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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Keadaan Umum Desa Penelitian 
Desa Sengonagung merupakan satu dari lima desa 

yang terletak dalam wilayah kecamatan Purwosari di 
Kabupaten Pasuruan dengan posisi yang berada di wilayah 
Timur Laut dengan ketinggian lebih kurang 400 meter diatas 
permukaan laut. Kecamatan ini termasuk dalam kawasan 
dengan kondisi alam yang sangat subur dan baik untuk 
pengembangan sektor pertanian. Desa Sengongagung 
memiliki batas wilayah yaitu:  

Sebelah Utara : Desa Karangsono 
Sebelah Selatan : Desa Kembangsore 
Sebelah Barat : Desa Pager 
Sebelah Timur : Desa Sukodermo 
Desa Sengongagung berada pada posisi yang lebih 

strategis karena berada pada jalan raya utama yang 
menghubungkan Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang 
dan berjarak 31 km dengan pusat pemerintahan 
kabupaten/kota. Berdasarkan monografi pada tahun 2009, 
jumlah penduduk Desa Sengongagung sebanyak 8816 orang 
terdiri dari 4006 orang (45% ) laki-laki dan 4810 orang (55%) 
perempuan, sedangkan 2241 orang (25%) diantaranya adalah 
Pemuda (15-29) tahun. 

Mengenai distribusi luas wilayah dan tata guna lahan 
di desa penelitian sebagaimana digambarkan pada Tabel. 1 
bahwa 33,1% lahan di Desa Sengongagung dimanfaatkan 
untuk sektor pertanian. 
Tabel.  1. Distribusi Luas Wilayah dan Tata Guna Lahan di 
Desa Sengongagung 
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Penggunaan Desa Kesamben 
Luas (Ha) % 

Pertanian sawah 
       Sawah irigasi 
       Sawah setengah teknis 
       Sawah tadah hujan 
       Ladang/tegalan 
Hutan lindung 
Lain-lain (pemukiman, pertokoan, 

kuburan, lapangan, 
sekolah,jalan,) 

 
60 
5,35 
9,15 
91 
63 
271,51 

 
12 
1,07 
1,83 
18,2 
12,6 
54,3 

Jumlah 500,01 100 
Sumber : Profil Desa Sengonagung 2010 

Pemanfaatan lahan pertanian di Desa Sengongagung 
lebih dominan untuk aktivitas pertanian sawah, baik irigasi, 
setengah teknis maupun untuk tegalan. Kondisi tersebut 
karena didukung oleh kondisi alam di Desa Sengongagung 
yang datar dan tidak terlalu banyak perbukitan. Kondisi desa 
penelitian tersebut menunjukkan bahwa pedesaan memang 
sangat identik dengan sektor pertanian sebagaimana pendapat 
Gunawan dan Erwidodo (1993) yang menyatakan bahwa 
pertanian adalah karakteristik dari pedesaan, sehingga 
walaupun secara agregat struktur perekonomian mengalami 
perubahan, akan tetapi perubahan struktur perekonomian di 
pedesaan pada umumnya berjalan lambat. Sektor pertanian di 
sisi lain dapat menjadi tumpuan sebagian besar penduduk 
Indonesia yang tinggal di pedesaan dan berpotensi menyerap 
angkatan kerja pedesaan. Okupasi pada desa penelitian apabila 
diamati sebagaimana ditunjukkan Tabel 2 bahwa 44,4% 
penduduk Desa Sengongagung bekerja di sektor pertanian dan 
peternakan. 
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Tabel.  2. Distribusi Mata Pencaharian Penduduk Desa 
Sengongagung 

Mata Pencaharian Desa Kesamben 
Orang % 

Pertanian dan peternakan 
Jasa dan perdagangan  
Industri 
PNS  
Pegawai swasta 
Pegawai BUMN/BUMD 
Pensiunan ABRI/sipil/swasta 

2.347 
880 
50 
326 
1.530 
32 
124 

44,4 
16,6 
0,94 
6,16 
29,0 
0,60 
2,34 

Jumlah 5.289 100 
Sumber : Profil Desa Sengonagung 2010 

Data tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian 
dan peternakan masih memegang peranan penting dalam 
menyerap angkatan kerja dan sebagai sumber pendapatan 
rumah tangga pedesaan. Realitas tersebut juga sejalan dengan 
data Badan Pusat Statistik (2007) yang menyebutkan dari 
97.583.141 penduduk yang bekerja, 43.66% bekerja di sektor 
usaha tani ternak dan 88.4% diantaranya berada di pedesaan. 

4.2 Faktor Internal 
 Objek dalam penelitian ini adalah pemuda (17-40 
tahun) yang sudah menikah dan belum menikah. Pemuda 
peternak di Desa Sengonagung pada umumnya beternak bukan 
sebagai pekerjaan pokok. Deskripsi peternak menurut 
pekerjaan pokok seperti digambarkan dalam Tabel 3. 
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Tabel 3. Distribusi Pemuda Berdasarkan Usaha 
Pokok. 
No Jenis Pekerjaan Pokok Jumlah 

(Orang) 
Persentase (%) 

1 Peternak 2 4 
2 Petani 26 52 
3 Buruh Lepas di Pasar 19 38 
4 Tukan Ojek 3 6 
 Jumlah 50 100 
n: 50 orang 

 Tabel 3. menunjukkan bahwa hanya empat persen 
pemuda yang mempunyai usaha pokok beternak. Sebagian 
besar (96 %) sisanya melakukan usaha beternak sebagai usaha 
sambilan, dengan usaha pokok petani, buruh dan tukang ojek. 

Faktor internal pemuda yang diamati meliputi status 
pernikahan, anak keberapa dalam keluarga, tingkat 
pendidikan, pekerjaan orang tua dan kekosmopolitan. 
Distribusi pemuda berdasarkan faktor internal pemuda seperti 
yang disajikan pada Tabel 4 berikut ini. 
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  Tabel 4. Distribusi faktor internal Pemuda Di Desa 
Sengonagung. 
No Faktor Internal Kategori Jumlah 

(orang) 
Persentase 
(%) 

1 Setatus Menikah 12 24 
 Pernikhan Belum menikah 38 76 
2 Anak Keberapa Anak ke 1-3 46 92 
 Dalam Keluarga Anak ke 4-6 4 8 
3 Tingkat  SD/Sederajat 6 12 
 Pendidikan SMP/Sederajat 10 20 
  SMA/Sederajat 34 68 
4 Pekerjaan Orang Peternak 8 16 
 Tua Di luar Peternakan 42 84 
5 Kekosmopolitan Tidak pernah 2 4 

  Pernah (1/lebih dari 
1kali) 

48 96 

n: 50 Orang 

4.2.1  Status Pernikahan  
 Berdasarkan Tabel 4 pemuda yang belum menikah 
lebih besar persentasenya (76%) dibandingkan dengan pemuda 
yang belum menikah. Hal ini terjadi karena usia pemuda 
dalam penelitian ini adalah 17 sampai dengan 40 tahun, 
sementara umumnya pemuda di Desa Sengonagung sudah 
menikah pada kisaran umur 19 tahun. 

4.2.2  Anak Keberapa Dalam Keluarga 
 Anak keberapa dalam keluarga menunjukkan posisi 
pemuda di Desa Sengonagung pada susunan anak dalam 
keluarga mereka. Tabel 4 menunjukkan bahwa lebih dari 
setengah pemuda Desa Sengonagung (92%) dari anak pertama 
sampai ketiga. Namun hal ini tidak menunjukkan tendensi 
meneruskan usaha orang tua. 
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4.2.3  Tingkat Pendidikan 
 Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang 
berperan dalam pembentukkan pengetahuan, sikap dan 
keterampilan seseorang. Tabel 4 menunjukkan sebagian besar 
pemuda yang beternak di Desa Sengonagung berpendidikan 
SMA/Sederajat (68%). Hal ini menunjukkan pemuda yang 
beternak di Desa Sengonagung berpendidikan cukup tinggi. 

4.2.4  Pekerjaan Orang Tua 
 Pekerjaan orang tua pemuda di Desa Sengonagung 
merupakan salah satu penentu pemuda untuk memilih 
pekerjaan. Berdasarkan table diatas (84%) orang tua pemuda 
yang jadi peternak sebagian besar bekerja diluar sektor 
peternakan dan hanya 16 persen orang tua pemuda yang 
bekerja di sektor peternakan. Hal ini menunjukkan bahwa 
sebagian besar pekerjaan orang tua pemuda bukanlah sebagai 
peternak. 

4.2.5  Kekosmopolitan 
 Kekosmopilitan dapat diartikan sebagai seberapa 
sering pemuda dalam melakukan mobilitas keluar desanya 
untuk mencari informasi tentang usaha peternakan. Tabel 4 
menunjukkan pemuda yang menyatakan pernah keluar desa 
lebih besar daripada yang tidak (96%). Hal ini menunjukkan 
dalam sebulan terakhir pemuda di Desa Sengonagung yang 
berusaha ternak ternyata pernah melakukan mobilitas keluar 
desa.  

4.3  Faktor Eksternal Pemuda 
 Faktor eksternal pemuda dalam penelitian ini meliputi 
Sosialisali pekerjaan peternakan dan informasi dari luar 
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tentang usaha peternakan. Distribusi pemuda berdasarkan 
faktor eksternal pemuda seperti yang disajikan pada Tabel 5 
berikut ini.  

Tabel 5. Distribusi Faktor Eksternal Pemuda di Desa 
Sengonagung 
No Factor Eksternal Kategori Jumlah 

(orang) 
Persentase 
(%) 

1 Sosialisasi Tidak pernah 8 16 
 Pekerjaan  Jarang  17 34 
 Peternakan 

Domba 
Sering 25 50 

2 Informasi dari  Tidak pernah 17 34 
 luar tentang usaha Pernah  33 66 
 Peternakan     
n: 50 orang 

4.3.1  Sosialisasi Pekerjaan Peternakan dari 
Orang Tua 
 Sosialisasi tentang usaha petenakan domba yang 
diterima oleh pemuda tidak terlepas dari peran sumbernya, 
dalam hal ini orang tua pemuda. Tabel 5 menunjukkan bahwa 
setengah pemuda (50%) menyatakan pernah menerima 
pembinaan dan pengembangan usaha peternakan yang 
meliputi pemilihan bibit, pakan, sistem perkandangan, 
perkawinan, pemberantasan penyakit, pemeliharaan dan 
pengolahan pasca panen dari orang tua pemuda. Berdasarkan 
pengamatan di lapangan pemberian pelajaran tentang usaha 
peternakan dilakukan hanya jika pemuda berminat, karena 
mereka menganggap dirinya sudah dewasa dan tidak perlu 
diatur diberitahu bagaimana cara mengurus peternakannya. 
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4.3.2  Informasi dari Luar tentang Usaha 
Peternakan 
 Tabel 5 menunjukkan bahwa sebagian besar pemuda 
sebanyak 66 persen menyatakan bahwa pernah menerima 
informasi dari luar tentang usaha peternakan. Berdasarkan 
hasil pengamatan, umumnya di rumah pemuda sudah terdapat 
media informasi seperti televisi. Faktor-faktor inilah yang 
menjadi penyebab mengapa sebagian besar pemuda pernah 
mendapatkan informasi dari luar tentang usaha peternakan 
sedangkan sisanya 34 persen menyatakan pernah. Berikut 
distribusi peternak yang menerima informasi dari luar tentang 
usaha peternakan menurut sumber informasi (total 30 orang 
pemuda) 

 Tabel 6. Distribusi yang Menerima Informasi tentang 
Ternak Menurut Sumber Informasi. 
No Jenis Media Jumlah 

(orang) 
Persentase 
(%) 

Persen 
Terhadap Total 
(%) 

1 Surat kabar 3 10.00 6.0 
2 Majalah 1 3.33 2.0 
3 Tabloid 1 3.33 2.0 
4 Radio 2 6.67 4.0 
5 Televisi 21 70.00 42.0 
6 Brosur, Selebaran 1 3.33 2.0 
7 Lain-lain 1 3.33 2.0 
 Total 30 100,00 60 

 Informasi dari luar tentang peternakan yang diterima 
oleh pemuda yang menyatakan pernah menerima informasi 
dari luar Desa yang beberapa berita dari media massa secara 
total sebesar 10 persen. Paling banyak dari televisi (70%). 
Acara televise yang paling diminati adalah acara berita dengan 
tema impor daging sapi. 
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4.4  Persepsi Pemuda Terhadap Usaha Peternakan  
 Persepsi pemuda terhadap usaha peternakan meliputi 
nilai ekonomi, beban kerja fisik, waktu kerja dan prestise. 
Secara umum bahwa pemuda memandang cukup baik terhadap 
usaha peternakan. Hal ini dilatar belakangi oleh pekerjaan di 
peternakan yang merupakan pekerjaan turun menurun. 
Pemuda memandang bahwa usaha peternakan adalah usaha 
yang bisa ditekuni oleh masyarakat Desa, sehinggga pemuda 
tidak malu atau gengsi untuk melakukannya. 

 Tabel 7. Rataan Skor Persepsi Pemuda Terhadap 
Usaha Peternakan di Desa Sengonagung 
No Persepsi Rataan Skor 
1 Nilai Ekonomi  3,88 
2 Beban kerja fisik 3,27 
3 Waktu keja 3,45 
4 Prestise 3,15 
 Rataan skor semua aspek 3,44 

Ket: 1 = Sangat tidak baik 2 = Tidak baik 3 = Cukup baik 4 = 
Baik 5 = Sangat baik 

 Secara keseluruhan total rataan skor persepsi pemuda 
terhadap usaha peternakan sebesar 3,44. Artinya, persepsi 
pemuda di Desa cukup baik terhadap usaha peternakan. Tabel 
7 juga menunjukan skor persepsi pemuda terhadap aspek nilai 
ekonomi dan waktu kerja memiliki nilai yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan skor aspek lainnya yaitu nilai beban 
kerja fisik dan prestise. Hal ini karena pemuda percaya 
beternak merupakan pekerjaan yang memiliki nilai ekonomi 
yang cukup tinggi serta waktu kerja yang tidak mengikat. 
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4.4.1  Nilai Ekonomi 
 Persepsi pemuda terhadap usaha peternakan dalam hal 
nilai ekonomi cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari rataan skor 
untuk aspek ini Tabel 7 yaitu sebesar 3,88. Artinya, pemuda 
percaya bahwa beternak mempunyai nilai ekonomi. Pemuda 
percaya beternak dapat memberikan keuntungan dan 
memberikan niali ekonomi bagi hari tua serta tidak begitu 
memerlukan modal yang besar, meskipun pemuda masih ragu 
bahwa beternak domba dapat memenuhi kebutuhan rumah 
tangga dan resiko rugi (Lampiran 6.1). 

4.4.2 Beban Kerja Fisik 
 Persepsi pemuda terhadap beban kerja fisik dapat 
dikatakan cukup baik. Hal ini dapat ditunjikan dari perolehan 
rataan skor pemuda desa terhadap beban kerja fisik yaitu 3.27. 
Pemuda percaya bahwa beternak merupakan suatu pekerjaan 
dengan beban kerja fisik yang tidak begitu melelahkan dan 
menguras tenaga serta mengganggu kesehatan. Merawat dan 
memelihara ternak dirasakan tidak membutuhkan lebih banyak 
tenaga, pemuda merasa tidak lelah sehabis beternak (Lampiran 
6.2).  

4.4.3 Waktu Kerja 
 Tabel 7 menunjukan bahwa persepsi pemuda terhadap 
usaha peternakan dilihat dari aspek waktu kerja adalah baik. 
Hal ini dapat dilihat dari rataan skor yaitu sebesar 3,45. 
Artinya, persepsi pemuda tentang aspek waktu kerja ini 
muncul terutama karena pemuda percaya bahwa beternak yang 
pemuda lakukan waktu kerjanya tidak terlalu mengikat yang 
artinya pekerjaan tersebut dapat dilakukan kapan saja dengan 
santai tanpa terikat siapapun, dapat dilakukan di waktu 
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senggang dengan begitu mereka juga dapat melakukan 
pekerjaan lain sebagai pengisi waktu yang produktif 
(Lampiran 6.3) 

4.4.4 Prestise  
 Persepsi pemuda dalam hal prestise cukup baik, 
perolehan rataan skor sebesar 3,15. Artinya, persepsi pemuda 
tentang aspek prestise ini muncul terutama karena pemuda 
percaya bahwa beternak merupakan pekerjaan yang biasa 
pemuda lakukan sejak kecil dan tidak ada alasan pemudan 
untuk gengsi atau mau melakukan pekerjaan tersebut. Selain 
itu pemuda menganggap bahwa pekerjaan di peternakan 
merupakan pekerjaan yang terhormat yang dihargai oleh orang 
lain dan di perbolehkan oleh orang tua mereka tanpa paksaan 
apapun (Lampiran 6.4). 

4.5  Minat Pemuda Desa Terhadap Usaha Peternakan  
 Minat pemuda terhadap usaha peternakan dalam 
penelitian ini meliputi: membina hubungan sesama peternak, 
usaha yang menghasilkan uang, mencurahkan banyak waktu, 
mencurahkan sumberdaya, mencari informasi tentang usaha 
peternakan, adopsi inovasi, belajar tentang usaha peternakan, 
membersihkan kandang, mencari rumput utnuk pakan, 
merawat, mengobati, dan mengawinkan serta menjaga 
kebersihan di kandang. Secara keseluruhan minat pemuda 
terhadap usaha peternakan adalah berminat. Hal ini dapat 
dilihat dari rataan skor secara keseluruhan yaitu sebesar 3.74 
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 Tabel 8. Rataan skor Minat Pemuda terhadap Usaha 
Peternakan. 
No Minat Rataan Skor 
1 Membina hubungan sesama peternak 4.16 
2 Usaha yang menghasilkan uang  3.94 
3 Mencurahkan banyak waktu 3.26 
4 Mencurahkan banyak sumberdaya 3.1 
5 Mencari informasi tentang usaha 

peternakan 3.44 
6 Adopsi teknologi 3.72 
7 Belajar tentang usaha peternakan 4.06 
8 Membersihkan kandang  3.8 
9 Mencari rumput untuk pakan 3.6 
10 Merawat secara teratur 3.9 
11 Memberi makan dan minum 4 
12 Mengobati 3.8 
13 Mengawinkan  3.64 
14 Menjaga kebersihan lingkungan kandang 3.94 
 Total Rataan Skor 3.74 
Ket: 1 =sangat Tidak berminat 2 = tidak berminat 3 = cukup 
berminat 4=berminat 5=sangat berminat 

 Tabel 8 menunjukan bahwa secara keseluruhan minat, 
pemuda di Desa Sengonagung adalah cukup berminat dalam 
beternak (rataan skor 3.74). Minat pemuda ini ditunjukkan 
oleh kesedian pemuda melakukan berbagai hal spserti 
membersihkan kandang, merawat, mengobati, usaha yang 
menghasilkan uang, belajar tentang usaha peternakan, 
mengawinkan, membina hubungan sesame peternak, adopsi 
inovasi, mencari informasi tentang usaha peternakan dan 
mencurahkan banyak sumberdaya. 
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4.6  Hubungan Faktor Internal Pemuda dengan Minat 
terhadap Usaha Peternakan 

Hubungan antara factor internal dengan minat pemuda 
terhadap usaha ternakdi ukur melalui uji kolerasi Rank 
Spearman (r2) dan Chi-Square (x2). Uji hubungan factor 
internal pemuda meliputi status nikah, anak keberapa dalam 
keluarga, tingkat pendidikan, pekerjaan orang tua dan 
kekosmopolitan dengan minat pemuda yang meliputi membina 
hubungan sesama peternak, usaha yang menghasilkan uang, 
mencurahkan sumberdaya, mencari informasi tentang usaha 
peternakan, adopsi inovasi, belajar tentang usaha peternakan, 
membersihkan kandang, merawat, mengobati dan 
mengawinkan di ukur dengan uji korelasi Rank Spearman (r2) 
dan Chi-Square (x2). Hasil dari pengujian hubungan factor 
internal dengan minat pemuda terhadap usaha ternak disajikan 
pada tabel 9 berikut ini. 
 Tabel 9. Hubungan Faktor Internal Pemuda dengan 
Minat terhadap Usaha Ternak di Desa Sengonagung 
Kecamatan Purwosari 
No Minat Fakator Internal Pemuda 
  Stat

us 
Pern
ikah
an 
(x2) 

Anak 
kebera
pa 
dalam 
keluarg
a (x2) 

Tingkat 
Pendidi
kan (r2) 

Pekerjaan 
Orang Tua 
(x2) 

Kekosm
opolitan 
(x2) 

1 Membina 
hubungan 
sesama 
peternak 

0.41
8 

0,775 -0.079 14,444 0,551 

2 Usaha yang 
menghasilka
n uang  

0,51
3 

1,313 -0,030 12,211 2,980 

3 Mencurahka 1,51 2,190 -0,026 14,820 2,877 
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n banyak 
waktu 

7 

4 Mencurahka
n banyak 
sumberdaya 

2,47
4 

1,387 -0,143 16,316 5,357 

5 Mencari 
informasi 
tentang 
usaha 
peternakan 

3,46
8 

3,245 0,282* 11,858 3,169 

6 Adopsi 
teknologi 

3,78
0 

2,446 0,057 16,390 1,895 

7 Belajar 
tentang 
usaha 
peternakan 

1,19
2 

4,348 -0,012 4,472 0,818 

8 Membersihk
an kandang  

4,92
8 

0,325 -0,203 30,051* 0,784 

9 Mencari 
rumput 
untuk pakan 

0,56
2 

1,101 -0,300* 14,028 0,527 

10 Merawat 
secara 
teratur 

2,83
3 

1,691 -0,336* 7,738 1,775 

11 Memberi 
makan dan 
minum 

6,77
7 

2,840 -0,189 12,629* 1,277 

12 Mengobati 2,00
1 

2,710 -0,300* 14,410 1,524 

13 Mengawink
an  

2,83
6 

6,522 -0,368* 15,644 0,666 

14 Menjaga 
kebersihan 
lingkungan 
kandang 

1,61
6 

2,256 -0,146 17,635* 1,104 

Ket: * berhubungan nyata α = 0,05 
       ** berhungan sangat nyata pada α = 0,01 
 Tabel 9 menjelaskan bahwa pada umumnya faktor 
internal berhubungan dengan minat pemuda. Faktor internal 
pemuda hanya berhubungan dengan aspek-aspek tertentu dari 
minat, yaitu tingkat pendidikan berhubungan nyata dengan 
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minat pada aspek mencari informasi, mencari rumput, 
merawat, memberi makan, mengobati dan mengawinkan. 
Sedangkan pekerjaan orang tuan berhubungan nyata dengan 
aspek membersihkan kandang, member makan dan minun dan 
menjaga lingkungan kandang. 

4.6.1 Hubungan Status Pernikahan dengan Minat 
terhadap Usaha Peternakan 

 Korelasi faktor internal pemuda dalam aspek status 
pernikhan tidak memiliki hubungan yang nyata dengan minat 
pemuda terhadap usaha peternakan. Hal ini dapat diartikan 
bahwa status pernikahan tidak mempengaruhi minat pemuda 
terhadap usaha peternakan. 

4.6.2 Hubungan Anak Keberapa dalam Keluarga 
dengan Minat terhadap Usaha Peternakan 

 Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat bahwa faktor internal 
pemuda dalam aspek anak keberapa dalam keluarga tidak 
memiliki hubungan yang nyata terhadap semua aspek minat 
pemuda dalam usaha peternakan. Hal ini dapat diartikan 
bahwa dalam posisi anak keberapa pun dalam keluarga tidak 
mempengaruhi minat pemuda terhadap usaha peternakan. 

4.6.3 Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Minat 
terhadap Usaha Peternakan  

 Tingkat pendidikan mempunyai hubungan yang nyata 
terhadap minat pemuda terhadap usaha peternakan pada aspek 
mencari informasi tentang usaha peternakan, mencari rumput 
untuk pakan, merawat secara teratur serta mengobati dan 
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mengawinkan. Sedangkan pada aspek minat lainnya, tingkat 
pendidikan pemuda tidak memiliki hubungan yang signifikan. 
Aspek mencari rumput untuk pakan, merawat secara teratur 
serta mengobati dan mengawinkan memiliki hubungan yang 
negatif dengan tingkat pendidikan yang berarti bahwa semakin 
tinggi pendidikan pemuda maka semakin tidak bersedia 
melakukan kegiatan tersebut karena semakin tinggi pendidikan 
pemuda memungkinkan pemuda untuk memilih pekerjaan lain 
dibanding bekerja sebagai peternak atau memilih untuk 
mempekerjakan orang lain dalam melakukan kegiatan-
kegiatan tersebut. Sedangkan aspek mencari informasi tentang 
usaha peternakan memiliki hubungan yang positif dengan 
tingkat pendidikan pemuda yaitu semakin tinggi pendidikan 
pemuda maka semakin berminat untuk mencari informasi 
tentang usaha peternakan. Hal ini disebabkan semakin tinggi 
pendidikan pemuda maka rasa ingin mendapatkan informasi 
semakin tinggi juga. 

4.6.4 Hubungan Pekerjaan Orang Tua dengan Minat 
terhadap Usaha Peternakan 

 Pekerjaan orang tua mempunyai hubungan yang 
sangat nyata terhadap minat pemuda terhadap usaha 
peternakan pada aspek membersihkan kandang, memberi 
makan dan minum dan merawat lingkungan kandang. 
Berdasarkan Tabulasi silang pada lampiran dapat dilihat 
bahwa pemuda yang memiliki orang tua sebagai peternak 
cenderung untuk berminat melakukan pembersihan kandang, 
member makan dan minum ternak serta menjaga kebersihan 
lingkungan kandang dan hampir tidak ada pemuda yang 
memiliki orang tua sebagai peternak mengatakan ragu-ragu 
untuk melakukan ketiga kegiatan tersebut. 
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4.6.5 Hubungan Kekosmopolitan dengan Minat 
terhadap Usaha Peternakan 

 Korelasi faktor internal pemuda dalam aspek 
kekosmopolitan tidak memiliki hubungan yang nyata dengan 
minat pemuda terhadap usaha peternakan. Artinya, dengan 
sering pemuda melakukan mobilitas keluar desa tidak 
menunjukkan akan semakin berminatnya pemuda terhadap 
usaha peternakan. 

4.7 Hubungan Faktor Eksternal Pemuda dengan 
Minat Terhadap Usaha Peternakan 

 Hubungan antara faktor eksternal pemuda terhdap 
usaha peternakan di Desa Sengonagung dengan beberapa 
aspek minat terhadap usaha peternakan di ukur melalui uji 
korelasi Rank Spearman (rs) dan Chi-Square (x2). Faktor 
eksternal pemuda dalam penelitian ini meliputi sosialisasi 
pekerjaan peternakan dari orang tua, informasi dari luar 
tentang usaha peternakan. Hubungan antara faktor eksternal 
pemuda dengan minat terhadap usaha peternakan seperti pada 
Tabel 10 berikut ini.   

Tabel 10 menunjukan bahwa faktor eksternal pemuda 
memiliki hubungan yang nyata dengan hanya beberapa aspek 
minat pemuda terhadap usaha peternakan. Faktor sosialisasi 
pekerjaan peternakan memiliki hubungan yang signifikan 
dengan aspek membersihkan kandang dan aspek mencari 
rumput untuk pakan, sedangkan faktor informasi dari luar 
memiliki hubungan yang nyata dengan membina hubungan 
sesama peternak. Koefisien korelasi (rs) pada hubungan antara 
faktor sosialiasi pekerjaan peternakan dengan aspek 
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membersihkan kandang dan mencari rumput untuk pakan 
bernilai positif yang berarti bahwa semakin sering pemuda 
mendapatkan sosialisasi usaha peternakan dari orang tua maka 
pemuda akan semakin berminat membersihkan kandang dan 
mencari pakan ternak. 

 Tabel 10. Hubungan Faktor Eksternal Pemuda dengan 
Minat terhadap Usaha Peternakan. 

No Minat Faktor Ekternal 

Sosialisasi 
Pekerjaan 
Peternakan (rs) 

Informasidari luar 
tentang usaha 
peternakan (x2) 

1 Membina hubungan sesama 
peternak 

-0,081 8,531* 

2 Usaha yang menghasilkan 
uang  

-0,005 4,234 

3 Mencurahkan banyak waktu -0,086 2,554 
4 Mencurahkan banyak 

sumberdaya 
-0,148 3,064 

5 Mencari informasi tentang 
usaha peternakan 

-0,188 5,847 

6 Adopsi teknologi 0,084 4,632 
7 Belajar tentang usaha 

peternakan 
-0,052 4,830 

8 Membersihkan kandang  0,375** 3,632 
9 Mencari rumput untuk 

pakan 
0,445** 1,997 

10 Merawat secara teratur 0,086 0,686 
11 Memberi makan dan minum 0,072 1,541 
12 Mengobati 0,169 2,666 
13 Mengawinkan  0,260 3,605 
14 Menjaga kebersihan 

lingkungan kandang 
0,176 4,654 

Berdasrkan lampiran tabulasi silang antara informasi dari luar 
dengan membina hubungan sesama peternak dapat dilihat 
bahwa  pemuda yang pernah mendapatkan informasi dari luar 
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baik melalui penyuluhan maupun media informasi cenderung 
sangat berminat untuk membina hubungan sesama peternak 
dan tidak ada satupun pemuda yang menyatakan tidak 
berminat. 

4.8 Hubungan Persepsi Pemuda dengan Minat 
terhadap Usaha peternakan 

 Hubungan antara persepsi pemuda di Desa 
Sengonagung dengan beberapa aspek minat pemuda dalam 
usaha peternakan diukur melalui uji Rank Spearman. Persepsi 
pemuda terhadap usaha peternakan dalam penelitian ini 
meliputi nilai ekonomi, beban kerja fisik, waktu kerja dan 
prestise. Hubungan antara persepsi pemuda dengan minat 
terhadap usaha peternakan seperti pada Tabel 11 berikut ini. 

Tabel 11. Hubungan Persepsi Pemuda dengan Minat 
terhadap Usaha Peternakan 
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No Minat 

Persepsi (r2) 
Nilai 
ekonomi 

Beban 
kerja 
fisik 

Waktu 
kerja 

Prestise 

1 Membina hubungan 
sesama peternak 0,358* -0,255 0,177 0,109 

2 Usaha yang 
menghasilkan uang  0,060 -0,132 0,058 -0,029 

3 Mencurahkan 
banyak waktu 0,005 -0,221 -0,079 -0,049 

4 Mencurahkan 
banyak sumberdaya 0,058 -0,069 0,246 0,161 

5 Mencari informasi 
tentang usaha 
peternakan 

0,196 0,120 0,128 0,036 

6 Adopsi teknologi 0,116 -0,226 0,159 -0,143 
7 Belajar tentang 

usaha peternakan 0,074 -0,083 0,131 -0,104 

8 Membersihkan 
kandang  0,167 -0,396** 0,069 -0,119 

9 Mencari rumput 
untuk pakan 0,068 -0,437** 0,103 -0,121 

10 Merawat secara 
teratur 0,178 -0,238 -0,059 -0,189 

11 Memberi makan dan 
minum 0,038 -0,308* -0,106 -0,139 

12 Mengobati 0,063 -0,362** 0,066 -0,052 
13 Mengawinkan  0,131 -0,331* 0,056 -0,248 
14 Menjaga kebersihan 

lingkungan kandang 0,207 -0,293* 0,081 -0,003 

Ket: * Berhubungan nyata pada α= 0,0 ** Berhubungan sangat 
nyata pada α =0,01 

Hasil korelasi rank spearman menunjukkan bahwa 
terdapat hubungan yang nyata anatara beberapa persepsi 
pemuda terhadap usaha peternakan dengan beberapa aspek 
minat pemuda. Aspek persepsi pemuda terhadap usaha 
peternak yang memiliki hubungan yang nyata dengan minat 
adalah aspek ekonomi dan beban fisik. Sedangkan aspek 
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waktu kerja dan prestise tidak memiliki hubungan yang nyata 
dengan minat pemuda terhadap usaha peternakan. 

4.8.1 Hubungan Persepsi Tentang Nilai Ekonomi 
dengan Minat Terhadap Usaha Peternakan 

 Pada persepsi ekonomi dapat dilhat bahwa persepsi 
nilai ekonomi memiliki hubungan yang signifikan dengan 
membina hubungan sesama peternak. Koefisien korelasi yang 
positif menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi ekonomi 
terhadap usaha peternakan maka pemuda semakin berminat 
untuk membina hubungan sesama peternak. 

4.8.2 Hubungan Persepsi Tentang Beban Kerja Fisik 
dengan Minat terhadap Usaha Peternakan  

 Persepsi pemuda tentang beban kerja fisik 
berhubungan nyata dengan minat pemuda dalam aspek 
membersihkan kandang, mencari rumput untuk pakan, 
mencari makan dan minum, mengobati, mengawinkan dan 
menjaga kebersihan lingkungan kandang. Koefisien korelasi 
yang negatif menunjukkan bahwa beban kerja fisik 
berhubungan negatif dengan aspek membersihkan kandang, 
mencari rumput untuk pakan, mencari makan dan minum, 
mengobati, mengawinkan dan menjaga kebersihan lingkungan 
kandang. Hal ini menujukan bahwa semakin usaha peternakan 
memiliki beban fisik yang berat maka semakin pemuda tidak 
berminat untuk membersihkan kandang, mencari rumput untuk 
pakan, mencari makan dan minum, mengobati, mengawinkan 
dan menjaga kebersihan lingkungan kandang. 
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4.8.3 Hubungan Persepsi Tentang Waktu Kerja 
dengan Minat Pemuda Terhadap Usaha 
Peternakan 

 Berdasarkan Tabel 11 dapat diketahui bahwa waktu 
kerja tidak memiliki hubungan yang nyata dengan minat 
pemuda terhadap usaha peternakan. Hal ini berarti bahwa 
persepsi pemuda terhadap waktu kerja usaha peternakan yang 
flexibe, tidak mengganggu aktivitas lain, dll tidak 
menyebabkan pemuda berminat untuk melakukan usaha 
peternakan. 

4.8.4 Hubungan Persepsi Tentang Prestise dengan 
Minat Pemuda Terhadap Usaha Peternakan 

 Persepsi pemuda tentang prestise tidak memilki 
hubungan yang nyata dengan minat pemuda dalam usaha 
peternakan. Persepsi tentang usaha peternakan yang dapat 
menurunkan gengsi, dapat dihargai orang lain mapun 
membanggakan orang tua tidak membuat pemuda berminat 
untuk melakukan usaha peternakan. 

 
 


