Peter L.

Berger. Perbedaannya penelitian yaitu pada subjek dan objek penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Patricia subjeknya adalah buruh tani

perempuan, di mana perempuan yang biasa di anggap atau dipandang

sebagai “Konco Wingking” oleh kebanyakan orang. Sedangkan penelitian

yang penulis lakukan subjeknya yaitu pemuda desa yang dianggap di

zaman sekarang kurang berminat di dalam pekerjaan pertanian.

Penelitian keenam yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan

oleh Dewi Ratna Sari yang berjudul Konstruksi Sosial Masyarakat

terhadap Pemandu Karaoke (Studi Kasus Di Desa Botorejo Kecamatan

Wonosalam Kabupaten Demak. Dalam penelitiannya menyebutkan bahwa

realita yang sering terjadi pemandu karaoke menerima menerima
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pelecehan seksual. Sehingga menyebabkan konstruksi sosial masyarakat

yang berbeda-beda terhadap pemandu karaoke. Dalam penelitiannya

menemukan bahwa konstruksi sosial masyarakat terhadap pemandu

karaoke di Desa Botorejo memiliki image yang tidak baik, latar belakang

terbentuknya konstruksi sosial masyarakat terhadap pemandu karaoke di

Desa Botorejo dilatarbelakangi oleh persepsi yang muncul karena

kebiasaan sehari-hari pemandu karaoke dan persepsi yang muncul karena

referensi dari media mengenai keberadaan pemandu karaoke. Selain itu

dampak konstruksi sosial terhadap relasi sosial antara masyarakat dengan

pemandu karaoke yaitu sering terjadi konflik laten, tidak ada kepedulian

sosial, adanya kekhawatiran, dan munculnya sikap apriori.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis

lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang konstruksi sosial di mana

terdapat suatu realita yang terjadi di masyarakat yang menyebabkan

konstruksi sosial masyarakat berbeda-beda. Selain itu sama-sama

menggunakan teorinya Peter Berger. Kemudian metode yang digunakan

menggunakan metode kualitatif. Metode analisis yang digunakan juga

sama yaitu menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Perbedaannya yaitu pada subjek dan obyek penelitiannya.

Penelitian ketujuh yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan

oleh BK Boogaard dkk, dengan judul “ Visiting a Farm: An Exploratory

Study of the Social Construction of Animal Farming in Norway and the

Netherlands Based on Sensory Perception” dalam penelitian ini
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menyebutkan bahwa penelitian tersebut mengeksplorasi konstruksi sosial

dari peternakan dengan mempelajari bagaimana wargamemahami dan

mengevaluasi pertanian modern setelah mengunjungi sebuah peternakan di

kehidupan nyata. Mereka ingin memahami bagaimana (non-pertanian)

warga dalam mengembangkan opini pertanian susu modern saat

mengalami peternakan sapi perah di dalam kehidupan nyata dan praktek,

dan bagaimana mereka menerjemahkan apa yang mereka lihat, bau dan

rasa menjadi persepsi evaluatif dan citra mental. Oleh karena itu mereka

telah melakukan suatu kunjungan pertanian dengan panel warga di

Norwegia dan Belanda dan meminta anggota panel untuk mendaftar apa

yang mereka lihat, dengar, berbau dan rasa dan apa yang mereka hargai

atau tidak di pertanian.

Masyarakat Barat modern masyarakat perkotaan, di mana

kebanyakan orang hampir tidak memiliki pengalaman dengan pertanian

(misalnya Cloke, 1997). Dalam masyarakat seperti, pertanian dan

pedesaan memperoleh makna khusus. Penelitian tersebut menjelaskan

makna atas dasar kontras dualistik. Salah satu kontras dalam kaitannya

dengan pertanian dan pedesaan adalah bahwa, 'kehidupan di tanah'

mewakili kehidupan yang baik dibandingkan dengan kehidupan di kota.

Pertanian digambarkan sebagai, hidup otentik lebih alami, jauh dari

kepalsuan hidup di kota-kota (Eder, 1996). Pedesaan romantis dan

digambarkan sebagai 'arcadia' tempat di mana orang, dan khususnya

petani, tinggal dekat dengan hewan dan selaras dengan alam (van Koppen,
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2002). dalam visi ini, kota ini dipandang sebagai 'Babel' tempat yang

ramai, bising dan kotor di mana kehidupannya membuat stress dan

berbahaya (Short, 1991; Frouws, 1998). Meskipun pertanian adalah bagian

dari pemandangan pedesaan, itu adalah pada saat yang sama di bawah

kritik meningkat untuk menempatkan lingkungan, keamanan pangan dan

kesejahteraan hewan berisiko (Frouws, 1998). Berikut referensi dibuat

untuk perkembangan 'tidak wajar' terjadi di peternakan modern, karakter

industri mereka menghasilkan pengobatan ceroboh dan tidak menghormati

hewan dan alam (Fraser, 2001).

Penelitian tersebut menyebutkan bahwa aspek-aspek yang

respondennya terdaftar dapat dikelompokkan menjadi empat tema yaitu

hewan dan produk mereka, pemandangan pedesaan, praktik pertanian dan

petani. Ketika responden menggambarkan pengalaman mereka dari aspek

ini di sebuah peternakan tertentu, mereka muncul untuk melihat dari tiga

sudut: modernitas, tradisi dan naturality. Sebagian besar responden ingin

peternakan menjadi modern, tradisional serta alami, tapi mereka siap

untuk bernegosiasi dan menerima kompromi. Banyak responden

menganggap petani bertanggung jawab untuk mendamaikan modernitas,

tradisi dan naturality. Dengan mengambil topik dan isu-isu yang berbeda

ke account dan melihat peternakan hewan dari berbagai sudut, responden

mengembangkan opini yang seimbang dan bernuansa peternakan. Gambar

yang mereka bangun tidak dualistik (arcadia vs pabrik) tapi pluralistik,
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sehingga pada saat yang sama lebih kompleks tetapi juga lebih fleksibel

dari yang diharapkan.

Keterkaitan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis

lakukan adalah bahwa bekerja sebagai petani bukan semata-mata tindakan

yang salah ataupun tindakan yang paling tepat. Akan tetapi tergantung

bagaimana tradisi didalamnya. Bekerja sebagai petani seharusnya dibuat

lebih fleksibel dan tidak hanya karena tuntutan ekonomi atau hanya untuk

memenuhi kebutuhan pangan nasional.

Penelitian kedelapan yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan

oleh Philip Taylor dan Chaterine Earl yang berjudul “The Social

Construction of Retirement and Evolving Policy Discourse of Working

Longer” Penelitian tersebut menjelaskan tentang konstruksi sosial yang

berkembang dari pekerja yang lebih tua dan pensiun. Berkembang dan

bersaing terhadap pandangan dunia dari kebijakan publik dan advokasi

sosial pekerja yang lebih tua produktif dan rentan, dijelaskan dan dikritik.

Kontradiksi dan disjungsi dalam hal kebijakan publik yang bertujuan

mengubah perilaku majikan terhadap pekerja yang lebih tua yang telah

diidentifikasi. Dikatakan bahwa representasi hadir pekerja yang lebih tua

memiliki keseriusan yang memberikan dasar yang lemah untuk

pengembangan kebijakan dan mungkin tidak hanya merusak prospek

untuk mengatasi sikap masyarakat yang merugikan tetapi mungkin

sebenarnya memperkuat mereka. Lebih lanjut dikatakan bahwa

berlindungnya pekerja yang lebih tua di penempatan kerja pasti akan
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membatasi tingkat dan sifat partisipasi mereka. Sebaliknya,

pengarusutamaan kerja mereka dibenarkan, mengingat sikap negatif

pikiran terhadap penuaan.

Penelitian tersebut secara konsisten menemukan bahwa sikap

majikan untuk pekerja yang lebih tua dan lebih muda adalah stereotip.

Studi telah mengidentifikasi secara konsisten dirasakan nilai pengusaha

menganggap untuk pekerja yang lebih tua sebagai, di satu sisi, setia, dapat

diandalkan, berpengalaman dan berpengetahuan, serta memiliki

kebijaksanaan, temperamen yang baik, karya-etika, pengetahuan

perusahaan yang kuat, komitmen untuk sebuah organisasi, kepuasan kerja,

dan stabilitas. Di sisi lain, mereka berasal ketidakmampuan dirasakan

untuk fleksibel, beradaptasi dan teknologi kompeten. Sebaliknya,

pengusaha menghargai pekerja muda untuk antusiasme mereka, inovasi,

cerdas teknologi, kecepatan-pengaturan, ambisi, pengambilan risiko,

keinginan untuk belajar, keterbukaan untuk mengubah, kolaborasi, dan

pemahamantentang media sosial dan teknologi(Hedgeet

al.,2006;KreabandGavinAnderson, 2014).

Dalam penelitiannya menyatakan bahwa konstruksi sosial terhadap

pekerja yang lebih tua dan pensiun memiliki jumlah sedikit untuk hal

keterlibatan pekerja yang lebih tua dengan pasar tenaga kerja, yang

tampaknya didasarkan pada pemikiran bahwaapa saja bentuk partisipasi

angkatan kerja adalah baik individu dan  masyarakat. Mereka lebih lanjut

menyatakan bahwa pasar tenaga kerja sangat usia-tersegmentasi dan peran
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pekerja yang lebih tua jelas dibatasi. Dengan perluasan penawaran tenaga

kerja, preferensi individu tampaknya ditundukkan sebanyak pekerja yang

lebih tua mendapati diri mereka diarahkan untuk kelas rendah dan paruh

waktu. Dengan demikian, parameter penuaan aktif cukup sempit.

Keterkaitan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis

lakukan adalah bahwa pekerja tua maupun muda semuanya memiliki

kesempatan yang sama dalam bekerja walaupun mempunyai kemampuan

dan pengalaman yang berbeda pula. Namun pekerja tua lebih dibatasi

karena terkendala fisik. Oleh karena itu, pekerja muda sangat dibutuhkan

saat ini dalam berbagai pekerjaan apa saja terutama bekerja sebagai petani.

Karena pekerja muda bisa dikatakan melakukan pekerjaannya lebih

inovatif, kreatif, antusias, cerdas, dan cepat dalam menanggapi berbagai

hal. Jadi, bukan hanya orangtua saja yang menjadi petani. Seharusnya para

pemuda justru sebagai pembaharuan di bidang pertanian sangat

dibutuhkan agar komoditas kebutuhan pokok di Indonesia semakin bagus.

Penelitian kesembilan yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan

oleh Peter Conrad dan Kristin K. Barker yang berjudul The Social

Construction of Illness: Key Insights and Policy Implications.

Penelitiannya menelusuri akar perspektif dan menyajikan tiga temuan

konstruksionis menyeluruh. Pertama, beberapa penyakit yang tertanam

dengan makna budaya tidak langsung berasal dari sifat kondisi yang

membentuk bagaimana masyarakat merespon mereka yang menderita dan

mempengaruhi pengalaman terhadap penyakit. Kedua, semua penyakit
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secara sosial dibangun di tingkat pengalaman, didasarkan pada bagaimana

individu datang untuk memahami dan hidup dengan penyakit mereka.

Ketiga, pengetahuan medis tentang penyakit dan penyakit belum tentu

diberikan oleh alam tapi dibangun dan dikembangkan oleh klaim pembuat

dan pihak yang berkepentingan.

Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana orang-orang berjuang

untuk memahami penyakit mereka dan merebut kembali rasa percaya diri.

Orang berusaha untuk memberkati penyakit mereka, artinya dalam

konteks hubungan pribadi dan sosial mereka, status pekerjaan, asuransi

kesehatan, keyakinan agama dan budaya, dan sejenisnya. Individu dapat

mereda erosi diri dengan terlibat dalam rekonstruksi identitas. Dengan kata

lain, ketika penyakit menjadi "gangguan biografi," individu menyusun

kembali diri mereka sendiri dalam hal pengembangan plot baru dan tak

terduga (Kubur 1982).

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis

lakukan ialah sama-sama mengkaji tentang konstruksi sosial.

Keterkaitannya yaitu bahwa dalam memilih pekerjaan sebagai pertanian

juga diperlukan pemahaman terhadap individu atau diri sendiri. Seorang

pemuda perlu memiliki pengalaman yang cukup agar keputusan yang

dilakukan dalam memilih pekerjaan terutama sebagai petani  tidak keliru.

Kemudian selain hal tersebut, peran masyarakat dan budaya yang ada di

dalamnya juga dirasa mempengaruhi pemuda dalam memilih pekerjaan

sebagai petani.
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Penelitian kesepuluh yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan

oleh Siu-Wai Lit dan DanielT. L.Shek yang berjudul Implicationsof Social

Constructionism to Counseling and Social Work Practice. Penelitiannya

menjelaskan prinsip dasar konstruksionisme sosial dan mengkaji implikasi

dari prinsip-prinsip konstruksi sosial pada konseling dan praktek pekerjaan

sosial. Kontribusi dari konstruksionisme sosial kesulitan menerapkan

prinsip-prinsip konstruksi sosial dalam pengaturan konseling dan

pekerjaan sosial dalam konteks budaya Cina.

Ada beberapa kontribusi pemikiran sosial konstruksionis untuk

konselor dan pekerja sosial dalam konteks Cina. Pertama, karena

kebanyakan teori konseling dan psikoterapi yang diimpor dari Barat dan

mereka didasarkan terutama pada orang-orang kelas menengah Putih,

usulan konstruksi sosial 'mengadopsi sikap kritis terhadap "pandangan

diterima" sangat relevan di sini (Neimeyer & Feixas, 1990; Shek, 1999).

Bahkan, penekanan seperti pada konsumsi kritis pengetahuan konsisten

denganargumen rasionalis kritis terhadap pseudo-science (Gambrill,1999),

meskipun ontologi mereka sangat berbeda.Kedua, penekanan pada

pengaruh kekuatan sejarah dan budaya pada perilaku manusia dan fokus

pada akar tersebut mengingatkan konselor dan pekerja sosial dari dampak

budaya pada perilaku manusia.Ketiga, fokus pada aspek daya kontribusi

lain konstruksionisme sosial untuk konseling dan pekerjaan sosial dalam

konteks Cina seperti pentingnya kontur psikologis "mikro" dari klien

individu, serta kompleksitas hubungan kekuasaan antara klien dan orang
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lain termasuk terapis (Lyddon, 1995).Keempat, gagasan refleksivitas

dalam pikiran konstruksionis sosial menyediakan alat yang berharga untuk

membina kerjasama antara terapis dan klien dalam situasi konseling.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis

lakukan bahwa sama-sama mengkaji tentang konstruksi sosial.

Perbedaannya yaitu penelitian diatas mengkaji implikasi dari prinsip-

prinsip konstruksi sosial pada konseling dan praktek pekerjaan sosial.

Sedangkan yang penulis teliti tentang konstruksi sosial pemuda terhadap

pekerjaan di bidang pertanian.

Penelitian kesebelas yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan

oleh Naveda Kitchlew dkk yang berjudul Challenges for Inquiry and

Knowledge in Social Construction of Reality. Dalam penelitiannya

menjelaskan bahwa yang berlaku kritik pada kemanjuran ilmuwan sosial,

yang mengikuti kerangka penafsiran dan percaya di alam konstruksi sosial

realitas; dalam memenuhi prinsip-prinsip ilmiah murni penyelidikan dan

penciptaan pengetahuan terutama karena terbatasnya pemahaman filsafat

penelitian (yaitu epistemologi, ontologi, metodologi) di belakang

konstruksi sosial dari realitas dan peran penyelidikan dalam proses

penciptaan pengetahuan. Namun, saat melakukan penyelidikan adalah

relevan untuk merenungkan berbagai paradigma penelitian karena asumsi-

asumsi filosofis atau kerangka kerja menggambarkan persepsi, keyakinan,

dan asumsi tentang sifat realitas dan kebenaran. Ini kerangka filosofis

mempengaruhi cara peneliti menyusun strategi penyelidikan mereka dari
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desain melalui pengetahuan. Hal ini penting untuk menyadari dan

menjelaskan kerangka kerja ini dalam rangka untuk menyelaraskan

prinsip-prinsip penyelidikan ilmiah dengan proses penciptaan pengetahuan

dimaksud dalam pengaturan sosial.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis

lakukan bahwa sama-sama mengkaji tentang konstruksi sosial.

Perbedaannya yaitu penelitian diatas mengkaji tentang prinsip-prinsip

ilmiah dan penciptaan pengetahuan Sedangkan yang penulis teliti tentang

konstruksi sosial pemuda terhadap pekerjaan di bidang pertanian.

Penelitian kesebelas yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan

oleh Henderikus J. Stam yang berjudul Introduction: Social

Constructionism and Its Critics menjelaskan bahwa dalam jurnal ini

menandakan pematangan konstruksionisme sosial. mengangkat dua

pertanyaan yang tetap kurang terwakili pada halaman ini. Pertama,

historicizationkonstruksionisme telah dihindari oleh constructionists dan

kritikus; dan, kedua, masalah epistemologis telah didominasi oleh realist-

perdebatan anti-realis.

Konstruksionisme sosial kadang-kadang disebut gerakan, di lain

kali posisi, teori, orientasi teoritis, pendekatan; psikolog tetap yakin

statusnya. Pada yang paling umum berfungsi sebagai label yang

menunjukkan serangkaian posisi yang telah diartikulasikan setelah

publikasi Berger dan Luckmann berpengaruh dalam pekerjaan pada tahun

1966tetapi telah dipengaruhi, dimodifikasi dan kembali didefinisikan oleh
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gerakan intelektual lainnya seperti ethnomethodology, IPS ilmu,

feminisme, strukturalisme pasca, filsafat narasi dan psikologi, filsafat

pasca-dasar dan filsafat pasca-positivis ilmu pengetahuan, dan lebih (lihat

Burr, 1995; Stam, 1990). Bahwa tidak ada posisi konstruksionis tunggal

sosial sekarang lebih jelas dari sebelumnya, dan bahwa posisi yang tidak

pernah diberi label atau identifikasi diri mereka sebagai konstruksionisme

sosial kadang-kadang diberi label dengan cara ini hanya menambah

kebingungan. Seperti istilah 'postmodernisme', konstruksionisme sosial

bukanlah target tunggal (untuk kritik) atau gerakan tunggal (untuk

penggemarnya). Bahkan membatasi diri untuk psikologi, tions distinc-

besar antara posisi seperti telah diartikulasikan dalam halaman jurnal ini

saja oleh Kurt Danziger, Derek Edwards, Ken Gergen, Rom Harr, Jill

Morawski, Jonathan Potter, Edward Sampson, John Shotter, Margaret

Wetherell (dengan asumsi-orang bahkan akan mengenakan mantel) dan

lain-lain membuat hampir tidak mungkin untuk mengklasifikasikan satu

posisi. Seringnya conflasi postmodernisme dengan konstruksionisme

sosial menambah kebingungan, karena yang dahulu bahkan lebih ambigu,

bukan untuk menyebutkan bahwa dalam banyak hal konstruksionisme

sosial secara menyeluruh dan sopan modernis dalam niat dan praktek.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis

lakukan bahwa sama-sama mengkaji tentang konstruksi sosial.

Perbedaannya yaitu penelitian diatas mengkaji tentang kritik dan



74

perdebatan tentang konstruksi sosial sedangkan yang penulis teliti tentang

konstruksi sosial pemuda terhadap pekerjaan di bidang pertanian.

Penelitian yang keduabelas yang relevan yaitu penelitian yang

dilakukan oleh Jonathan J. Pierce, dkk yang berjudul Social Construction

and Policy Design: A Review of Past Applications. Dalam penelitiannya

menyebutkan bahwa teori konstruksi sosial dan desain kebijakan

dikembangkan untuk lebih memahami mengapa kebijakan publik kadang-

kadang gagal untuk memenuhi tujuan mereka memecahkan masalah

publik, mendukung lembaga-lembaga demokrasi, atau menghasilkan

kesetaraan kewarganegaraan (Ingram et al., 2007, hal. 93). Untuk itu, teori

ini berfokus pada nilai-nilai sosial dibangun diterapkan untuk menargetkan

populasi dan pengetahuan, dan dampak akibat nilai-nilai ini terhadap

rakyat dan demokrasi. Data dan analisis menunjukkan bahwa aplikasi

terbaru sejak tahun 2008 telah meningkat dan sarjana di universitas-

universitas di seluruh Amerika Serikat dan di seluruh dunia yang

memanfaatkan teori ini. Sedangkan tingkat pemerintahan federal adalah

tingkat dominan kebijakan diteliti, ada diversifikasi domain kebijakan

dengan domain yang paling sering kesejahteraan sosial akuntansi hanya

sepertiga dari semua aplikasi. Selanjutnya, desain kebijakan dan aplikasi

konstruksi sosial menunjukkan berbagai metodologi yang digunakan oleh

ulama dengan pluralitas menggunakan metode kualitatif nonempiris tetapi

mayoritas menggunakan beberapa jenis analisis empiris. Singkatnya, data

menunjukkan sebuah teori yang hidup secara luas diterapkan dan
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disebarluaskan di kalangan sarjana menawarkan banyak set metodologis

keterampilan, topik, dan gaya analitik.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis

lakukan bahwa sama-sama mengkaji tentang konstruksi sosial.

Perbedaannya yaitu penelitian diatas mengkaji tentang teori konstruksi

sosial dan desain kebijakan yang dikembangkan dalam dunia sedangkan

yang penulis teliti tentang konstruksi sosial pemuda terhadap pekerjaan di

bidang pertanian.

Penelitian ketigabelas yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan

oleh UCW dengan judul Memahami Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh

Anak dan Pekerja Muda Indonesia(Understanding Children’s Work)

meyebutkan bahwa kaum muda yang memasuki pasar tenaga kerja

menghadapi berbagai tantangan di Indonesia. Baik pemuda kota maupun

desa menghadapi masalah tingkat pengangguran yang sangat tinggi, dan

bagi sebagian besar orang, masa pengangguran ini berlangsung lama.

Kaum muda yang berpendidikan mengalami kesulitan tertentu dalam

memperoleh pekerjaan. Setengah pengangguran juga merupakan masalah

serius, karena banyak pemuda yang tidak ingin menganggur terpaksa

menerima pekerjaan tidak tetap, biasanya di sektor pertanian. Banyak

kaum muda, terutama perempuan muda, tidak bekerja ataupun bersekolah.

Mereka yang berhasil memperoleh pekerjaan melakukan pekerjaan yang

tidak aman, tidak membutuhkan keterampilan tertentu dan di sektor

informal yang menawarkan upah kecil tanpa jaminan sosial atau
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tunjangan. Hal ini sering terjadi pada perempuan muda, pemuda desa dan

pemuda dari kawasan luar Jawa.

Pemuda kota dan desa mengalami tingkat pengangguran yang

sangat tinggi.Secara keseluruhan, hampir seperlima (19 persen) kaum

muda dalam angkatan kerja menganggur, yaitu lima kali lebih tinggi

dibandingkan pekerja dewasa. Sekitar dua pertiga dari mereka sedang

mencari pekerjaan untuk pertama kalinya. Ini menunjukkan kesulitan

besar yang dihadapi kaum muda dalam memperoleh “pijakan awal” dalam

pasar tenaga kerja. Pengangguran di kalangan muda tidak terbatas pada

daerah perkotaan saja. Walaupun pengangguran di daerah perkotaan

sekitar seperempat lebih tinggi dibandingkan desa, namun tingkat

pengangguran untuk kaum muda pedesaan mencapai lebih dari 16 persen.

Hal ini menunjukkan ketidakmampuan sektor pertanian menyerap

sepenuhnya angkatan kerja muda di desa dalam konteks Indonesia.

Penelitian keempatbelas yang relevan yaitu penelitian yang

dilakukan oleh Moordiningsih yang berjudul Revitalisasi Sektor

Pertanian: Pengembangan Kualitas SDM Pada Budaya Agraris. Jurnal ini

menyebutkan bahwa ketika harga beras merambat naik, menjadi suatu

kenyataan ironis bagi Indonesia yang memiliki potensi dan budaya agraris.

Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM di bidang pertanian, yang

menjadi faktor penting dalam peningkatan produktivitas pertanian luput

ataupun kurang menjadi perhatian banyak fihak. Di sisi lain angka

pengangguran masih cukup tinggi, karena angkatan kerja dari daerah
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pertanian lebih  memiliki orientasi bekerja sebagai pegawai negeri maupun

pekerja pabrik. Kebijakan yang cenderung dominan pada industrialisasi

yang bergantung pada bahan baku impor, secara tanpa disadari telah

meminggirkan sektor pertanian. Menjadi petani yang profesional dan

berkualitas terlewatkan dalam pengembangan SDM di Indonesia  disertai

dengan minimnya informasi, maupun kurikulum pendidikan yang

menerangkan tentang arah industri pertanian yang akan dicapai bersama,

melakukan sinergi industri pertanian dengan  pertanian tradisional yang

sering identik dengan produktivitas rendah, kualitas SDM maupun

kepemilikan modal yang terbatas.

Hasil kajiannya secara umum menunjukkan minimnya

pengembangan ketrampilan dan kualitas sikap kerja kalangan generasi

muda angkatan kerja pada masyarakat dengan latar belakang budaya

agraris. Peran profesi psikologi dalam melakukan pendampingan untuk

pengembangan profesi petani yang berkualitas sesuai kultur budaya dapat

ditindaklanjuti melalui proses asesmen psikologis yang kontekstual secara

kultural yang dapat diteruskan dalam bentuk  intervensi informasi-edukasi,

rancangan program pelatihan bagi para petani maupun generasi muda di

daerah pertanian.

Penelitian kelimabelas yang relevan yaitu penelitian yang

dilakukan oleh Hidayat Amir dengan judul Sektor Pertanian: Perlu

Upaya Akselerasi Pertumbuhan. Penelitian ini menyebutkan bahwa wajah

pertanian Indonesia  ialah  ironi. Indonesia negeri yang kaya dengan
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sumber-sumber alam pertaniannya, salah satu negara dengan biodiversitas

terkaya di dunia, dengan iklim yang sangat bersahabat untuk pertanian

tetapi seakan potensi itu tidak nyata kontribusinya.Ini menjadi semacam

paradoks. Khudori (2011b) dalam Amir menyebut ada tiga paradoks.

Pertama, paradoks kemiskinan dan rawan pangan. Para petani sebagai

penghasil hasil pangan justru merupakan kelompok masyarakat yang

banyak dalam posisi miskin atau rentan miskin dan paling rawan pangan.

Kedua, paradoks pertumbuhan. Walaupun sektor pertanian mengalami

pertumbuhan namun subsektor pangan justru mengalami pertumbuhan

minus. Ketiga, paradoks ekspor-impor. Dengan lahan yang luas, iklim

yang cocok, dan plasma nutfah berlimpah, Indonesia berpotensi menjadi

pemberi makan dunia (feed the world) tetapi justru neraca perdagangan

subsektor tanaman pangan, hortikultura,dan peternakan mengalami

negatif.

Dalam  atmosfer yang seperti inilah, Undang-Undang  Nomor  19

Tahun  2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dipersiapkan.

UU ini diharapkan mampu menjadi landasan legal kepastian aspek hukum

bagi pendekatan pembangunan pertanian yang lebih komprehensif dan

sistematis. Perlindungan karena memang  nyata adanya para petani yang

berusaha dengan skala kecil atau bahkan para buruh tani yang sangat

rentan dan lemah. Mereka semua perlu mendapat perlindungan

pemerintah. Tidak cukup itu mereka juga perlu diberdayakan agar mampu

tumbuh, mandiri, dan berdaulat.
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Penelitian keenambelas yang relevan yaitu penelitian yang

dilakukan oleh Iwan Setiawan yang berjudul Peran Sektor Pertanian

Dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia. Penelitian tersebut

menyatakan bahwa sektor pertanian di Indonesia sampai saat ini masih

memegang peranan penting berdampingan dengan sektor lainnya,

khususnya industri. Walaupun sektor tersebut semakin berkurang

kontribusinya terhadap pendapatan negara, tetapi sebagian besar penduduk

Indonesia masih menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut.

Perkembangan kota dan pemukiman yang terus terjadi

mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Kondisi

ini berdampak pada semakin sempitnya luas lahan pertanian. Setidaknya

terdapat dua alternatif yang ditempuh, yaitu membuka lahan pertanian

baru dan beralih pekerjaan dalam bidang non pertanian. Kondisi tersebut

mengakibatkan pendapatan dari pertanian sudah tidak mampu lagi

mengimbangi peningkatan harga berbagai kebutuhan hidup petani.

Pendapatan yang semakin rendah berakibat pada semakin tidak

menariknya pekerjaan sebagai petani. Kondisi ini pula yang

mengakibatkan tenaga kerja produktif, terutama yang berusia muda, lebih

memilih bidang pekerjaan di luar sektor pertanian. mereka lebih baik

mencari pekerjaan di kota yang upahnya lebih baik, sehingga desa

kekurangan tenaga kerja potensial yang masih muda untuk

mengembangkan sektor pertanian.
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Penelitian ketujuhbelas yaitu penelitian yang dilakukan oleh

Suzanne Naafsdan Ben White dengan judul Generasi Antara: Refleksi

tentang Studi Pemuda Indonesia. Penelitian tersebut menyatakan bahwa

generasi muda di pedesaan Indonesia nampaknya tidak berminat pada

masa depan pertanian dan berniat bergabung dalam pergerakan menuju

perkotaan (Koning 1997, 2004, White & Margiyatin 2009), seperti yang

umum terjadi di Asia Tenggara (Hall et al. 2011, h. 118). Meski begitu

pada saat yang sama organisasi dan gerakan petani kecil di berbagai

tempat di Indonesia berkampanye dan melakukan lobi untuk

mempertahankan akses pada sumber daya bagi pertanian skala kecil dalam

menghadapi berbagai tekanan eksternal dan internal terhadap petani kecil.

Klaim-klaim tentang alternatif skala kecil bagi pertanian ini

mengasumsikan (walaupun persoalan ini jarang diangkat) bahwa ada

generasi muda pedesaan yang ingin menjadi petani kecil di masa depan.

Jika tidak, tentunya para pendukung petani kecil tidak punya argumen

melawan pertanian masa depan berbasis budi daya industri korporat skala

besar. Oleh sebab itu menjadi sangat penting menanyakan ada apa di balik

penolakan nyata pemuda pedesaan terhadap masa depan pertanian.

Penelitian ke delapanbelas yaitu penelitian yang dilakukan oleh M.

Najib Azca dan Oki Rahadianto dengan judul Mengapa Menerbitkan

Jurnal Studi Pemuda?. Jurnal ini menyatakan bahwa bahwa pengetahuan

adalah kuasa, dan konstruksi pengetahuan terpaut rapat dengan relasi

kuasa. Juga pengetahuan dan konstruksi pengetahuan ihwal pemuda
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(youth) atau pemudi, jika kita bermaksud sensitif gender. Sebagai subjek

pemuda tak terlepas dari hasil konstruksi pengetahuan, baik yang

merepresentasikan kepentingan negara, pasar maupun pemuda itu sendiri

sebagai aktor sosial. Ia juga terpapar oleh gelombang pengaruh yang

berasal dari berbagai arus: global, nasional maupun lokal.  Demikianlah,

dengan kata lain pemuda adalah “subjek dalam kontestasi“: proses

konstruksi (dan re-konstruksi) pengetahuan ihwal pemuda berlangsung

terus menerus tak kunjung rampung seiring perjalanan tarih.

Kajian studi kepemudaan di Indonesia merupakan ranah yang

‘terlantar’. Meski pemuda sebagai subjek sosial politik nyaris senantiasa

hadir dan meninggalkan jejak bermakna di berbagai kurun sejarah di aneka

sudut Nusantara, namun pemuda se-bagai ‘subjek akademik’ tampaknya

merupakan makhluk yang tersisih dan terpinggirkan. Menengok ke

belakang, dalam ranah akademis, pemuda sesungguhnya acap hadir dalam

berbagai studi dan kajian. Namun yang kerap terjadi adalah: pemuda

hanya di tempelkan, atau dititipkan, sebagai semacam asesori dalam kajian

dengan fokus mengenai sesuatu yang lain entah kependudukan,

kriminalitas, seksualitas, pembangunan, atau lainnya. Hal ini bisa jadi

tidak terlepas dari kebijakan “orde baru” yang sengaja me le-mahkan

pemuda sebagai subjek aktif di ranah sosial politik dan lebih mengarahkan

mereka sebagai objek pembangunan, bilangan dalam perayaan konsumsi

serta resipien dalam dinamika kebudayaan. Berbagai konstruksi yang

disusun untuk membentuk pemuda ideal “harapan bangsa,” seperti
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digambarkan oleh Wiratma (2010), acap terpaut dengan hegemoni militer.

Akibatnya munculnya stereotip semacam ini: pemuda gondrong dianggap

tak akan mampu menjadi pengemban cita-cita pembangunan.

Penelitian kesembilanbelas yang relevan yaitu penelitian yang

dilakukan oleh Stefanus Nindito dengan judul Fenomenologi Alfred

Schutz: Studi tentang Konstruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial.

Jurnal ini menyebutkan bahwa dalam kaitan dengan pemikiran tentang

metode penelitian sosial, khususnya mengenai tawaran yang merupakan

konsekuensi dari penelitiankualitatif, menempatkan ide dasar

fenomenologi Schutz bukan sebagai suatu teori atau pendekatan,

melainkan lebih merupakan gerakan filosofis pada abad 20-an yang

menjadi perhatian dari ilmu sosial sebagai ilmu humaniora. Penempatan

responden sebagai aktor sosial yang menjalankan peran simultan sebagai

pengobservasi sekaligus sebagai subyek pembangun makna dalam proses

penelitian bersifat fenomenologis merupakan gerakan filsafat sosial yang

tidak sekedar bergulat pada tataran konseptual namun juga memiliki

agenda emansipatoris untuk memberikan nilai lebih pada setiap interaksi

dalam proses penelitian sosial.

Pemikiran dasar fenomenologis Schutz ini tidak asing lagi bagi

kalangan ilmuwan sosial karena memang sudah menjadi jiwa dan

semangat dalam setiapproduk teknik penelitian sosial kualitatif atau

metode yang berkembang selama ini. Pemikiran fenomenologis

memberikan ide dasar yang menjadi fondasi kokoh dari setiap aliran
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pemikiran sosial yang menekankan pemikirannya pada penyelidikan

proses pemahaman. Penyelidikan terhadap pemahaman yang dimaksud

adalah pemahaman yang dibangun dari makna yang melekat pada setiap

individu dari setiap tindakannya. Semua tindakan teknis penelitian ini

dilakukan dalam kerangka pemahaman akan setiap tindakan dan perilaku

secara umum.

Selanjutnya perkembangan tradisi pemahaman terhadap

pembentukan pemaknaan dari tindakan ini diteruskan dalam tradisi

konstruktivisionis. Tradisi ini melahirkan ilmuwan sosial besar sekelas

Peter L. Berger dengan Konstruksi Sosial atas Realitasnya yang

menggabungkan diri secara massal ke dalam ke dalam rumpun sosiologi

pengetahuan. Namun sebelumnya tokoh ilmu sosial seperti George

Herbert Mead dan Herbert Blumer juga meneruskan tradisi filsafat ini

dengan secara tekun mengkaitkan pemikirannya dengan pemikiran

pendahulunya yaitu Husserl yang menempatkan fenomenologi sebagai

disiplin filsafat.

Penelitian keduapuluh yang relevan yaitu penelitian yang

dilakukan oleh Budi Munawar Rachman dengan judul Fenomenologi Diri

dan Konstruksi Sosial Mengenai Kebudayaan: Edmund Husserl dan Jejak-

Jejaknya pada Maurice Merleau-Ponty dan Peter Berger. Jurnal ini

menjelaskan bagaimana pandangan Husserl tersebut ketika dilanjutkan

oleh Maurice Merleau-Ponty dalam soal manusia, dan oleh Peter Berger

dalam masalah konstruksi sosial. Merleau-Ponty mengritik Descartes yang
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memisahkan antara res extensa (tubuh) dan res cogitans (kesadaran), dan

mengajukan konsep manusia sebagai roh-jasmaniah (roh yang membadan)

dan jasmani-rohaniah (badan yang merohani.) Pandangan inti falsafat

Merleau-Ponty adalah melihat manusia dalam kesatuan tubuh-jiwa-roh

sekaligus, tanpa keterpisahan. Adapun Berger berpandangan bahwa

manusia sejatinya membentuk dunianya dengan cara mengikuti

kecenderungan serta perkembangan selain aspek psikologisnya sosio

budayanya. Maka budaya menjadi kunci bagi falsafat Berger.

Berdasarkan penelitian relevan diatas dapat diambil kesimpulannya

yang saling berkaitan antara pemuda desa dengan pekerjaan di pertanian

dalam kaitannya dengan konstruksi sosial di mana pemuda mempunyai

konstruksi terhadap pekerjaan pertanian. Pemuda sebagai individu

memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang menurutnya paling

bagus untuk menunjang kesejahteraan hidup. Pemuda juga menggunakan

tindakan rasionalnya untuk memilih pekerjaan. Sehingga nantinya akan

menunjang penelitian ini yang memang berkaitan erat dengan masalah

pemuda desa dalam mengkonstruksi pekerjaan di bidang pertanian.

Pemuda desa dalam mengambil keputusan memiliki pemikiran serta faktor

pendorong yang berbeda-beda.

C. Kerangka Berpikir

Gambaran sosial budaya masyarakat di Desa Sitemu secara tidak

langsung menciptakan secara terus-menerus suatu kenyataan yang dimiliki

bersama yang dialami secara faktual objektif dan penuh arti secara
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subjektif. Pemuda Desa Sitemu memiliki definisi subjektif dalam

memandang keberadaan pekerjaan bidang pertanian, karena jarang sekali

yang berminat di dalam pekerjaan bidang pertanian.

Setiap individu mempunyai kebebasan untuk memilih berbagai

alternatif tindakan untuk mencapai tujuannya. Demikian juga setiap

individu mempunyai kebebasan memilih pekerjaan dalam memenuhi

kebutuhan, sebagai tujuannya. Hal ini juga berlaku pada para pemuda desa

Sitemu dalam memilih atau meninggalkan pekerjaan di sektor pertanian,

guna memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan-tujuannya.

Dalam penelitian inipemuda desa Sitemu mengkonstruksikan apa

yang telah menjadi pilihannya. Sebelum mereka bertindak, mereka melalui

beberapa tahap proses dialektika menurut teori Konstruksi Sosial Peter L.

Berger dan Thomas Luckmann. Teori ini berakar pada paradigma

konstruktivis yang melihat realitas sosial sebagai konstruksi sosial yang

diciptakan oleh individu, yang merupakan manusia bebas. Individu

menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan

kehendaknya, yang dalam banyak hal memiliki kebebasan untuk bertindak

di luar batas kontrol struktur dan pranata sosialnya serta biasanya

dihubungkan dengan pengaruh sosial dalam pengalaman hidup setiap

individudi mana nanti akhirnya di ketahui alasan untuk memilih bekerja di

bidang pertanian atau memilih bekerja di sektor non pertanian atau

industri. Pemuda juga memiliki berbagai alasan rasional diawali dengan

pandangan para pemuda desa Sitemu terhadap pekerjaan di
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bidangpertanian.Pandangan pemuda pedesaan mengenai nilai suatu

pekerjaan merupakan hasil seleksi dari pengalaman hidup yang prosesnya

berlangsung sepanjang hidup (longlife process).

Proses munculnyapandangan terhadap suatu pekerjaan dipengaruhi

oleh faktor internal dan eksternal. Pandangan yang positif tentang

pekerjaan pertanian, akan diikuti oleh keputusan tindakan memilih

pekerjaan tersebut sebagai alat untuk meraih tujuan hidup. Pemuda akan

memutuskan untuk bekerja di pertanian,di dalam atau diluar

komunitasnya. Sebaliknya, jika pandangan terhadap pekerjaan pertanian

negatif, maka pemuda memutuskan untuk bekerja keluar sektor pertanian,

di dalam atau diluar komunitasnya.

Kelangkaan sumberdaya pertanian dan kelangkaan pekerjaan

menjadi faktor pendorong untuk bertindak dalam rangka memperluas

medan sosial. Namun demikian keterbatasan kualifikasi pendidikan,

ketrampilan dan akses terhadap sektor pertanian menjadi kondisi yang

membatasi individu dalam meraih tujuan-tujuan.

Pemuda, sebagai kelompok yang berada pada usia produktif dan

dinamis dalam masyarakat sehingga dapat mengejar tujuan-tujuan sebagai

alternatif dalam pemecahan persoalan di keluarga. Pemuda juga

mempunyai kesadaran dan mengenal tujuan-tujuan yang ingin diraih

sehingga dapat termotivasi.

Pengambilan keputusan mengenai pekerjaan oleh seseorang sangat

dipengaruhi oleh keluarga, ekosistem, maupun masyarakat. Strategi
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bertahan hidup dalam lingkungan yang berbeda nilai dan normanya akan

menyebabkan konstruksi dan orientasi kerja serta tindakan yang berbeda

pula.

Setelah para pemuda mengkonstruksi pekerjaan di bidang

pertanian, mereka tertarik dan terdorong untuk bekerja di bidang pertanian

tersebut atau malah sebaliknya. Berawal dari pandangan dan faktor yang

mempengaruhi, munculah alasan rasional yang kemudian akan

memutuskan pekerjaan yang dipilih guna mencapai tujuan. Secara ringkas

kerangka berfikir ini dapat dilihat sebagai berikut :
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Bagan 1. Kerangka Berpikir

Kehidupan Dunia
Sosial

Masyarakat Pemuda

Pekerjaan Pertanian

Realitas Sosial

Realitas Sosial
Subjektif

Realitas Sosial
Obyektif

Pandangan
terhadap

PekerjaanPertanian

Eksternalisasi Objektivasi Internalisasi

KeputusanTindakan

Rendah
/Buruk

Tinggi
/Baik

Memilih
pekerjaan
pertanian

Menolak
pekerjaan
pertanian

Bekerja
Sebagai
Petani

Tidak
Bekerja
Sebagai
Petani
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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai konstruksi sosial pemuda

terhadap pekerjaan pertanian di Desa Sitemu Kecamatan Taman

Kabupaten Pemalang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemuda desa memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap

pekerjaan pertanian. Ada yang berpandangan positif dan

berpandangan negatif. Pemuda yang memandang positif, maka akan

menimbulkan tindakan untuk memilih pekerjaan pertanian sehingga

pemuda akhirnya memutuskan untuk bekerja di bidang pertanian.

Sedangkan pemuda desa yang memandang negatif, maka akan

menimbulkan tindakan untuk menolak pekerjaan pertanian sehingga

pemuda akhirnya memutuskan untuk tidak bekerja di bidang

pertanian.

2. Konstruksi sosial dimulai pada tahap eksternalisasi yaitu bahwa

pemuda Desa Sitemu telah mengenal pertanian sejak masih kecil,

karena memang mayoritas masyarakat Desa Sitemu bekerja sebagai

petani dan buruh tani. Setelah itu pada tahap obyektivasi pemuda desa

mulai kurang peduli terhadap pertanian karena mereka tidak aktif dan

tidak memiliki peran apapun terhadap pekerjaan bidang pertanian. Hal
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tersebut di pengaruhi oleh berbagai hal yaitu selain orangtua juga

karena perubahan zaman yang semakin canggih dan modern sehingga

pada tahap internalisasi pemuda akhirnya memaknai bahwa mereka

tidak memilih pekerjaan bidang pertanian, mereka lebih memilih

pekerjaan lain dan lebih suka bekerja di kota demi mencapai tujuan

hidup.

3. Tindakan pemuda Desa Sitemu dalam memilih pekerjaan pertanian

maupun tidak memilih pekerjaan di bidang pertanian dipengaruhi oleh

berbagai faktor yaitu 1) faktor diri sendiri karena keinginan diri

sendiri; 2)faktor keluarga yang dapat mendukung atau tidak

mendukung pemuda dalam memilih pekerjaan pertanian; 3)faktor

lingkungan; 4) faktor teman/komunitas; 5) faktor usia; dan 6) faktor

globalisasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti memberi

saran sebagai berikut.

1. Pemuda Desa Sitemu diharapkan tidak meninggalkan bidang

pertanian, meskipun bekerja selain di bidang pertanian, mereka

seharusnya tetap ikut aktif dan berperan dalam mengembangkan

bidang pertanian di Desa Sitemu karena pemuda adalah generasi yang

penuh dengan ide dan gagasan kreatif. Pekerjaan pertanian di Desa

Sitemu sudah menjadi sumber pendapatan rata-rata masyarakat Desa
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Sitemu sehingga dengan adanya peran serta pemuda maka diharapkan

pertanian di Desa Sitemu lebih berkembang dan sejahtera.

2. Pemerintah Desa Sitemu diharapkan memiliki peran atau upaya dalam

meningkatkan minat pemuda Desa Sitemu terhadap bidang pertanian

seperti membentuk suatu komunitas yang didalamnya bukan hanya

berisi orangtua saja, tetapi kalangan muda juga ikut berkontribusi

dalam setiap kegiatan pertanian seperti penyuluhan dan sosialisasi

pertanian. Kemudian kelompok tani juga bisa bekerjasama dengan

pemuda dan pemerintah dalam mengembangkan pertanian seperti

peningkatan kualitas padi, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan

peningkatan teknologi pertanian.
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