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ABSTRAK 

 

Abdul Haliq. 2020. Pengaruh Karakter Individu, Motivasi Kerja, dan 

Kepemimpinan Penyuluh terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian di Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten Kepulauan Selayar, dibimbing oleh 

Syamsul Alam dan Andi Djalante. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakter individu, 

motivasi kerja, dan kepemimpinan penyuluh terhadap kinerja penyuluh pertanian 

di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten Kepulauan Selayar. 

Penelitian dilakukan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten 

Kepulauan Selayar pada bulan Juli 2020. Populasi penelitian adalah semua 

penyuluh pertanian PNS di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten 

Kepulauan Selayar yang berjumlah 62 Orang. Pengambilan data dengan metode 

sensus. Variabel independen dalam penelitian ini adalah karakter individu, 

motivasi kerja, dan kepemimpinan penyuluh, sedangkan variabel dependen 

adalah kinerja penyuluh pertanian. Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif yaitu metode survei. Pengambilan data melalui kuesioner dan 

dianalisis menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik (uji 

normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas), analisis 

regresi berganda. Pengujian hipotesis menggunakan uji t, uji F, dan koefisien 

determinan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terdapat pengaruh positif dan 

signifikan karakter individu secara parsial terhadap kinerja penyuluh pertanian di 

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten Kepulauan Selayar dengan 

thitung = 2,344 > ttabel = 2,00. Tolak H0, Terima H1 (2) terdapat pengaruh positif 

dan signifikan motivasi kerja secara parsial terhadap kinerja penyuluh pertanian 

di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten Kepulauan Selayar, dengan 

thitung = 2,777 > ttabel = 2,00. Tolak H0, Terima H1 (3) tidak terdapat pengaruh 

signifikan kepemimpinan penyuluh secara parsial terhadap kinerja penyuluh 

pertanian di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten Kepulauan 

Selayar, dengan thitung = 1,156 < ttabel = 2,00. Terima H0, Tolak H1 (4) terdapat 

pengaruh positif dan signifikan karakter individu, motivasi kerja, dan 

kepemimpinan penyuluh secara simultan terhadap kinerja penyuluh pertanian di 

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten Kepulauan Selayar, dengan 

Fhitung = 25,122 > Ftabel = 2,76. Tolak H0, Terima H1 sehingga karakter individu, 

motivasi kerja dan kepemimpinan penyuluh berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja penyuluh pertanian di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten 

Kepulauan Selayar. 
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Kata kunci: Karakter Individu, Motivasi Kerja dan Kepemimpinan Penyuluh, 

dan Kinerja Penyuluh Pertanian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
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Abdul Haliq. 2020. The Effect of Individual Character, Work Motivation, 

and Extension Leadership toward the Performance of Agricultural 

Instructors at the Agriculture and Food Security Office in Selayar Island, 

supervised by Syamsul Alam and Andi Djalante. 

This study aims to analyze the effect of individual character, work 

motivation, and extension leadership toward the performance of 

agricultural instructors at the Agriculture and Food Security Office in 

Selayar Island. 

The study was conducted at the Agriculture and Food Security 

Office in Selayar Island in July 2020. The study population was all 62 civil 

servant agricultural extension agents at the Agriculture and Food Security 

in Selayar Island. Collecting data using the census method. The 

independent variable in this study was the individual character, work 

motivation, and leadership of the instructor, while the dependent variable 

was the performance of the agricultural instructor. This study used a 

quantitative method, namely the survey method. Data were collected 

through questionnaires and analyzed using validity tests, reliability tests, 

classical assumption tests (normality test, autocorrelation test, 

heteroscedasticity test, multicollinearity test), multiple regression analysis. 

Hypothesis testing uses the t test, F test, and the coefficient of 

determination. 

The results show that (1) there is a positive and significant effect 

partially of individual character toward the performance of agricultural 

extension agents at the Agriculture and Food Security in Office in Selayar 

Island with tcount = 2.344 

> ttable = 2.00. Reject H0, Accept H1 (2) there is a positive and significant 

work motivation partially toward the performance of agricultural 

instructors at the Department of Agriculture and Food Security in Selayar 

Island with tcount = 2.777 

> ttable = 2.00. Reject H0, Accept H1 (3) there is no significant effect 

partially of extension personnel toward the performance of agricultural 

instructors at the Agriculture and Food Security Office in Selayar Island 

district, with tcount = 1.156 

<ttabel = 2.00. Accept H0, Reject H1 (4) there is a positive and significant 

effect toward the individual character, work motivation, and leadership of 

the instructor simultaneously toward the performance of agricultural 

instructors at the Agriculture and Food Security Office in Selayar Island 

with Fcount = 25,122 > Ftable = 2.76. Reject H0, Accept H1 so that the 

individual character, work motivation and leadership of the instructor have 
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a significant effect on the performance of the agricultural instructor in the 

Department of Agriculture and Food Security, Selayar Island district. 

 

Keywords: Individual Character, Work Motivation and Leadership of the 

Extension Officer, and Agricultural Instructor Performance 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Sektor pertanian menjadi bagian terpenting dalam perekonomian pedesaan 

Indonesia. Pedesaan masih menjadi sumber penghasil komoditas pertanian saat 

ini. Kualitas hasil pertanian dari pedesaan dituntut selalu meningkat dan dalam 

jumlah yang mencukupi. Dalam rangka meningkatkan produksi pertanian ini 

harus banyak yang dibenahi dan salah satu hal yang penting adalah kualitas 

sumber daya manusia,  karena jika dilihat masalah utama petani di pedesaan 

adalah rendahnya pengetahuan dan kreativitas dari petani agar pembangunan 

pertanian terus berkembang. 

Pembangunan pertanian memberikan kontribusi yang sangat penting dalam 

pembangunan ekonomi negara, dan turut menggerakkan kegiatan perekonomian 

(Muharjono dan Syarif, M. Z., 2015). Pembangunan pertanian yang ada pada 

dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui pendekatan 

sistem agribisnis secara utuh serta pembangunan wilayah terpadu yang mampu 

mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan, yang bertujuan untuk meningkatkan 

produksi pertanian, untuk itu dibutuhkan pasaran dengan harga yang cukup tinggi 

untuk memasarkan hasil produksi tersebut guna mengembalikan biaya yang telah 

dikeluarkan petani dalam menjalankan usaha taninya serta meningkatkan 

pendapatan petani.  

Pembangunan pertanian akan berhenti tanpa diikuti dengan perkembangan 

ilmu dan teknologi baru seperti penelitian, balai-balai percobaan pemerintah, 
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masalah-masalah yang seharusnya dipelajari, program penelitian, dan pelatihan. 

Revolusi pertanian didorong dengan adanya perkembangan ilmu dan teknologi 

baru yang dapat mendukung kegiatan pertanian agar dapat meningkatkan produksi 

pertanian. Dalam menerapkan ilmu dan teknologi baru di bidang pertanian perlu 

adanya alat-alat dan bahan-bahan untuk mendukung penerapan ilmu dan teknologi 

baru tersebut, alat dan bahan yang digunakan harus dapat memberikan hasil 

produksi pertanian yang lebih tinggi dan mudah didapatkan oleh petani. Selain 

teknologi baru dan bahan atau alat pertanian, petani juga membutuhkan 

perangsang agar lebih semangat dalam menjalankan usaha taninya seperti 

kebijaksanaan harga, pembagian hasil, tersedianya barang-barang dan jasa-jasa 

yang diinginkan keluarga petani, pendidikan atau penyuluhan pertanian, dan 

penghargaan masyarakat khususnya petani terhadap prestasi. Di dalam 

pembangunan pertanian perlu adanya sarana pengangkutan yang murah dan 

efisien agar produksi pertanian dapat tersebar luas secara efektif. 

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 91 tentang Pedoman 

Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian (2013), bahwa  dalam rangka meningkatkan 

kontribusi sektor pertanian terhadap pembangunan nasional, Kementerian 

Pertanian telah menetapkan 4 (empat) sukses pembangunan pertanian, yaitu: (1) 

pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, (2) peningkatan  

diversifikasi  pangan,  (3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, dan 

(4) peningkatan kesejahteraan petani. Untuk mewujudkan 4 (empat) sukses 

pembanguan pertanian tersebut, diperlukan sumber daya manusia yang 

berkualitas, andal serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi 

bisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian mampu membangun usaha dari 
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hulu sampai dengan hilir yang berdaya  saing tinggi dan mampu menerapkan 

prinsip pembangunan pertanian berkelanjutan. 

Secara geografis wilayah kabupaten Kepulauan Selayar terletak pada posisi 

yang strategis dalam pengembangan beberapa komoditas sektor pertanian, 

peternakan, kehutanan dan perikanan yang memiliki luas kurang lebih 1.237,46 

km2 atau 123.746 ha, dengan  jumlah penduduk yakni 161.923 jiwa. Potensi yang 

cukup besar di sektor pertanian adalah tanaman pangan, hortikultura dan 

perkebunan. Sektor ini menjadi salah satu andalan dalam peningkatan 

perekonomian, penyediaan bahan pangan dan penyerapan tenaga kerja serta 

terciptanya lapangan pekerjaan yang baru. 

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, 

Perikanan dan Kehutanan (2006), bahwa pengaturan tentang sistem penyuluhan 

pertanian, perikanan, dan kehutanan secara menyeluruh dalam suatu pengaturan 

yang terpadu, serasi antara penyuluhan yang diselenggarakan oleh kelembagaan 

penyuluhan pemerintah, kelembagaan penyuluhan swasta, dan kelembagaan 

penyuluhan swadaya kepada pelaku utama dan pelaku usaha, kebutuhan pangan 

adalah kebutuhan utama baik sebagai bangsa maupun sebagai manusia. 

Pemenuhan kebutuhan pangan tidak lepas dari pembangunan pertanian, 

perikanan, dan kehutanan yang berkelanjutan selain sebagai bahan baku industri. 

Selain itu memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha; meningkatkan 

kesejahteraan rakyat khususnya petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya 

ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Dan 

yang lebih penting adalah mengentaskan masyarakat dari kemiskinan khususnya 
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di perdesaan, meningkatkan pendapatan nasional, serta menjaga kelestarian 

lingkungan. 

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten Kepulauan Selayar 

tahun 2019 melaksanakan isu-isu strategis yakni peningkatan produksi dan 

produktivitas pertanian dan ketahanan pangan untuk mendukung keberadaan 

agenda utama pembangunan lima tahun terakhir ini. Maka sebagai acuan untuk 

mengarahkan peningkatan produksi dan produktivitas di lingkup Pertanian dan 

Ketahanan Pangan telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian 

dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021.  

Peran serta pemerintah tentunya sangat dibutuhkan dalam rangka 

keberhasilan usaha pembangunan pertanian khususnya peningkatan kesejahteraan 

petani. Untuk membangun sumber daya manusia pertanian yang berkualitas dan 

handal, diperlukan kontribusi penyuluh pertanian yang profesional, kreatif, 

inovatif dan berwawasan global dalam penyelenggaraan penyuluhan yang 

produktif,  efektif dan efisien. Salah satu upaya pemerintah adalah bagaimana 

meningkatkan peran serta penyuluh pertanian terutama pada sentra – sentra 

potensi pertanian. Di dalam pembangunan pertanian, kegiatan penyuluhan 

pertanian berperan sebagai jembatan penghubung antara perkembangan dan 

kemajuan teknologi di bidang pertanian dengan kegiatan praktis pertanian yang 

dijalankan oleh petani. Perkembangan dan kemajuan teknologi di bidang 

pertanian terus berkembang dengan cepat, apabila petani tidak mampu mengikuti 

perkembangan yang terjadi maka akan mengakibatkan pertanian yang dikelolanya 

tidak berkembang sehingga berdampak pada kesejahteraannya. Untuk itu para 

petani harus mendapatkan penyuluhan pertanian yang baik dan berkualitas 
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(Peranginangin, dkk., 2016). Begitu pentingnya peran penyuluh pertanian 

membuat pemerintah mengambil langkah untuk lebih memberdayakan para 

penyuluh.  

Penyuluh pertanian merupakan perorangan warga negara Indonesia yang 

melakukan kegiatan penyuluhan, khususnya yang berhubungan dengan bidang 

pertanian. Penyuluh pertanian sangat menentukan keberhasilan pembangunan 

pertanian khususnya di kabupaten Kepulauan Selayar. Peran penyuluh pertanian 

dapat dikatakan sebagai garda terdepan untuk meningkatkan kualitas petani saat 

ini. Penyuluh berperan sebagai perantara dan penghubung informasi untuk petani 

maupun dari petani. Penyuluh menyampaikan informasi dari balai pengkajian 

maupun peneliti ke petani dan menyampaikan aspirasi dari petani ke pembuat 

kebijakan. Karena di sini penyuluh langsung terjun ke petani dan masyarakat 

sehingga akan lebih mengetahui kondisi di lapangan yang sebenarnya. Peran 

penyuluh pertanian menitikberatkan pada pesan yang disampaikan. Jika pesan 

yang disampaikan penyuluh dapat diterima dan diterapkan masyarakat desa 

dengan baik dan sukarela, berarti tugas penyuluhan telah terlaksana. Faktanya, 

kesuksesan tugas penyuluh tergantung pada kredibilitas penyuluh. 

Tabel 1. 

Klasifikasi Penyuluh Pertanian PNS di Menurut Pendidikan di Kabupaten 

Kepulauan Selayar 
 

No Pendidikan 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-Laki Perempuan 

1 S2 1 2 3 

2 S1 5 16 21 

3 DIII/Sarjana Muda 10 6 16 

4 SLTA 16 6 22 

5 SLTP - - - 

 Jumlah 32 30 62 

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2020. 
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Jumlah penyuluh pertanian berdasarkan tingkat pendidikan masih 

didominasi oleh SMA/SPP yaitu 22 orang disusul penyuluh pertanian dengan 

tingkat pendidikan S1 yaitu 21 orang dan tingkat pendidikan DIII sebanyak 16 

orang, terakhir adalah tingkat pendidikan S2 sebanyak 3 orang.  

Pelaksanaan tugas penyuluh pertanian dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya kemampuan (ability) penyuluh pertanian yang terdiri dari kemampuan 

potensi (IQ) dan pendidikannya, faktor motivasi, yaitu motivasi yang terbentuk 

dari sikap (attitude) seseorang dalam menghadapi situasi kerja yang dapat 

menggerakkan pegawai agar terarah untuk mencapai tujuan kerja, sarana dan 

prasarana, budaya kerja (workplace culture) yang membentuk kebiasaan pegawai 

ditempat tugas dan menjadi sikap yang tercermin dalam perilaku, cita-cita, 

pendapat, pandangan serta tindakan yang terwujud sebagai kerja (Margono, 1978 

dalam Openg, Y. S., 2013). 

Tabel 2. 

Klasifikasi Penyuluh Pertanian PNS di Menurut Jenjang Jabatan Fungsional 

di Kabupaten Kepulauan Selayar 
 

No Jenjang Jabatan Fungsional 
Jumlah 

Total 
Laki - Laki Perempuan 

Penyuluh Pertanian Ahli    
1 Penyuluh Pertanian Utama - - - 

2 Penyuluh Pertanian Madya 5 7 12 

3 Penyuluh Pertanian Muda 3 2 5 

4 Penyuluh Pertanian Pertama 2 12 14 

Penyuluh Pertanian Terampil    

1 Penyuluh Pertanian Penyelia - - - 

2 Penyuluh Pertanian Pelaksana 

Lanjutan 
3 4 7 

3 Penyuluh Pertanian Pelaksana 11 9 20 

4 Penyuluh Pertanian Pemula 3 1 4 
 Jumlah 27 35 62 

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2020 
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Jumlah penyuluh pertanian di kabupaten Kepulauan Selayar masih 

didominasi oleh penyuluh pertanian terampil yakni penyuluh pertanian pelaksana 

sebanyak 20 orang, kemudian penyuluh pertanian pertama 14 orang, penyuluh 

pertanian madya 12 orang, penyuluh pertanian pelaksana lanjutan 7 orang, 

penyuluh pertanian muda 5 orang dan terakhir adalah penyuluh pertanian pemula 

yang berjumlah 4 orang. Tugas utama penyuluh pertanian adalah bagaimana 

melaksanakan kegiatan penyuluhan yang terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu : 

menyiapkan,  melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi dan melaporkan 

hasil kegiatan penyuluhan.  Saat ini jumlah penyuluh pertanian yang ada di 

kabupaten Kepulauan Selayar adalah 63 orang yang berstatus sebagai Pegawai 

Negeri Sipil dan tersebar di 10 Balai Penyuluhan Pertanian di 11 kecamatan, 82 

desa dan 7 kelurahan  yang ada di kabupaten Kepulauan Selayar. Wilayah tersebut 

terdiri dari kepulauan besar dan kecil dan variatif dari yang datar hingga agak 

miring. Dari data tersebut di atas terlihat bahwa jumlah penyuluh pertanian masih 

kurang dan belum memenuhi persyaratan satu desa satu penyuluh sesuai 

kebijakan dari Kementerian Pertanian, sehingga dimungkinkan kinerja penyuluh 

pertanian belum optimal. Hal tersebut di atas menjadi problem yang mungkin bisa 

dijadikan bahan kajian mengenai kinerja penyuluh pertanian khususnya yang 

bertugas di kabupaten Kepulauan Selayar. 

Wilayah kabupaten kepulauan Selayar yang merupakan daerah kepulauan 

masih sering terjadi adanya gangguan jaringan sehingga penyuluh sering kesulitan 

untuk mengakses informasi teknologi. Selain itu akses transportasi juga terkendala 

oleh kondisi iklim, serta biaya transportasi yang relatif tinggi yang harus 

dikeluarkan oleh penyuluh untuk mendatangi lokasi kelompok tani. Saat ini 
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jumlah penyuluh pertanian masih kurang, disamping karena pengaruh mutasi ke 

daerah lain serta adanya penyuluh pertanian yang berstatus fungsional di mutasi 

ke struktural atas keinginan penyuluh yang bersangkutan. 

Jumlah keseluruhan penyuluh yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) 

adalah 63 orang dimana mayoritas penyuluh pertanian bertugas di wilayah daratan 

kepulauan Selayar dan sisanya bertugas di wilayah kepulauan (pulau-pulau terluar 

dari pulau selayar). Purwanto (2012), mengemukakan bahwa tidak semua 

penyuluh mempunyai kemampuan, keterampilan dan semangat kerja. Banyak 

faktor yang dapat mempengaruhi kinerja antara lain : kepemimpinan, motivasi, 

lingkungan kerja, insentif, budaya kerja, komunikasi, pemberian gizi pegawai, 

pelatihan. Sedangkan menurut Sapar, dkk. (2017), bahwa penyuluh yang berhasil 

adalah penyuluh yang mampu merancang dan melaksanakan program 

pembelajaran, materi dan metodenya  sesuai dengan kondisi dan karakteristik 

petani. Penyuluh pertanian harus mampu pada aspek kepemimpinan, komunikasi, 

diseminasi teknologi dan bidang teknis yang akan diusahakan. Kegiatan 

persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, pengembangan penyuluhan dan 

profesi penyuluh merupakan kegiatan pokok yang dilakukan penyuluh pertanian 

dan sebagai parameter mengukur kinerja seorang penyuluh pertanian. 

Kinerja seorang penyuluh dapat dilihat dari dua sudut pandang; 1) Bahwa 

kinerja merupakan fungsi dari karakteristik individu, karakteristik tersebut 

merupakan variabel penting yang mempengaruhi perilaku seseorang termasuk 

penyuluh pertanian, 2) Bahwa kinerja penyuluh pertanian merupakan pengaruh 

dari situasional diantaranya terjadi perbedaan pengelolaan dan penyelenggaraan 

penyuluhan pertanian di setiap kabupaten yang menyangkut beragamnya aspek 
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kelembagaan, ketenagaan,  program penyelenggaraan dan pembiayaan (Openg, Y. 

S., 2013). 

Upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki peran penyuluh pertanian 

dalam masyarakat pedesaan dengan cara peningkatan wawasan penyuluh 

pertanian dan keahliannya. Dalam praktiknya penyuluh pertanian lapangan kurang 

dapat membantu petani untuk mencapai kesejahteraan karena berbagai faktor, 

salah satunya adalah kurangnya wawasan penyuluh tentang pertanian itu sendiri. 

Kepemimpinan dari seorang penyuluh dalam menjalankan aktifitasnya di wilayah 

kerja sangat dibutuhkan karena hampir setiap hari penyuluh diperhadapkan 

kepada komunitas masyarakat dalam hal ini adalah kelompok tani yang 

merupakan binaan penyuluh. Setiap kelompok tani rata-rata terdiri atas 20-25 

orang petani sesuai kondisi lingkungan setempat. Kelompok tani ini kemudian 

dipersatukan dalam sebuah wadah organisasi non formal ditingkat desa dan 

menjadi gabungan kelompok tani (GAPOKTAN). Setiap penyuluh membina rata-

rata delapan kelompok tani sehingga penyuluh membina petani sebanyak kurang 

lebih 160 orang, maka kehadiran penyuluh pertanian sangat penting karena  jiwa 

kepemimpinan penyuluh pertanian diharapkan mampu memotivasi, mengajak dan  

menumbuhkan pengetahuan, sikap serta keterampilan petani dan keluarganya 

sehingga endingnya adalah peningkatan taraf hidup/kesejahteraan petani dan 

keluarganya dapat terwujud serta bersinergi dengan peningkatan kinerja penyuluh 

pertanian.   
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Tabel 3. 

Jumlah Kelompok Tani di Kabupaten Kepulauan Selayar 
 
 

No Nama Kecamatan Jumlah Desa/Kel. Jumlah Poktan 

1 Benteng 3 23 

2 Bontoharu 8 82 

3 Bontomanai 10 103 

4 Bontomatene 12 109 

5 Bontosikuyu 12 105 

6 Buki 7 59 

7 Pasilambena 7 45 

8 Pasimarannu 8 58 

9 Pasimasunggu 7 75 

10 Pasimasunggu Timur 6 93 

11 Takabonerate 9 25 

 Jumlah 89 777 

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2020 

Jumlah kelompok tani berdasarkan kelas kemampuan kelompok adalah 777 

kelompok. Mayoritas kelompok tani berada pada kelas pemula yaitu 704 

kelompok, kelompok tani yang sudah dikukuhkan menjadi kelas lanjut dari kelas 

pemula sebanyak 72 kelompok dan kelompok tani yang sudah dikukuhkan 

menjadi kelas madya dari kelas lanjut lanjut ada 1 kelompok.  

Penyuluh pertanian idealnya tinggal di pedesaan dan menjadi mitra pelaku 

utama dan pelaku usaha. Pada umumnya mereka adalah tumpuan pelaksanaan 

program pembangunan pertanian di pedesaan. Mereka relatif jauh dari jangkauan 

informasi, kurang mendapat pelatihan untuk meningkatkan kemampuan, sehingga 

sering ditemukan penyuluh pertanian tertinggal dalam hal informasi dan 

teknologi. Selain hal di atas, tantangan lain yang dihadapi penyuluh adalah : 1) 

Perubahan paradigma pembangunan pertanian dari orientasi produksi menjadi 

agribisnis yang menuntut penyuluh menguasai multi disiplin ilmu dan pelayanan 

lintas sektoral, 2) Era globalisasi dan perdagangan bebas yang menuntut daya 
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saing yang lebih tinggi, 3) Perkembangan informasi teknologi yang demikian 

pesat menuntut penyuluh harus memiliki sarana teknologi dan kemampuan 

menggunakannya dalam melaksanakan tugas, 4) Kondisi sebagian besar pelaku 

utama dan pelaku usaha yang tingkat pendidikannya di bawah SMP berakibat 

pada lambatnya proses adopsi inovasi (Noor, I., 2012). 

Program penyuluhan pertanian memerlukan peran dari petani dan 

penyuluh. Petani dan penyuluh harus saling mendukung untuk mewujudkan 

tujuan penyuluhan. Tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani menjadi 

tanggung jawab bersama. Penyuluh dan petani harus dapat saling menyesuaikan 

nilai yang dianut. Sosok penyuluh yang diperlukan petani yaitu: bisa menjadi 

mitra akrab petani, mampu memfasilitsi dan memotivasi proses berpikir petani, 

selalu bersama petani, menghargai petani, tidak menonjolkan diri, selalu 

kerjasama dengan petani, mengembangkan dialog sejajar dengan petani 

(komunikasi dialogis) bukan komunikasi searah sebagai bawahan-atasan atau 

guru-murid (komunikasi monologis), dan tidak menggurui petani. Sesuai dengan 

uraian tersebut, untuk meningkatkan peran penyuluh dalam masyarakat petani 

pedesaan, penyuluh pertanian menerapkan karakter-karakter penyuluh yang 

dibutuhkan masyarakat. Hal ini agar masyarakat tidak merasa digurui oleh 

penyuluh. 

Motivasi, pengetahuan, wawasan petani  dan penyuluh juga lebih 

dikembangkan dengan berbagai bimbingan. Penyuluh memahami keinginan 

petani dan mampu mewujudkan wadah yang lebih baik untuk petani 

menyampaikan aspirasi mereka. Penyuluh dalam penyuluhan di pedesaan 

mengubah pola pikir petani, bukan mengubah cara bertani. Penyuluhan pertanian 
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bukan mengajarkan petani, tetapi mengajar petani. Yang menjadi titik berat adalah 

pemberdayaan petani agar menjadi manusia subyek pembangunan pertanian, 

bukan hanya transfer teknologi.  

Berkaitan dengan program yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan kabupaten Kepulauan Selayar khususnya Program 

Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan  yang bertujuan  

meningkatkan kompetensi teknis penyuluh pertanian dengan sasaran 

meningkatnya pemberdayaan penyuluh pertanian di lapangan. Untuk mencapai 

tujuan dan sasaran tersebut, maka dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:  

Penyusunan Programa Penyuluhan; Pengembangan Sistem Manajemen Informasi 

Penyuluhan Pertanian; Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian; 

Pembuatan Demplot; Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian; Pengembangan 

Kebun Wisata Pertanian; Pembangunan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dan 

Penyediaan Sarana Pendukungnya. 

Salah satu kegiatan yang paling penting dalam sebuah organisasi, 

khususnya manajemen sumber daya manusia adalah kegiatan untuk mendapatkan 

orang-orang yang tepat, seperti halnya karakteristik individu (Peoni, H. 2014). 

Kinerja seorang penyuluh salah satunya dapat dilihat dari fungsi karakteristik 

individu (Leilani dan Jahi, 2016 dalam Arifianto, S, dkk., 2017).  Setiap manusia 

memiliki karakteristik (pengetahuan, sikap dan keterampilan) serta daya nalar dan 

kreatifitas yang tidak selalu sama dengan orang lainnya. Karakteristik seperti itu 

akan sangat menentukan kinerja dan produktifitasnya (Mardikanto, 2009 dalam 

Arifianto, dkk., 2017). 
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Penyuluhan pertanian menjadi sangat penting dalam perannya sebagai 

jembatan bagi petani. Penyuluhan diharapkan dapat menghasilkan sumber daya 

produksi, modal kerja, prasarana pokok disamping layanan umum lain yang 

dibutuhkan petani agar dapat turut serta dalam kegiatan ekonomi. Sebagai salah 

satu usaha untuk mengembangkan dan memajukan pembangunan pertanian, maka 

peran penyuluhan pertanian dalam makna agribisnis merupakan suatu tujuan 

pembangunan pertanian jangka panjang dalam meningkatkan taraf hidup 

masyarakat yang berorientasi pada peningkatan produksi usaha tani dan nilai 

tambah produksi hasil pertanian. 

Pembangunan pertanian sangat membutuhkan peran penyuluh pertanian 

untuk membantu petani dalam berusahatani, sesuai dengan teknologi yang 

berorientasi pada pengetahuan, kemampuan dan sikap petani dalam mengadopsi 

teknologi pertanian. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan kinerja penyuluh 

pertanian yang baik dalam membantu petani mencapai tingkat produktifitas 

usahatani yang berkualitas. Kinerja penyuluh pertanian yang baik berdampak pada 

perbaikan kinerja petani dalam meningkatkan produksi. Kinerja penyuluh 

akanterarah pada pemecahan masalah yang dihadapi oleh petani dalam 

melaksanakan usaha tani. Masalah yang dihadapi petani dapat berupa masalah 

teknis maupun non teknis. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian diupayakan 

agar tidak menimbulkan “ketergantungan: petani kepada penyuluh, akan tetapi 

diarahkan untuk menciptakan kemandirian petani dengan memposisikannya 

sebagai wiraswasta agribisnis, agar petani dapat berusahatani dengan baik dan 

hidup lebih layak berdasarkan sumber daya lokal yang ada disekitar petani. 
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Fenomena yang terjadi di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat sebuah kondisi rill bahwa masih ditemukan 

adanya penyuluh pertanian PNS yang bekerja dengan santai dan tidak 

melaksanakan kegiatan penyuluhan di lokasi kerja (kegiatan penyuluhan dan 

pendampingan bagi petani dan kelompok tani, sehingga dapat mencerminkan 

adanya citra PNS di lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten 

Kepulauan Selayar yang terlihat kurang bagus, walaupun tidak semua penyuluh 

pertanian PNS seperti itu.  

Berdasarkan data yang ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Arifianto, S., dkk. (2017), yang mengemukakan bahwa karakter individu dan 

motivasi kerja  berpengaruh positif dan signifikan terhadap  kinerja penyuluh 

pertanian di kabupaten Rembang. Selanjutnya pada penelitian  yang dilakukan 

Raharjo, P. (2012), mengemukakan bahwa kepemimpinan penyuluh berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja penyuluh pertanian yang ada di kabupaten 

Boyolali. Hal tersebut di atas merupakan teori pendukung bagi peneliti untuk 

melakukan penelitian selanjutnya pada penyuluh pertanian di kabupaten 

Kepulauan Selayar. 

Bahua, dkk. (2010), mengemukakan bahwa faktor – faktor internal yang 

dapat meningkatkan kinerja penyuluh pertanian adalah: umur, masa kerja, jumlah 

petani binaan, kemampuan merencanakan program penyuluhan, kemampuan 

kepemimpinan penyuluh, pengembangan potensi diri, kebutuhan untuk berafiliasi, 

kemandirian intelektual dan kemandirian sosial. 
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Syafruddin, dkk. (2013) faktor – faktor personal penyuluh (kemampuan, 

motivasi, tingkat pendidikan dan masa kerja) berpengaruh secara langsung, 

signifikan dan positif terhadap kinerja penyuluh pertanian. 

Kinerja seorang pegawai akan lebih baik jika pegawai tersebut memiliki 

kemampuan yang tinggi, lingkungan kerja yang mendukung, pembagian karakter 

tugas dari pekerjaan yang sesuai di berbagai bidang dan dukungan dari organisasi 

atau perusahaan tersebut. Baik organisasi besar maupun organisasi kecil, dalam 

pendekatan SDM berarti semua dan setiap organisasi/perusahaan harus mampu 

menciptakan rasa aman dan kepuasan dalam bekerja (Quality of work life) 

didalam lingkungan kerjanya agar SDM dilingkungannya menjadi kompetitif. 

Tanpa adanya SDM yang mampu bekerja secara maksimal, modal yang besar dan 

teknologi yang canggih pun tidak akan bisa membawa keberhasilan bagi 

organisasi. Oleh sebab itu organisasi sangat mengharapkan para anggotanya 

memiliki kinerja yang baik (Jacobus, dkk., 2017). 

Terdapat banyak penyuluh pertanian yang memiliki karakter individu 

(tingkat pendidikan yang tinggi, pengalaman kerja) namun memiliki motivasi dan 

kemampuan kepemimpinan yang rendah, sehingga berdampak buruk pada 

kinerjanya. Dari beberapa kondisi riil di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dan pendalaman tentang karakter individu, motivasi kerja dan 

kepemimpinan penyuluh yang dapat mempengaruhi kinerja penyuluh pertanian 

khususnya di kabupaten Kepulauan Selayar. Melalui penelitian ini peneliti ingin 

mengangkat penelitian dengan judul “Pengaruh Karakter Individu, Motivasi 

Kerja dan Kepemimpinan Penyuluh Terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian 

Di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada teori tersebut, adapun rumusan masalah pada penelitian 

sebagai berikut : 

1. Apakah karakter individu secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja  penyuluh pertanian di Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan kabupaten Kepulauan Selayar. 

2. Apakah motivasi kerja secara parsial berpengaruh  signifikan terhadap 

kinerja  penyuluh pertanian di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

kabupaten Kepulauan Selayar. 

3. Apakah kepemimpinan penyuluh secara parsial  berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja  penyuluh pertanian di Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan kabupaten Kepulauan Selayar 

4. Apakah karakter individu, motivasi kerja dan kepemimpinan penyuluh 

secara simultan berpengaruh signifikan  terhadap  kinerja  penyuluh 

pertanian di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten 

Kepulauan Selayar. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka 

adapun tujuan penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut  : 

1. Untuk menganalisis pengaruh signifikan karakter individu terhadap 

kinerja  penyuluh pertanian di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

kabupaten Kepulauan Selayar. 
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2. Untuk menganalisis pengaruh signifikan motivasi kerja terhadap kinerja  

penyuluh pertanian di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten 

Kepulauan Selayar. 

3. Untuk menganalisis pengaruh signifikan kepemimpinan penyuluh 

terhadap kinerja  penyuluh pertanian di Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan kabupaten Kepulauan Selayar. 

4. Untuk menganalisis pengaruh signifikan karakter individu, motivasi 

kerja dan kepemimpinan penyuluh secara simultan terhadap  kinerja  

penyuluh pertanian di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten 

Kepulauan Selayar. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan 

kontribusi sebagai berikut : 

1. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua penyuluh 

pertanian mengenai ilmu tentang karakter individu, motivasi kerja,  

kepemimpinan penyuluh dan kinerja khususnya bagi penyuluh 

pertanian di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten 

Kepulauan Selayar, sehingga dapat  meningkatkan kinerja demi 

terciptanya kesejahteraan penyuluh pertanian dan petani. 

2. Manfaat Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis 

mengenai karakter individu, motivasi kerja dan kepemimpinan 

penyuluh yang mempengaruhi kinerja penyuluh pertanian. 
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3. Manfaat Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan khususnya ilmu manajemen sumber daya manusia dan 

menambah wawasan untuk peneliti selanjutnya. 
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BAB II  

 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu bermanfaat dalam penentuan hipotesis maupun 

kerangka pikir yang akan membantu peneliti dalam menentukan hal tersebut. 

Penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

Tabel  4. 

Penelitian Terdahulu 
 

No Nama Peneliti Judul Peneliti Hasil Peneliti 

1. Raharjo, P. (2012) Analisis Faktor – 

Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Kinerja Penyuluh 

Pertanian (Studi 

Empiris di 

Kabupaten Boyolali) 

Karakteristik individu 

(umur, jenis kelamin, lama 

kerja, pendidikan), 

pendapatan dan jenis 

kegiatan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

penyuluh pertanian di 

Kabupaten Boyolali, 

sedangkan motivasi dan 

kepemimpinan penyuluh 

berpengaruh secara positif 

dan signifikan terhadap 

kinerja penyuluh pertanian 

di Kabupaten Boyolali. 

3. Bahua, (2010) Faktor – Faktor 

Yang Mempengaruhi 

Kinerja Penyuluh 

Pertanian dan 

Dampaknya Pada 

Perilaku Petani 

Jagung di Provinsi 

Gorontalo 

Faktor – faktor internal 

(umur, masa kerja, jumlah 

petani binaan, kemampuan 

merencanakan program 

penyuluhan, kemampuan 

kepemimpinan penyuluh, 

pengembangan potensi diri, 

kebutuhan untuk berafiliasi, 

kemandirian intelektual dan 

kemandirian sosial 

berpengaruh nyata pada 

peningkatan kinerja 

penyuluh pertanian. 

5. Mali, C. G. T dan 

Sugiyanto, C. 

Analisis Faktor-

Faktor Yang 

Pelatihan dan sikap 

penyuluh pertanian 
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(2012) 

 

Mempengaruhi 

Kinerja Penyuluh 

Pertanian Lapangan 

(Ppl) Di Distrik 

Liquiã‡A, Timor 

Leste 

lapangan berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja penyuluh 

pertanian lapangan. 

6. Syafruddin, dkk. 

(2013) 

Kinerja Penyuluh 

Pertanian 

Berdasarkan Faktor 

Personal dan 

Situasional 

Faktor – faktor personal 

penyuluh (kemampuan, 

motivasi, tingkat pendidikan 

dan masa kerja) 

berpengaruh secara 

langsung, signifikan dan 

positif, sedangkan faktor 

situasional (frekuensi 

pelatihan serta dukungan 

sarana dan prasarana) 

berpengaruh secara tidak 

langsung terhadap kinerja 

penyuluh pertanian 

kabupaten Konawe provinsi 

Sulawesi Tenggara. 

7. Lesmana, R. (2016) Pengaruh Motivasi 

Kerja Terhadap  

Kinerja Penyuluh 

Pertanian Lapangan 

(PPL) Dinas 

Pertanian Kabupaten 

Bulungan 

Kalimantan Timur 

Motivasi secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja penyuluh 

pertanian lapangan.  

Motivasi berupa kebutuhan 

berprestasi, kebutuhan 

berafiliasi, dan kebutuhan 

kekuasaan secara simultan 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja penyuluh. 

8. Purwanto, A. Y.  

(2012) 

Pengaruh 

Kepemimpinan dan 

Motivasi Terhadap 

Kinerja Penyuluh 

Pertanian Lapangan 

(PPL) di Dinas 

Pertanian Daerah 

Kabupaten Nganjuk 

Secara parsial maupun 

simultan faktor 

kepemimpinan dan motivasi 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja Penyuluh 

Pertanian Lapangan (PPL) 

di Lingkungan Dinas 

Pertanian Daerah Kabupaten 

Nganjuk.  

9. Openg, Y. S. (2013) Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan dan 

Motivasi Kerja 

Terhadap Kinerja 

Pegawai Penyuluh 

Pertanian Lapangan 

di Badan Ketahanan 

gaya kepemimpinan dan 

motivasi kerja berpengaruh 

nyata terhadap kinerja 

pegawai.  
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Pangan dan 

Penyuluhan 

Kabupaten Flores 

Timur 

10. Arifianto, dkk. 

(2017) 

Pengaruh 

Karakteristik 

Penyuluh, Kondisi 

Kerja, Motivasi 

Terhadap Kinerja 

Penyuluh Pertanian 

dan Pada Perilaku 

Petani Padi di 

Kabupaten Rembang 

Karakteristik penyuluh, 

kondisi kerja dan motivasi 

berpengaruh positif terhadap 

kinerja penyuluh pertanian 

sehingga berdampak pada 

perilaku petani. 

11. Peranginangin, M. 

dkk. (2016) 

Hubungan 

Karakteristik 

Penyuluh Dengan 

Kinerja Penyuluh 

Pertanian di 

Kabupaten 

Simalungun 

Karakteristik penyuluh 

(pelatihan dan tingkat 

cosmopolitan berpengaruh 

signifikan, sedangkan 

karakteristik penyuluh 

(pendidikan dan masa kerja) 

berpengaruh tidak 

signifikan. 

12 Azisi,  H. (2018) Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

Terhadap Kinerja 

Pegawai di Badan 

Pusat Statistik Di 

Kalimantan Barat 

Dengan Work 

Engangement 

Sebagai Variabel 

Mediasi 

Gaya kepemimpinan 

berpengaruh positif namun 

tidak signifikan terhadap 

kinerja pegawai Badan 

Pusat Statistik di 

Kalimantan Barat. 

 

2.2 Kinerja 

Pada masa lalu, sebagian besar organisasi hanya menilai seberapa banyak 

karyawan melaksanakan tugas yang telah tertera pada deskripsi pekerjaan semata, 

tetapi saat ini, dengan organisasi yang memiliki hierarki yang sedikit dan lebih 

berorientasi pada jasa mensyaratkan lebih banyak. Para peneliti sekarang telah 

mengenali tiga tipe utama dari perilaku yang mempengaruhi kinerja ditempat 

kerja yaitu : kinerja tugas, kewargaan dan kontraproduktifitas. Sebagian besar 
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manager meyakini bahwa kinerja yang baik berarti melakukan dengan baik pada 

satu dua dimensi dan menghindari yang ketiga. Seorang yang melaksanakan tugas 

pokok pekerjaan dengan sangat baik tetapi bersikap kasar dan agresif terhadap 

para rekan kerjanya tidak akan dipertimbangkan sebagai seorang karyawan yang 

baik dalam sebagian besar organisasi, dan bahkan pekerja yang paling 

menyenangkan dan bersemangat tetapi tidak dapat melaksanakan tugas utama 

pekerjaannya dengan baik juga tidak akan menjadi seorang karyawan yang baik 

(Robbins, S. P. dan Judge T. A., 2018). 

Arti kinerja sebenarnya berasal dari kata-kata job performance dan disebut 

juga actual performance atau prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang telah 

dicapai oleh seseorang karyawan (Moeheriono, 2014). Selanjutnya dikemukakan 

bahwa sebenarnya, karyawan bisa saja mengetahui seberapa besar kinerja mereka 

melalui sarana informal seperti komentar atau penilaian yang baik atau buruk dari 

atasan, mitra kerja, bahkan bawahan, tetapi seharusnya penilaian kinerja juga 

harus diukur melalui penilaian formal dan terstruktur (terukur). Namun, apabila 

penilaian kinerja tersebut mengacu pada pengukuran formal yang berkelanjutan, 

maka penilaian justru lebih lengkap dan detail karena sifat-sifat yang berkaitan 

dengan pekerjaan, standar kerja, perilaku dan hasil kerja bahkan termasuk tingkat 

absensi karyawan dapat dinilai . 

Berkembangnya suatu perusahaan merupakan keinginan setiap individu 

yang berada dalam perusahaan tersebut, sehingga diharapkan dengan 

perkembangan tersebut perusahaan mampu bersaing dan mengikuti kemajuan 

zaman. Karena itu, tujuan yang diharapkan oleh perusahaan dapat tercapai dengan 

baik. Kemajuan perusahaan dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan yang 
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bersifat internal dan eksternal. Sejauhmana tujuan perusahaan telah tercapai dapat 

dilihat dari seberapa besar perusahaan memenuhi tuntutan lingkungannya. 

Memenuhi tuntutan lingkungan berarti dapat memanfaatkan kesempatan dan atau 

mengatasi tantangan atau ancaman dari lingkungan perusahaan tersebut. 

Perusahaan harus mampu melakukan berbagai kegiatan dalam rangka menghadapi 

atau memenuhi tuntutan dan perubahan-perubahan di lingkungan perusahaan. 

Pembinaan dan pengembangan karyawan baru atau lama dalam perusahaan adalah 

salah satu kegiatan dalam rangka menyesuaikan diri dengan perubahan dan 

perkembangan karyawan. Karena itu perlu dilakukan penilaian atas pekerjaan 

yang telah dilaksanakan oleh karyawan atau disebut dengan penilaian kinerja atau 

penilaian prestasi kerja (Zainal, V. R., dkk., 2018). 

Kinerja (performance) suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan 

sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang 

sudah ditetapkan sebelumnya. Kinerja merupakan hasil dari kegiatan bersama 

diantara anggota atau komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan 

organisasi. Sesederhananya, kinerja merupakan produk dari kegiatan administrasi, 

yaitu kegiatan kerjasama dalam sebuah organisasi atau kelompok untuk mencapai 

tujuan yang pengelolaannya biasa disebut manajemen (Firman, A. 2019).  

Unjuk kerja, penampilan kerja, atau kinerja didefinisikan sebagai 

kemampuan kerja didalam terminology kualitas dan kuantitas, sehingga dapat 

dipahami bahwa kinerja merupakan prestasi kerja (performance) baik bersifat 

kuantitas maupun kualitas yang dicapai oleh seseorang selama periode tertentu 

biasanya dalam waktu satu tahun. Prestasi kerja adalah penampilan kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang disuguhkan oleh pegawai, baik secara individu 
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maupun kelompok dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsi 

(tusi) yang diberikan sesuai dengan organisasi dan tata kerja (OTK) yang terdapat 

dalam institusi atau organisasi yang diikutinya (Busro, 2018). 

Hasil penilaian kinerja dapat menunjukkan apakah sumber daya manusia 

telah memenuhi tuntutan yang dikehendaki oleh perusahaan, baik dilihat dari sisi 

kualitas maupun kuantitas. Informasi dalam penilaian kinerja karyawan 

merupakan refleksi dari berkembang atau tidaknya perusahaan (Zainal, V. R., 

dkk., 2018). 

2.2.1 Defenisi Kinerja 

Jika dikaitkan dengan performance sebagai kata benda (noun) dimana salah 

satu entrinya adalah hasil dari sesuatu pekerjaan, maka performance atau kinerja 

adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam 

suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing 

dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan secara legal, tidak melanggar hukum 

dan tidak bertentangan dengan moral atau etika. Dengan kata lain, kinerja adalah 

hasil kerja yang dapat dicapai pegawai, baik individu maupun kelompok dalam 

suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan 

organisasi dalam upaya mencapai visi, misi dan tujuan organisasi bersangkutan 

dengan menyertakan kemampuan, ketekunan, kemandirian, kemampuan 

mengatasi masalah sesuai batas waktu yang diberikan secara legal, tidak 

melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika (Busro M., 2018). 

Kinerja dikatakan sebagai sebuah hasil (output) dari suatu proses tertentu 

yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber 

tertentu yang digunakan (input). Selanjutnya, kinerja juga merupakan hasil dari 
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serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu 

organisasi. Dalam kerangka organisasi terdapat hubungan antara kinerja 

perorangan (individual performance) dengan kinerja organisasi (organization 

performance) (Firman A., 2019). 

Kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan untuk 

sebagian atau seluruh tindakan atau seluruh tindakan atau aktifitas dari suatu 

organisasi pada suatu periode dengan referensi pada sejumlah standar seperti 

biaya-biaya masa lalu atau yang diproyeksikan, dengan dasar efisiensi, 

pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya (Zainal, V. 

R., dkk., 2018). 

Kinerja (performance) merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis 

suatu organisasi. Kinerja dapat diketahui dan diukur jika individu atau 

sekelompok karyawan telah mempunyai kriteria atau standar keberhasilan tolok 

ukur yang ditetapkan oleh organisasi. Oleh karena itu, jika tanpa tujuan dan target 

yang ditetapkan dalam pengukuran, maka kinerja pada seseorang atau kinerja 

organsiasi tidak mungkin dapat diketahui bila tidak ada tolok ukur 

keberhasilannya. Dengan kata lain kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai 

oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi baik secara 

kuantitatif maupun kualitatif, sesuai dengan kewenangan dan tugas tanggung 

jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan 

secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika 

(Moeheriono, 2014). 
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Penilaian kinerja adalah salah satu tahapan penting dalam siklus 

pengembangan sumber daya manusia, baik di sektor publik maupun di sektor 

swasta. Sistem penilaian kinerja harus berlandaskan prinsip dasar : keadilan, 

transparansi, independensi, pemberdayaan, non diskriminasi dan semangat 

berkompetisi (Sedarmayanti, 2015). Instrumen penilaian kinerja adalah 

merupakan alat yang dipakai untuk mengukur kinerja individu seorang pegawai 

yang meliputi : Prestasi kerja, keahlian, perilaku dan kepemimpinan. Penilaian 

kinerja pegawai negeri sipil telah diatur dalam peraturan pemerintah tentang 

penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil (DP3). Sistem penilaian 

kinerja harus berlandaskan prinsip dasar antara lain : keadilan, transparansi, 

independensi, pemberdayaan, non diskriminasi dan semangat berkompetisi. 

Kinerja penyuluh pertanian merupakan perwujudan diri dari pelaksanaan 

tugas pokok seorang penyuluh sesuai dengan patokan yang telah ditetapkan. 

Dengan demikian seorang penyuluh pertanian dikatakan memiliki kinerja yang 

baik apabila sudah  melaksanakan tugas pokok menurut standar tertentu (Supriani, 

2014 dalam Arifianto, dkk., 2017). 

2.2.2 Penilaian Kinerja   

Penilaian kinerja adalah uraian sistematik tentang kekuatan/kelebihan dan 

kelemahan yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang/kelompok. Penilaian 

pelaksanaan pekerjaan kinerja adalah sistem yang digunakan untuk menilai dan 

mengetahui apakah seorang karyawan telah melaksanakan pekerjaannya secara 

keseluruhan. Penilaian pelaksanaan pekerjaan merupakan pedoman dalam hal 

karyawan yang diharapkan dapat menunjukkan kinerja karyawan secara rutin dan 

teratur sehingga bermanfaat bagi pengembangan karier karyawan yang dinilai 
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maupun bagi organisasi secara keseluruhan (Sedarmayanti, 2015). Lebih lanjut 

dikemukakan bahwa penilaian kinerja merupakan salah satu tahapan penting 

dalam siklus pengembangan sumber daya manusia, baik di sektor publik maupun 

di sektor swasta. Sistem penilaian kinerja harus berlandaskan prinsip dasar: 

1. Keadilan. 

2. Transparansi. 

3. Independensi. 

4. Pemberdayaan. 

5. Non diskriminasi. 

6. Semangat Berkompetisi. 

Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam peraturan 

pemerintah tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3). 

Penilaian kinerja mengacu pada suatu sistem formal dan terstruktur yang 

digunakan untuk mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan 

dengan pekerjaan, perilaku dari hasil, termasuk tingkat ketidakhadiran. Dengan 

demikian, penilaian prestasi adalah merupakan hasil kerja karyawan dalam 

lingkup tanggung jawabnya. Instrumen penilaian kinerja dapat digunakan untuk 

mereview kinerja, peringkat kinerja, penilaian kinerja, penilaian karyawan dan 

sekaligus evaluasi karyawan sehingga dapat diketahui mana karyawan yang 

mampu melaksanakan pekerjaan secara baik, efisien, efektif dan produktif sesuai 

dengan tujuan perusahaan (Zainal, V. R., dkk., 2018).  

Penilaian kinerja (performance appraisal) adalah suatu cara yang dilakukan 

untuk menilai prestasi kerja seorang pegawai apakah mencapai target pekerjaan 

yang dibebankan kepadanya. Pelaksanaan penilaian hasil kerja atau kinerja 
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organisasi maupun kinerja individual dilakukan oleh sistem manajemen yang 

bertugas untuk melakukan penilaian hasil kerja karyawan yang disebut 

manajemen kinerja (Busro, M., 2018). Terdapat enam kriteria untuk menilai 

kinerja karyawan menurut Bernadin dan Russel, 2011 dalam Busro, M., 2018: 

1. Quality, yaitu tingkatan dimana proses atau penyesuaian pada cara yang 

ideal di dalam melakukan aktifitas atau memenuhi aktifitas yang sesuai 

harapan. 

2. Quantity, yaitu jumlah yang dihasilkan diwujudkan melalui nilai mata 

uang, jumlah unit, atau jumlah dari siklus aktifitas yang telah 

diselesaikan. 

3. Timeliness, yaitu tingkatan dimana aktifitas telah diselesaikan dengan 

waktu yang lebih cepat dari yang ditentukan dan memaksimalkan waktu 

yang ada untuk aktifitas lain. 

4. Cost effectiveness, yaitu tingkatan dimana penggunaan sumber data 

perusahaan berupa manusia, keuangan dan teknologi dimaksimalkan 

untuk mendapatkan hasl yang tertinggi atau pengurangan kerugian dari 

tiap unit. 

5. Need for supervision, yaitu tingkatan dimana seorang karyawan dapat 

melakukan pekerjaannya tanpa perlu meminta pertolongan atau 

bimbingan dari atasannya. 

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang 

Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyebutkan bahwa 

sistem penyuluhan adalah  seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, 

pengetahuan, keterampilan serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui 
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penyuluhan, sedangkan penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku 

utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan 

mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, 

permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan 

produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta 

meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam 

rangka membangun profesionalisme penyuluh pertanian yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan penyuluhan pertanian, maka perlu dibuat indikator kinerja 

penyuluhan pertanian menurut Departemen Pertanian (2010), sebagai berikut: 

1. Tersusunnya data potensi wilayah; 

2. Tersusunnya programa penyuluhan pertanian; 

3. Tersusunnya rencana kerja tahunan penyuluh pertanian; 

4. Terdiseminasinya Informasi Teknologi Pertanian Kepada Pelaku 

Utama; 

5. Tumbuh Kembangnya Kelembagaan Petani; 

6. Meningkatnya Kapasitas Pelaku Utama; 

7. Meningkatnya Akses Pelaku Utama terhadap Informasi Pasar, 

teknologi, Sarana Prasarana dan Pembiayaan; 

8. Meningkatnya Produtivitas dan Skala Usaha Pelaku Utama; 

9. Meningkatnya Pendapatan Pelaku Utama. 

2.2.3 Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja 

Tujuan pengukuran kinerja sektor publik menurut Mardiasmo, (2002:122) 

dalam Firman, A., (2019) adalah sebagai berikut : 

1. Mengkomunikasikan starategi secara lebih mantap 
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2. Mengukur kinerja finansial dan non finansial secara seimbang sehingga 

dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi. 

3. Mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan 

bawah serta memotivasi untuk mencapai goal congruence. 

4. Alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individu dan 

kemampuan kolektif rasional. 

Zainal, V. R., dkk., (2018), mengemukakan bahwa sistem pengukuran 

kinerja sumber daya manusia apapun yang digunakan akan berperan penting 

untuk menentukan posisi sumber daya manusia dalam perusahaan, termasuk 

mengamankan kredibilitas sumber daya manusia. Sistem tersebut juga 

mempengaruhi kemampuan organisasi untuk menjadikan sumber daya manusia 

sebagai aset strategis. 

Manfaat sistem pengukuran kinerja yang baik menurut Lynch dan Cross, 

(1993) dalam Firman, A., (2019) adalah sebagai berikut : 

1. Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan 

membawa perusahaan lebih dekat kepada pelanggannya dan membuat 

seluruh orang dalam organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan 

kepada pelanggan. 

2. Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari 

mata rantai pelanggan dan pemasok internal. 

3. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-

upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut (reduction of waste). 

4. Membuat suatu tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi 

lebih konkrit sehingga mempercepat proses pembelajaran. 



31  

Melalui pengukuran kinerja, fokus laporan bergeser dari besarnya jumlah 

sumber daya yang dialokasikan ke hasil yang dicapai dari penggunaan sumber 

daya tersebut (Sedarmayanti, 2015). 

2.3 Karakter Individu  

Setiap manusia memiliki karakteristik (pengetahuan, sikap dan 

keterampilan) serta daya nalar dan kreativitas yang tidak selalu sama dengan 

orang lainnya. Karakteristik seperti itu akan sangat menentukan kinerja dan 

produktifitasnya (Mardikanto, 2009 dalam Arifianto, S. dkk., 2017). 

Salah satu kegiatan yang paling penting dalam organisasi/perusahaan, 

dimana manajemen sumber daya manusia ialah kegiatan mendapatkan orang-

orang yang tepat, seperti halnya karakteristik individu (Peoni, H., 2014). 

Kinerja seseorang biasanya sangat berhubungan dengan karakteristiknya. 

Semakin baik karakteristik seseorang, maka akan semakin tinggi kinerjanya. Hal 

ini dapat terjadi karena karakteristik akan memberikan dampak positif bagi 

seseorang dalam mencapai suatu kinerja. Demikian juga halnya dengan tenaga 

penyuluh pertanian, semakin tinggi karakteristiknya, maka akan semakin baik 

kinerja. Karakteristik tenaga penyuluh pertanian meliputi : pendidikan formal, 

pelatihan, masa kerja, dan tingkat kosmopitan tenaga penyuluh pertanian 

(Peranginangin, dkk., 2016). 

Faktor-faktor yang mudah didefinisikan dan tersedia, data yang dapat 

diperoleh sebagian besar dari informasi yang tersedia dalam berkas personalia 

seorang pegawai mengemukakan karakteristik individu meliputi usia, jenis 

kelamin, status perkawinan, banyaknya tanggungan dan masa kerja dalam 

organisasi (Robbins, 2006 dalam Peoni, H., 2014). 
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2.3.1 Defenisi Karakter Individu 

Pengertian karakter individu adalah perbedaan individu dengan individu 

lainnya. Sumber daya yang terpenting dalam organisasi adalah sumber daya 

manusia, orang-orang yang memberikan tenaga, bakat, kreativitas, dan usaha 

mereka kepada organisasi agar suatu organisasi dapat tetap eksistensinya (Peoni, 

H., 2014). 

Karakterisitik individu merupakan sifat pembawaan seseorang yang dapat 

diubah dengan lingkungan atau pendidikan (Hasibuan, 2013, dalam Jacobis, G. 

V., dkk., 2017). 

Kinerja seorang penyuluh dapat dilihat dari pertama bahwa kinerja 

merupakan fungsi dari karakteristik individu, kedua bahwa kinerja merupakan 

pengaruh-pengaruh dari situasional diantaranya terjadi perbedaan pengelolaan 

dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di setiap Kabupaten (Leilani dan 

Jahi, 2016 dalam Arifianto, dkk., 2017). 

Karakter individu adalah ciri – ciri atau sifat yang ada  dalam diri 

penyuluh dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, hak dan wewenangnya 

(Jacobis, G. V., dkk., 2017). 

Karakteristik individu adalah ciri-ciri khusus, sifat-sifat kejiwaan, akhlak 

atau budi pekerti yang dimiliki seseorang yang membedakannya dengan orang 

lain (Rivai, 2006 dalam Jacobis, G. V., dkk., 2017). 

Karakteristik penyuluh pertanian adalah bagian dari individu penyuluh 

yang mendasari tingkah lakunya dalam melaksanakan tugas, seperti pendidikan 

formal, pelatihan dan pengalaman kerja (Arifianto, S. dkk., 2017). 
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2.3.2 Indikator Karakter Individu 

 

 Karakteristik penyuluh pertanian adalah bagian dari individu penyuluh 

yang mendasari tingkah lakunya dalam melaksanakan tugas, seperti pendidikan 

formal, pelatihan dan pengalaman kerja (Arifianto, dkk., 2017). 

Menurut Peoni, H. (2014), Indikator karakteristik individu menurut teori 

Path-Goal, yaitu sebagai berikut: 

1. Letak Kendali (Locus of Control) 

Hal ini berkaitan dengan keyakinan individu sehubungan dengan 

penentuan hasil. Individu yang mempunyai letak kendali internal 

meyakini bahwa hasil (reward) yang mereka peroleh didasarkan pada 

usaha yang mereka peroleh didasarkan pada usaha yang mereka 

lakukan sendiri. Sedangkan mereka yang cenderung letak kendali 

eksternal meyakini bahwa hasil yang mereka peroleh dikendalikan oleh 

kekuatan diluar control pribadi mereka. Orang yang internal cenderung 

lebih menyukai gaya kepemimpinan yang participative, sedangkan 

eksternal umumnya lebih menyenangi gaya kepemimpinan directive. 

2. Kesediaan untuk Menerima Pengaruh (Authoritarianism) 

Kesediaan orang untuk menerima pengaruh dari orang lain. Bawahan 

yang tingkat Authoritarianism yang tinggi cenderung merespon gaya 

kepemimpinan yang directive, sedangkan bawahan yang tingkat 

Authoritarianism rendah cenderung memilih gaya kepemimpinan 

partisipatif. 

3. Kemampuan (Abilities) 



34  

Kemampuan dan pengalaman bawahan akan mempengaruhi apakah 

mereka dapat bekerja lebih berhasil dengan pemimpin yang berorientasi 

prestasi (achievement-oriented) yang telah menentukan tantangan 

sasaran yang harus dicapai dan mengharapkan prestasi yang tinggi, atau 

pemimpin yang supportive yang lebih suka memberi dorongan dan 

mengarahkan mereka. Bawahan yang mempunyai kemampuan yang 

tinggi cenderung memilih gaya kepemimpinan achievement-oriented, 

sedangkan bawahan yang mempunyai kemampuan rendah cenderung 

memilih pemimpin yang supportive. 

Karakteristik individu adalah kemampuan karakteristik-karakteristik  

biografis, pembelajaran, sikap, kepribadian, persepsi dan nilai (Peoni, H., 2014). 

Lebih lanjut dikemukakan bahwa indikator-indikator karakteristik individu adalah 

sebagai berikut : 

1. Kemampuan 

Kemampuan seorang individu secara keseluruhan terdiri dari dua 

kemampuan, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. 

Kemampuan intelektual adalah kemampuan seorang individu untuk 

melakukan aktivitas-aktivitas mental tertentu yang berkaitan dengan 

penalaran (induktif/deduktif), kefasihan berekspresi, pemahaman lisan, dan 

sebagainya. 

2. Sikap 

Sikap seseorang juga dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk 

merespon terhadap seseorang atau sesuatu yang ada didalam 

lingkungannya dengan cara yang positif maupun negatif, dengan kata lain 
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sikap seseorang akan tercermin dari kecenderungan perilakunya dalam 

menghadapi lingkungan yang berhubungan, seperti orang lain, bawahan, 

atasan atau lingkungan. 

3. Keahlian 

Keahlian adalah kompensasi yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu 

tugas, umpamanya kearsipan dalam surat-surat dokumen, keahlian yang 

berhubungan dengan fisik meliputi koordinasi tubuh, stamina, kelenturan 

tubuh dan sebagainya. 

2.3.3 Faktor Yang Mempengaruhi Karakter Individu 

 

Menurut Siti, A. M., 2005:33 dalam Peoni, H., 2014 bahwa ada empat 

karakteristik Individu yang mempengaruhi bagaimana orang-orang dapat 

berprestasi. 

a. Minat, orang cenderung mengejar karir yang mereka yakini cocok dengan 

minat mereka. 

b. Jati diri, karir merupakan perpanjangan dari jati diri seseorang juga hal 

yang  membentuk jati diri. 

 

c. Kepribadian, faktor ini mencakup orientasi pribadi karyawan (sebagai 

contoh karyawan bersifat realistis, menyenangkan dan artistik) dan 

kebutuhan individual, latihan, kekuasaan dan kebutuhan prestis.  

d. Latar belakang sosial, status sosial ekonomi dan tujuan pendidikan 

pekerjaan orang tua karyawan merupakan faktor yang berfungsi dalam 

kategori. 
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2.4 Motivasi Kerja 

Motivasi sebagai proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah dan 

ketekunan seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuan. Secara umum motivasi 

berkaitan dengan upaya menuju setiap tujuan. Kekuatan (intensity) 

menggambarkan seberapa kerasnya seseorang dalam berusaha. Kekuatan yang 

besar tidak mungkin memberikan hasil kinerja yang memuaskan kecuali upaya 

tersebut disalurkan dalam suatu arahan (direction) yang memberikan keuntungan 

bagi organisasi. Oleh karena itu harus mempertimbangkan mutu upaya agar  

sejalan dengan kekuatannya. Upaya yang diarahkan menuju dan konsisten pada 

tujuan organisasi adalah jenis upaya yang harus ditemukan. Motivasi memiliki 

dimensi ketekunan (persistence). Ketekunan mengukur berapa lama seseorang 

dapat mempertahankan upayanya. Para individu yang termotivasi akan bertahan 

cukup lama dengan tugasnya untuk mencapai tujuan mereka (Robbins S. P., dan 

Judge T. A., 2018).  

2.4.1 Defenisi Motivasi 

Motivasi berasal dari kata latin “Movere” yang berarti “dorongan atau daya 

penggerak. Motivasi ini hanya diberikan kepada manusia, khususnya kepada 

bawahan atau pengikut (Hasibuan, M., 2003). 

Motivasi merupakan kesediaan mengeluarkan tingkat upaya tinggi kearah 

tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi 

kebutuhan individual, atau timbulnya perilaku yang mengarah pada tujuan tertentu 

dengan penuh komitmen sampai tercapainya tujuan yang dimaksud 

(Sedarmayanti, 2015). 



37  

Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi 

individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Sikap 

dan nilai tersebut merupakan suatu yang invisible yang memberikan kekuatan 

untuk mendorong individu bertingkah laku dalam mencapai tujuan. Dorongan 

tersebut terdiri atas dua komponen, yaitu: arah perilaku (kerja untuk mencapai 

tujuan), dan kekuatan perilaku (seberapa kuat usaha individu dalam bekerja). 

Motivasi meliputi perasaan unik, pikiran dan pengalaman masa lalu yang 

merupakan bagian dari hubungan internal dan eksternal perusahaan. Selain itu 

motivasi dapat pula diartikan sebagai dorongan individu untuk melakukan 

tindakan karena mereka ingin melakukannya. Apabila individu termotivasi, 

mereka akan membuat pilihan yang positif untuk melakukan sesuatu, karena dapat 

memuaskan keinginan mereka (Zainal, V. R., dkk., 2018). 

Motivasi merupakan suatu rangkaian kegiatan pemberian dorongan, yaitu 

bukan hanya kepada orang lain melainkan juga kepada diri sendiri. Sehingga 

melaui dorongan ini diharapkan akan dapat bertindak ke arah tujuan yang 

diinginkan.  Selain itu motivasi juga dapat dikatakan sebagai penggerak dari 

dalam individu untuk melakukan aktifitas tertentu dalam mencapai tujuan. 

Dengan memberikan motivasi yang tepat, karyawan akan terdorong untuk berbuat 

semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugasnya, dan mereka meyakini bahwa 

dengan keberhasilan organisasi mencapai tujuan dan berbagai sasarannya, maka 

kepentingan-kepentingan pribadinya akan terpelihara pula (Busro, M. 2018). 

Motivasi penyuluh pada umumnya merupakan sifat intrinsik yang 

mendorong penyuluh bekerja lebih rajin dalam rangka untuk memenuhi 
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kebutuhan sosial. Motivasi mempunyai dua kekuatan, yaitu kekuatan positif dan 

kekuatan negatif (Schiffiman & Kanut, 1994 dalam Syafruddin, dkk., 2013).  

2.4.2 Teori Motivasi 

1. Menurut Robbins, S. P., dan Judge, T. A., 2018, Teori motivasi terbaik yang 

diketahui adalah teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Maslow 

membuat hipotesis bahwa di dalam setiap manusia terdapat hierarki lima 

kebutuhan: 

a. Fisiologis, meliputi kelaparan, kehausan, tempat perlindungan, seks 

dan kebutuhan fisik lainnya. 

b. Rasa aman, keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan 

emosional.  

c. Sosial kasih sayang, rasa memiliki, penerimaan dan persahabatan. 

d. Penghargaan, faktor-faktor internal misalnya rasa harga diri, 

kemandirian dan pencapaian, serta faktor-faktor eksternal misalnya 

status, pengakuan, dan perhatian. 

e. Aktualisasi diri. Dorongan yang mampu membentuk seseorang untuk 

menjadi apa, meliputi pertumbuhan, mencapai potensi kita dan 

pemenuhan diri. 

2. Teori Kebutuhan (Theory of Needs) 

Keinginan, hasrat dan kebutuhan umumnya dipandang 

sebagai kekuatan positif yang mendorong seseorang ke arah objek 

tertentu, sedangkan khawatir, penolakan dan tidak suka dipandang 

sebagai kekuatan negatif yang mendorong indivi- du menjauhi 

objek tertentu. Dalam penelitian ini motivasi penyuluh 
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menggunakan tiga kebutuhan yang lebih dikenal dengan ”Social 

Motives Theory” yaitu (a) Need For Achievement (n Ach) atau 

kebutuhan men- capai kemajuan atau prestasi, yaitu bahwa setiap 

orang ingin dipandang sebagai orang yang berhasil dalam 

kehidupannya, (b) Need For Power (n Po) atau kebutuhan akan 

kekuasaan menampakkan dirinya pada  keinginan  untuk  mencapai 

pengaruh terhadap orang lain, (c) Need for Affiliation (n Aff) atau 

kebutuhan afiliasi merupakan kebutuhan nyata dari setiap manusia 

sebagai makhluk sosial. Kebutuhan ini tercermin pada keinginan 

untuk bersahabat dan berinteraksi dengan orang lain. Setiap individu 

cenderung melakukan sesuatu karena dilatarbelakangi oleh tingkat 

motivasinya. Tingkat motivasi sangat dipengaruhi oleh motif yang 

didasarkan pada sejauhmana kebutuhannya dapat terpenuhi. Hal ini 

memberikan  informasi bahwa seorang penyuluh pertanian yang 

mempunyai motivasi yang tinggi akan berpengaruh pada kinerja yang 

tinggi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya (Schiffiman & 

Kanut, 1994 dalam Syafruddin, dkk., 2013). 

3. Teori X dan Teori Y 

Menurut Robbins, S. P., dan Judge, T. A., 2018, bahwa Douglas 

McGregor mengusulkan dua sudut pandang berbeda mengenai manusia, satu 

sisi secara mendasar negatif, diberi label Teori X, dan yang satunya lagi 

secara mendasar positif, diberi label teori Y. Dibawah Teori X, para manajer 

meyakini bahwa para pekerja pada dasarnya tidak menyukai bekerja sehingga 

harus diarahkan atau bahkan dipaksa untuk melakukan pekerjaannya. 
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Sebaliknya, di bawah Teori Y, para manager beranggapan bahwa para 

pekerja memandang pekerjaannya sebagai suatu hal yang alamiah seperti 

beristirahat atau bermain, maka dari itu rata-rata orang dapat belajar untuk 

menerima, dan bahkan mencari tanggung jawab. 

4. Teori Dua Faktor Herzberg 

Menurut Busro, M., 2018, Herzberg mengembangkan teori isi 

yang dikenal sebagai teori motivasi dua faktor. Kedua faktor tersebut 

meliputi dissatisfier-satisfier, hygiene-motivator, atau faktor 

ekstrinsik-intrinsik. Faktor motivator ini dapat memacu seseorang 

untuk bekerja lebih baik dan bergairah. Aspek yang termasuk kategori 

ini antara lain: pengakuan dari orang lain, peluang untuk berprestasi, 

tantangan dan tanggung jawab. Faktor hygiene tidak akan 

meningkatkan motivasi kerja, namun faktor ini kalau tidak ada akan 

menimbulkan ketidakpuasan. Aspek yang termasuk dalam faktor ini 

antara lain: gaji, cara pengawasan, hubungan antar-pekerja, dan 

kondisi kerja. 

5. Teori ERG  

Menurut Zainal, V. R., dkk., 2018, bahwa Teori ERG 

menyebutkan ada tiga kategori kebutuhan individu, yaitu eksistensi 

(existence), keterhubungan (relatedness) dan pertumbuhan (growth), 

karena itu disebut teori ERG yang berupa: kebutuhan eksistensi untuk 

bertahan hidup, kebutuhan fisik; kebutuhan keterhubungan adalah 

kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain yang bermanfaat 

seperti keluarga, sahabat, atasan, keanggotaan di dalam masyarakat; 
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kebutuhan pertumbuhan adalah kebutuhan untuk menjadi produktif 

dan kreatif, misalnya diberdayakan di dalam potensi tertentu dan 

berkembang secara terus menerus. 

6. Teori Harapan (Expectancy Theory) dari Victor Vroom 

Menurut Busro, M., 2018, bahwa Vroom mendasarkan 

teorinya kepada tiga konsep, yaitu harapan (expectancy), nilai 

(valence) dan pertautan (instrumentality). Aspek yang dimaksud  

dengan harapan adalah suatu kesempatan yang diberikan terjadi 

karena perilaku. Nilai adalah akibat dari perilaku tertentu mempunyai 

nilai atau martabat tertentu (daya atau nilai motivasi) bagi setiap 

individu tertentu, adapun pertautan adalah persepsi dari individu 

bahwa hasil tingkat pertama akan dihubungkan dengan hasil tingkat 

kedua. 

7. Teori Keadilan 

Menurut Robbins, S. P., dan Judge, T. A., 2018, bahwa teori 

keadilan (equity theory) adalah suatu teori yang menyatakan bahwa 

perbandingan individual mengenai input dan hasil pekerjaan mereka dan 

berespons untuk menghilangkan ketidakadilan.  

8. Teori Goal-Setting Dari Locke 

Menurut Busro, M., (2018), bahwa Locke berpendapat bahwa 

tujuan bersama dan intensitas untuk mencapainya ditentukan oleh 

perilaku bersama. Perilaku berusaha harus kompak untuk dapat 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tujuan merupakan 

proses kognitif dari beberapa utilitas praktis. Pandangannya adalah 
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bahwa keinginan dan tujuan individu merupakan determinan perilaku 

yang utama. Perilaku tersebut cenderung terus dilakukan hingga 

mencapai penyelesaian. Ketika seseorang memulai sesuatu dia akan 

terus melakukan hingga suatu tujuan tercapai. 

2.4.3 Prinsip - Prinsip Motivasi 

Terdapat beberapa prinsip dalam memotivasi kerja karyawan menurut 

Mangkunegara, 2009 dalam Busro, M., 2018, diantaranya : 

1. Prinsip partisipasi 

Dalam upaya memotivasi kerja, pegawai perlu diberikan kesempatan 

ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang akan dicapai oleh 

pemimpin. 

2. Prinsip komunikasi 

Pemimpin mengomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

usaha pencapaian tugas, dengan informasi yang jelas, pegawai akan 

lebih mudah dimotivasi kerjanya. 

3. Prinsip mengakui andil bawahan 

Pemimpin memngakui bahwa bawahan mempunyai andil di dalam 

usaha pencapaian tujuan, sehingga pegawai akan lebih mudah 

dimotivasi kerjanya. 

4. Prinsip pendelegasian wewenang 

Pemimpin yang memberikan otoritas atau wewenang kepada pegawai 

bawahan untuk sewaktu-waktu dapat mengambil keputusan terhadap 

pekerjaan yang dilakukannya, akan membuat pegawai yang 
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bersangkutan menjadi termotivasi untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan oleh pemimpin. 

5. Prinsip memberi perhatian 

Pemimpin memberikan perhatian terhadap apa yang diinginkan 

pegawai bawahan, akan memotivasi pegawai bekerja apa yang 

diharapkan oleh pemimpin. 

Faktor yang termasuk kategori faktor motivator adalah adanya perasaan 

berprestasi, pengakuan, pekerjaan menantang, pertumbuhan dan perkembangan 

serta peningkatan tanggung jawab (Sedarmayanti, 2015). 

Motivasi penyuluh mencakup motivasi internal maupun eksternal. Motivasi 

internal mencakup prestasi, pengakuan pekerjaan dan tanggung jawab. Sedangkan 

motivasi eksternal mencakup administrasi dan kebijakan, supervisi, hubungan 

interpersonal, status, gaji dan imbalan serta kondisi kerja (Raharjo, P., 2012). 

2.5 Kepemimpinan Penyuluh Pertanian 

Kepemimpinan atau leadership muncul bersama-sama sejak adanya atau 

timbulnya peradaban manusia, yaitu ketika nenek moyang manusia hidup bersama 

dan terjadi kerjasama antar manusia. Pada saat itu muncullah seorang manusia 

yang paling tua, paling kuat, paling disegani dan paling cerdas, paling bijaksana 

atau paling berani bahkan paling ditakuti yang menjadi pemimpin di antara 

mereka pada kelompoknya (Moeheriono, 2014). 

Masalah kepemimpinan telah muncul bersamaan dengan dimulainya 

sejarah manusia, yaitu sejak manusia menyadarti pentingnya hidup berkelompok 

untuk mencapai tujuan bersama. Mereka membutuhkan seseorang atau beberapa 

orang yang mempunyai kelebihan-kelebihan daripada yang lain. Terlepas dalam 



44  

bentuk apa kelompok manusia itu dibentuk. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena 

manusia selalu mempunyai keterbatasan dan kelebihan-kelebihan tertentu. 

(Raharjo, P., 2012) 

Organisasi memerlukan kepemimpinan yang kuat dan manajemen yang 

kuat untuk efektifitas yang optimal. Para pemimpin diperlukan untuk menantang 

status quo, menciptakan visi masa depan, dan menginspirasi para anggota 

organisasi untuk mencapai visi. Para manajer diperlukan untuk merumuskan 

rencana yang terperinci, menciptakan struktur organisasi yang efisien, dan 

mengawasi kegiatan operasional sehari-hari (Robbins S. P. dan Judge, T. A., 

2018).  

2.5.1 Defenisi Kepemimpinan Penyuluh 

Secara etimologi, kepemimpinan berasal dari kata dasar “pimpin” yang 

artinya bimbing atau tuntun. Dari kata pimpin lahirlah kata kerja memimpin yang 

artinya membimbing atau menuntun, dan kata benda pemimpin yaitu orang yang 

berfungsi memimpin atau orang yang membimbing atau menuntun. 

Kepemimpinan adalah serangkaian kegiatan (activity) pemimpin yang terkait 

dengan kedudukan (posisi) serta gaya atau perilaku pemimpin itu sendiri. 

Kepemimpinan adalah sebagai proses antarhubungan atau interaksi antara 

pemimpin, bawahan dalam situasi tertentu (Busro, M., 2018). 

Menurut Moeheriono, (2014), kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang 

memuat dua hal pokok, yaitu pemimpin sebagai subjek dan yang dipimpin sebagai 

objek. Kata pimpin mengandung pengertian mengarahkan, mengendalikan, 

membina atau mengatur, menuntuk dan juga menunjukkan ataupun 

mempengaruhi. Pemimpin mempunyai tanggung jawab baik secara fisik maupun 
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spiritual terhadap keberhasilan aktifitas kerja dari yang dipimpin, sehingga 

menjadi pemimpin itu tidak mudah dan setiap orang tidak akan mempunyai 

kesamaan di dalam menjalankan kepemimpinannya. 

Kepemimpinan (leadership) didefinisikan sebagai kemampuan untuk 

mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau tujuan yang 

ditetapkan. Sumber dari pengaruh ini dapat secara formal, seperti yang dilakukan 

dengan peringkat manajerial di dalam organisasi. Teapi tidak semua pemimpin 

adalah para manajer, demikian pula tidak semua manajer adalah para pemimpin. 

Hanya karena organisasi memberikan para manajernya hak-hak formal tertentu, 

tidak memberikan jaminan bahwa mereka akan memimpin secara efektif (Robbins 

S. P. dan Judge, T. A., 2018).  

Kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi dalam 

menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai 

tujuan, mempengaruhi  untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu 

kepemimpinan juga mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para 

pengikutnya, pengorganisasian dan aktifitas-aktifitas untuk mencapai sasaran, 

memelihara hubungan kerja sama dan kerja kelompok, perolehan dukungan dan 

kerjasama dari orang-orang diluar kelompok atau organisasi (Rivai, 2004 dalam 

Raharjo, P. 2012).  

Kepemimpinan merupakan faktor penting dalam memberikan pengarahan 

kepada pegawai apalagi pada saat-saat sekarang ini semua serba terbuka, maka 

kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang bias memberdayakan 

pegawainya. Kepemimpinan yang biasa menumbuhkan motivasi kerja 

pegawainya adalah kepemimpinan yang bisa menumbuhkan rasa percaya diri pada 
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pegawai dalam menjalankan tugas masing-masing (Purwanto, A. Y., 2012). 

Faktor kepemimpinan mutlak merupakan faktor yang berasal dari luar individu, 

kadang-kadang pihak yang dipengaruhi tidak bisa dikendalikan sesuai dengan 

keinginan pimpinan. Untuk menentukan gaya kepemimpinan yang paling tepat, 

kemungkinan membutuhkan beberapa kali uji coba. Pemimpin dapat mencoba 

masing-masing gaya kepemimpinan, untuk kemudian menentukan gaya 

kepemimpinan apa yang paling tepat untuk diterapkan. Namun tidak menutup 

kemungkinan, para pemimpin untuk menggunakan gaya kepemimpinan yang 

berubah-ubah dari waktu ke waktu sesuai dengan dinamika organisasi yang 

dipimpinnya. 

Ada berbagai macam definisi kepemimpinan, tetapi secara umum, 

semuanya merujuk pada tindakan untuk memengaruhi seseorang atau sekelompok 

orang. Menurut Sedarmayanti (2015), bahwa kualitas pemimpin memiliki 

peringkat sifat sebagai berikut : tegas, kepemimpinan, integritas, antusiasme, 

imajinasi, kerelaan bekerja keras, kemampuan analitis, memahami orang lain, 

mampu mengenali kesempatan, mampu menghadapi situasi tidak menyenangkan, 

mampu beradaptasi dengan perubahan cepat dan kerelaan mengambil resiko. 

2.5.2 Indikator Kepemimpinan Penyuluh 

Keberadaan pemimpin dalam sebuah organisasi sangat penting dimana 

pemimpin memiliki pengaruh yang besar di dalam sebuah organisasi, terutama 

dalam hal adanya kebijakan organisasi yang dijalankan untuk mencapai tujuan. 

Untuk itu di dalam sebuah organisasi efektifitas kepemimpinan harus dapat 

terbentuk  dan terdapat pemimpin yang mempunyai kemampuan dalam 

menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku bawahan, mempengaruhi 
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kelompok dan mempunyai kemampuan dalam memelihara hubungan kerjasama 

dalam kelompok (Raharjo, P. 2012). Selanjutnya dikemukakan bahwa dalam 

upaya meningkatkan kepemimpinan penyuluh dalam melaksanakan pekerjaannya 

dibutuhkan perhatian terhadap upaya meningkatkan kemampuan penyuluh seperti 

kemampuan menentukan tujuan, kemampuan memberikan motivasi, kemampuan 

menggerakkan atau mengajak, kemampuan untuk memperbaiki dan kemampuan 

dalam pembudidayaan untuk meningkatkan kinerja penyuluh pertanian (Raharjo, 

P., 2012). 

2.5.3 Jenis - Jenis Kepemimpinan 

Menurut Moeheriono (2014) terdapat beberapa macam moda 

kepemimpinan, yaitu sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan Demokratis. Kepemimpinan demokratis menempatkan 

manusia sebagai faktor utama dan terpenting dalam setiap 

kelompok/organisasi serta diwujudkan dengan dominasi perilaku 

sebagai pelindung dan penyelamat dan perilaku yang cenderung 

memajukan dan mengembangkan organisasi/kelompok. 

2. Kepemimpinan Otoriter. Merupakan gaya kepemimpinan yang paling 

tua dikenal manusia. Oleh karenai itu, gaya kepemimpinan ini 

menempatkan kekuasaan di tangan satu orang atau sekelompok kecil 

orang yang diantara mereka tetap ada seorang yang paling berkuasa. 

3. Kepemimpinan Bebas dan Pelengkap. Merupakan kebalikan dari gaya 

kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan ini cenderung didominasi 

oleh perilaku kepemimpinan kompromi (compromiser) dan perilaku 
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kepemimpinan pembelot (deserter). Dari ketiga gaya kepemimpinan 

tersebut berkembang beberapa tipe kepemimpinan: 

a. Tipe Otokratis. Tipe kepemimpinan menganggap organisasi sebagai 

pemilik  pribadi (pemimpin), mengidentikkan tujuan pribadi dengan 

tujuan organisasi, menganggap bawahan sebagai alat semata-mata, 

tidak mau menerima kritik, saran maupun pendapat, terlalu 

tergantung kepada kekuasaan formalnya dan menggunakan 

pendekatan yang mengandung unsur paksaan dan bersifat 

menghukum. 

b. Tipe Militeristis. Tipe kepemimpinan ini lebih sering menggunakan 

sistem perintah ke bawahan berdasarkan pangkat dan jabatannya, 

senang formalitas yang berlebih-lebihan, menuntut disiplin yang 

tinggi dan kaku dari bawahan, sukar menerima krtikan dan 

menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan. 

c. Tipe Paternalistik. Tipe ini menganggap bawahnnya sebagai 

manusia yang tidak dewasa, bersikap terlalu melindungi, jarang 

memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil 

keputusan dan inisiatif serta mengembangkan daya kreasi dan 

fantasinya dan bersikap maha tahu. 

d. Tipe Kharismatik. Seorang pemimpin yang kharismatik memiliki 

mempunyai daya tariknya dan pengikut yang amat besar, meskipun 

para pengikut itu sering tidak dapat menjelaskan mengapa mereka 

menjadi pengikut pemimpin itu. 
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e. Tipe Demokratis, tipe ini paling tepat untuk organisasi modern 

karena menganggap bawahan adalah manusia yang termulia di 

dunia, senang menerima saran, pendapat dan kritik dari bawahan, 

mengutamakan kerjasama dan teamwork dalam usaha mencapai 

tujuan, ikhlas dalam memberikan kebebasan yang seluas-luasnya 

kepada bawahannnya, berusaha agar bawahannya lebih sukses 

daripadanya dan berusaha mengembangkan kapasitas diri 

pribadinya sebagai pemimpin. 

Peran kepemimpinan terdiri dari dua fungsi menurut Sedarmayanti (2015) 

yaitu : 

1. Fungsi utama, yang penting bagi proses kepemimpinan, antara lain : 

a. Pemimpin sebagai pemandang: memiliki pandangan ke masa 

dating dan menyampaikan keyakinannya kepada kelompoknya. 

b. Pemimpin sebagai eksekutif: menentukan sasaran kelompok dan 

mengarahkan serta mengkoordinasikan kegiatan kelompok dalam 

mencapai sasaran. 

c. Pemimpin sebagai perencana: menentukan bagaimana 

kelompoknya harus mencapai sasaran. 

d. Pemimpin sebagai pembuat kebijakan: berperan serta dalam 

merumuskan kebijakan dalam bentuk petunjuk berkesinambungan 

mengenai apa yang dikerjakan kelompok. 

e. Pemimpin sebagai tenaga ahli: memiliki pengetahuan dan 

informasi yang diperlukan kelompok. 
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f. Pemimpin sebagai pengendali hubungan dalam kelompok: 

menentukan bagaimana kelompok diatur dan mempengaruhi 

bagaimana orang dalam kelompok bekerja bersama. 

g. Pemimpin sebagai pemberi penghargaan dan hukuman: memiliki 

kekuatan memberikan penghargaan dan hukuman karena itu 

melakukan pengendalian anggota kelompok. 

2. Fungsi hiasan, yang mungkin dilakukan atau ditugaskan kepada 

pemimpin karena jabatan kepemimpinannya, antara lain adalah : 

a. Pemimpin sebagai panutan: berfungsi sebagai contoh perilaku bagi 

anggota kelompok. 

b. Pemimpin sebagai simbol kelompok: menjadi titik pusat kesatuan 

kelompok. 

c. Pemimpin sebagai ayah angkat: dapat menjadi obyek identifikasi 

kepatuhan. 

d. Pemimpin sebagai kambing hitam: dapat menjadi sasaran serangan 

kelompok orang frustasi dan kecewa. 

2.6 Penyuluh Pertanian 

Eksistensi penyuluh pertanian sebagai sebuah profesi dan jabatan 

fungsional yang tidak terpisahkan dari pembangunan pertanian, kemudian 

dikukuhkan dengan lahirnya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang 

Sistim Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Dan sejak 

diimplementasikannya Undang Undang tersebut, para penyuluh pertanian seperti 

punya “rumah” sendiri, karena Undang Undang tersebut mengamanatkan adanya 
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kelembagaan penyuluh mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai 

tingkat kecamatan.  

2.6.1 Defenisi Penyuluh Pertanian 

Penyuluhan berasal dari kata “suluh” yang dapat diartikan bisa menerangi. 

Menurut Undang-Undang No. 16 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, 

perikanan dan Kehutanan (2006),  menyebutkan bahwa penyuluh pertanian, 

penyuluh perikanan atau penyuluh kehutanan baik penyuluh PNS, swasta, maupun 

swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah adalah perorangan warga 

negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan. Menurut Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 2 tentang Jabatan 

Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya (2008) menyebutkan bahwa 

penyuluh pertanian adalah jabatan fungsional yang memiliki ruang lingkup tugas, 

tanggung jawab dan wewenang penyuluhan pertanian yang diduduki oleh Pegawai 

Negeri Sipil yang diberi hak serta kewajiban secara penuh oleh pejabat yang 

berwenang. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 91 Tentang Pedoman 

Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian (2013), menyebutkan bahwa penyuluh 

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah pegawai 

negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh 

oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk 

melakukan kegiatan penyuluhan.  

Penyuluhan Pertanian menurut Undang-Undang Nomor 16 tentang Sistem 

Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (2006) merupakan proses 

pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu 

menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, 
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teknologi, permodalan serta sumber lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan 

produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta 

meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup. 

2.6.2 Tugas Pokok Penyuluh Pertanian 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 2 

tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya (2008), 

diuraikan dengan jelas bahwa tugas pokok penyuluh pertanian adalah melakukan 

kegiatan persiapan penyuluhan pertanian, pelaksanaan penyuluhan pertanian 

evaluasi dan pelaporan, serta  pengembangan penyuluhan pertanian. Adapun 

bidang dan unsur kegiatan penyuluh pertanian terdiri atas : 

a)   Mengikuti pendidikan, meliputi : 

1.    Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar 

2.    Pendidikan dan pelatihan kedinasan dan memperoleh Surat Tanda Tamat  

       Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat 

3.    Pendidikan dan Pelatihan prajabatan 

b)     Kegiatan persiapan penyuluhan pertanian, meliputi : 

1.    Identifikasi potensi wilayah 

2. Memandu penyusunan rencana usaha petani (RUK, RKK, RKD, 

RPKD/PPP) 

3.    Penyusunan programa penyuluhan pertanian (tim) 

4.    Penyusunan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian 

c)    Pelaksanaan penyuluhan pertanian, meliputi : 

1.    Penyusunan materi 

2.    Perencanaan penerapan metode penyuluhan pertanian 
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3.    Menumbuh/mengembangkan kelembagaan petani 

d)    Evaluasi dan Pelaporan, meliputi : 

1.    Evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian 

2.    Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian 

e)    Pengembangan penyuluhan pertanian, meliputi : 

1.   Penyusunan pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis penyuluhan 

pertanian. 

2.    Kajian kebijakan pengembangan penyuluhan pertanian 

3.    Pengembangan metode/sistem kerja penyuluhan pertanian 

f)     Pengembangan profesi, meliputi : 

1.    Pembuatan karya tulis  ilmiah dibidang penyuluhan pertanian 

2.  Penerjemahan/penyaduran buku-buku dan bahan-bahan lain di bidang 

penyuluhan pertanian 

3.  Pemberian konsultasi dibidang pertanian yang bersifat konsep kepada 

institusi dan/atau perorangan 

g)    Penunjang penyuluhan pertanian, meliputi : 

1.    Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi 

2.    Keanggotaan dalam tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian 

3.    Keanggotaan dalam dewan redaksi penerbitan dibidang pertanian 

4.    Perolehan penghargaan/tanda jasa 

5.    Pengajaran/pelatihan pada pendidikan dan pelatihan 

6.    Keanggotaan dalam organisasi profesi 

7.    Perolehan gelar kesarjanaan lainnya 
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Kegiatan penyuluhan pertanian dapat rincian kegiatan penyuluhan pertanian 

ahli sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut : 

a.    Penyuluhan Pertanian Pertama : 

1.    Mengumpulkan data potensi wilayah di tingkat kabupaten; 

2.    Mengumpulkan data potensi wilayah di tingkat provinsi; 

3.    Menyusun programa penyuluhan pertanian sebagai anggota; 

4.    Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh pertanian; 

5.    Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk brosur/bukleet; 

6.    Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk sound slide; 

7.    Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk materi pameran 

8.    Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani perorangan; 

9.    Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada kelompoktani; 

10.  Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani secara massal; 

11.  Melaksanakan temu wicara/temu teknologi/temu usaha; 

12.  Menjadi pramuwicara dalam perencanaan dan pelaksanaan pameran; 

13.  Mengajar kursus tani; 

14.  Mengembangkan kelompoktani dari Madya ke Utama; 

15.  Menyusun rencana kegiatan evaluasi pelaksanaan di tingkat kabupaten; 

16. Menganalisis dan merumuskan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan 

pertanian di tingkat kabupaten; 

17. Menyusun rencana kegiatan evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan 

pertanian di tingkat kecamatan; 

18. Mengumpulkan dan mengolah data evaluasi dampak pelaksanaan  

penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten; 
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19. Menganalisis dan merumuskan data evaluasi dampak pelaksanaan 

penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan; 

b.    Penyuluh Pertanian Muda 

1.  Menyusun instrumen identifikasi potensi wilayah tingkat provinsi dan 

nasional; 

2.    Mengumpulkan data identifikasi potensi wilayah di tingkat nasional; 

3. Mengolah, menganalisis dan merumuskan hasil identifikasi potensi 

wilayah; 

4.   Menyusun programa penyuluhan pertanian sebagai anggota; 

5.   Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh pertanian; 

6. Menyusun materi penyuluhan pertania dalam bentuk naskah 

radio/TV/senui budaya/pertunjukkan; 

7.  Menyusun sinopsis dan skenario materi penyuluhan pertanian dalam 

bentuk Film/Video/VCD/DVD; 

8.    Menyusun matei kursus tani; 

9.    Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani perorangan; 

10.  Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada kelompok tani; 

11.  Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani secara massal; 

12. Merencanakan uji coba/pengkajian/pengujian paket teknologi/metode 

penyuluhan pertanian; 

13.  Merencanakan teu wicara/tem teknologi/tem usaha; 

14. Melaksanakan penyuluhan melalui media elektronik (radio, TV, website); 

15.  Merencanakan pameran; 

16.  Membuat display pameran; 
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17.  Menjadi pramuwicara alam perencanaan dan pelaksanaan pameran; 

18.  Mengajar kursus tani; 

19.  Mengembangkan korporasi/koperasi petani; 

20.  Menyusun rencana kegiatan evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian 

di tingkat provinsi; 

21. Mengumpulkan dan mengolah data evaluasi pelaksanaan penyuluhan 

pertanian di tingkat nasional; 

22. Menganalisis dan merumuskan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan 

pertanian di tingkat provinsi; 

23. Menyusun rencana kegiatan evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan 

pertanian di tingkat kabupaten; 

24. Mengumpulkan dan mengolah data evaluasi dampak pelaksanaan 

penyuluhan pertanian di tingkat provinsi; 

25. Mengumpulkan dan mengolah data evalausi dampak pelaksanaan 

penyuluhan pertanian di tingkat nasional; 

26. Menganalisis dan merumuskan data evaluasi dampak pelaksanaan 

penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten; 

27. Menyusun pedoman/uklak/juknis penyuluhan pertanian di tingkat 

kabupaten. 

c.    Penyuluh Pertanian Madya : 

1.   Menyusun programa penyuluhan pertanian di tngkat kabupaten, provinsi 

dan nasional sebagai ketua; 

2.    Menyusun programa penyuluhan pertanian sebagai anggota; 

3.    Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh pertanian 



57  

4.   Menyusun pedoman/juklak penilaia restasi petani/kelompoktani di tingkat 

provinsi; 

5.    Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani perorangan; 

6.    Melakukan kunjungan tatapmuka/ajangsana pada kelompoktani; 

7.    Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani secara massal; 

8. Mengolah, menganalisis dan merumuskan hasil kajian paket 

teknologi/metode penyuluhan pertanian; 

9.  Menyusun rancang bangun usaha pertanian dan melakukan rekayasa 

kelembagaan pelaku usaha; 

10. Merencanakan penyuluhan pertanian melalui media elektronik (radio, TV, 

website); 

11. Menjadi pramuwicara dalam perencanaan dan pelaksanaan pameran; 

12. Mengajar kursus tani; 

13. Melakukan penilaian prestasi petani/kelompoktani di tingkat provinsi; 

14. Menumbuhkan asosiasi petani; 

15. Menumbuhkan kemitraan usaha kelompoktani dengan pelaku usaha; 

16. Menyusun rencana kegiatan evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian di 

tingkat nasional; 

17. Menganalisis dan merumuskan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan 

pertanian di tingkat nasional; 

18. Menyusun rencana kegiatan evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan 

pertanian di tingkat provinsi; 

19. Menganalisis dan merumuskan data evaluasi dampak pelaksanaan 

penyuluhan pertanian di tingkat provinsi; 
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20. Menyusun pedoman/juklak/juknis penyuluhan pertanian di tingkat 

provinsi; 

21.  Meyusun rencana/desain metode penyuluhan pertanian; 

22. Menyiapkan dan mengolah bahan/data/informasi kajian metode 

penyuluhan pertanian; 

23.  Menyusun konsep pengembangan metode penyuluhan pertanian; 

24. Menjadi penyaji dalam diskusi konsep pengembangan metode 

penyuluhan; 

25. Menjadi pembahasan dalam diskusi konsep pengembangan metode 

penyuluhan; 

26. Melaksanakan uji coba konsep pengembangan metode penyuluhan 

pertanian 

27. Menjadi pembahas dalam diskusi konsep metode baru penyuluhan 

pertanian; 

28. Menjadi narasumber dalam diskusi konsep metode baru penyuluhan 

pertanian. 

d.    Penyuluh Pertanian Utama : 

1. Menyusun programa penyuluhan pertanian sebagai anggota; 

2. Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh pertanian; 

3. Melaksanakan supervisi produksi pada penyusunan materi penyuluhan 

pertanian dalam bentuk Film/Video/VCD/DVD; 

4.  Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk bahan website; 

5. Menyusun pedoman/juklak penilaian prestasi petani/kelompoktani di 

tingkat nasional; 
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6. Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani perorangan; 

7. Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada kelompoktani; 

8. Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani secara massal; 

9. Menjadi pramuwicara dalam merencanakan dan melaksanakan pameran; 

10. Mengajar kursus tani; 

11. Melakukan penilaian prestai petani/kelompoktani di tingkat nasional; 

12. Menyusun rencana kegiatan evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan 

pertanian di tingkat nasional; 

13. Menganalisis dan merumuskan data evaluasi dampak pelaksanaan 

penyuluhan pertanian di tingkat nasional; 

14. Menyusun pedoman/juklak/juknis penyuluhan pertanian di tingkat 

nasional; 

15. Menyusun rencana/desain kajian arah kebijaksanaan pengembangan 

penyuluhan pertanian yang bersifat penyempurnaan; 

16. Menyiapkan dan mengolah bahan/data/informasi kajian arah 

kebijaksanaan pengembangan  penyuluhan pertanian yang bersifat 

penyempurnaan; 

17. Menganalisis data/informasi dan merumuskan hasil kajian arah 

kebijaksanaan pengembangan penyuluhan pertanian yang bersifat 

penyempurnaan; 

18. Menganalisis data/informasi dan merumuskan hasil kajian metode 

penyuluhan pertanian; 

19.  Menyusun rencana/desain pengembangan metode peyuluhan pertanian; 
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Menjadi narasumber dalam diskusi konsep pengembangan metode 

penyuluhan pertanian; 

20. Merumuskan pengembangan metode penyuluhan pertanian; 

21. Menyusun konsep metode baru penyuluhan pertanian; 

22. Menjadi penyaji dalam diskusi konsep metode baru penyuluhan pertanian; 

23. Menjadi narasumber dalam diskusi konsep metode baru penyuluhan 

pertanian; 

24. Merumuskan konsep metode baru penyuluhan pertanian. 

2.6.3 Fungsi dan Peran Penyuluh Pertanian 

a. Fungsi penyuluh pertanian (selain menyuluh/memberikan motivasi) 

adalah sebagai berikut : 

1. Penyuluh sebagai inisiator, yang senantiasa selalu memberikan 

gagasan / ide-ide baru. 

2.    Penyuluh sebagai fasilitator, yang senantiasa memberikan jalan 

keluar / kemudahan-kemudahan, baik dalam menyuluh / proses 

belajar mengajar, maupun fasilitas dalam memajukan usaha 

taninya. Dalam hal menyuluh penyuluh memfasilitasi dalam hal: 

kemitraan usaha, berakses ke pasar, permodalan dan sebagainya. 

3.     Penyuluh sebagai motivator, penyuluh senantiasa membuat petani 

tahu, mau dan mampu. 

4.     Penyuluh sebagai penghubung, antara lain adalah : 

a. Penghubung dengan pemerintah, dalam hal ini: Penyuluh 

sebagai penyampai  aspirasi masyarakat tani (sebagai contoh 

dalam bentuk programa penyuluhan pertanian; Penyuluh sebagai 
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penyampai kebijakan dan peraturan-peraturan yang menyangkut 

kebijakan dan peraturan bidang pertanian. 

b. Penghubung dengan peneliti, dalam hal ini penyuluh senantiasa 

membawa inovasi baru hasil-hasil penelitian untuk dapat 

memajukan usaha tani;  

5.   Penyuluh sebagai guru, pembimbing petani, yang senantiasa 

mengajar,      melatih petani sebagai orang dewasa;  

6.  Penyuluh sebagai organisator dan dinamisator, yang selalu 

menumbuhkan dan mengembangkan kelompok tani agar mampu 

berfungsi sebagai kelas belajar-mengajar, wahana kerjasama dan 

sebagai unit produksi;  

7.     Penyuluh sebagai penganalisa, penyuluh dituntut untuk mampu 

menganalisa masalah, sebab yang ada di usaha tani dan di keluarga 

tani mampu menganalisa kebutuhan petani;   

8.    Penyuluh sebagai agen perubahan, penyuluh senantiasa harus dapat 

mempengaruhi sasarannya agar dapat merubah dirinya ke arah 

kemajuan. 

b. Peran Penyuluh Pertanian adalah sebagai berikut: 

1.    Memfasilitasi proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku 

usaha. 

2.    Mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke 

sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya. 

3.  Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan 

kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha. 
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4.    Membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuh-

kembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang 

berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha 

yang baik dan berkelanjutan. 

5.   Membantu menganalisis dan memcahkan masalah serta merespon 

peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku 

usaha dalam mengelola usaha. 

6.   Menunbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha  terhadap 

kelestarian fungsi lingkungan. 

7.   Melembagaan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian yang maju 

dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan. 

2.6.4 Evaluasi dan Indikator Kinerja Penyuluhan Pertanian 

Menurut Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 91 Tentang 

Pedoman Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian (2013), bahwa evaluasi kinerja 

penyuluh pertanian adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan 

berkesinambungan untuk mengukur tingkat keberhasilan berdasarkan parameter 

kinerja Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya  

Parameter Kinerja adalah butir-butir kegiatan penyuluhan yang diukur untuk 

mengetahui nilai yang dicapai oleh Penyuluh Pertanian. Tujuan Evaluasi Kinerja 

Penyuluh Pertanian adalah sebagai berikut:  

1. Menjadi acuan kerja bagi pembina di Pusat, Provinsi, dan kabupaten/kota.  

2. Mengetahui kinerja Penyuluh Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya.  

3. Memberikan masukan untuk perbaikan kinerja Penyuluh Pertanian sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.  
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Hasil yang diharapkan dari evaluasi kinerja Penyuluh Pertanian yaitu 

diketahuinya prestasi kerja Penyuluh Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya 

sebagai masukan untuk pengambilan kebijakan penyelenggaraan penyuluhan 

pertanian. 

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 16 

Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (2006), maka 

dalam rangka membangun profesionalisme penyuluh pertanian berkaitan dengan 

penyelenggaraan penyuluhan pertanian, maka dibuat indikator kinerja penyuluhan 

pertanian menurut Departemen Pertanian (2010). Adapun  indikator kinerja 

penyuluh pertanian adalah sebagai berikut: 

1. Tersusunnya Programa Penyuluhan Pertanian 

2. Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan (RKT) Penyuluh Pertanian 

3. Tersusunnya Data Peta Wilayah Untuk Pengembangan Teknologi Spesifik 

Lokasi. 

4. Terdiseminasinya Informasi Teknoloi Pertanian Secara Merata. 

5. Tumbuh Kembangnya Keberdayaan dan Kemandirian Pelaku Utama dan 

Pelaku Usaha. 

6. Terwujudnya Kemitraan Usaha Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Yang 

Menguntungkan.  

7. Terwujudnya  Akses Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Ke Lembaga 

Keuangan, Informasi, Sarana Produksi. 

8. Meningkatnya Produktivitas Agribisnis Komoditas Unggulan di 

Wilayahnya.  

9. Meningkatnya Pendapatan dan Kesejahteraan Pelaku Utama. 
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BAB III  

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual menjelaskan bagaimana landasan teori yang telah 

dijabarkan dapat berhubungan secara logis dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi menjadi permasalahan yang penting. Sebuah model yang baik dapat 

menjelaskan hubungan antar variabel penelitian yaitu variabel independen dan 

variabel dependen (Ferdinan, 2006 dalam Openg, 2013). 

Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk 

menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya memiliki derajat 

kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan 

seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman 

yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. 

Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap setiap orang sebagai 

prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam 

sebuah organisasi. Kinerja karyawan merupakan suatu hal yang sangat penting 

dalam upaya organisasi untuk mencapai tujuannya (Zainal, V. R., dkk., 2018). 

Kinerja penyuluh pertanian menunjukkan prestasi kerja dari seorang 

penyuluh pertanian  yang memberikan kontribusi terhadap sebuah institusi dimana 

penyuluh pertanian tersebut bernaung dalam rangka untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Hal ini berkaitan erat dengan tugas dan fungsi dari penyuluh 

pertanian tersebut untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Kinerja 

yang merupakan hasil kerja dari penyuluh pertanian dalam institusi dipengaruhi 
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oleh banyak faktor diantaranya adalah karakteristik individu, motivasi dan 

kepemimpinan.  

Bertolak dari kajian pustaka dan penelitian terdahulu terhadap penelitian 

ini, maka dapat dibuat suatu kerangka konseptual yang disusun untuk penelitian 

saya tentang “Pengaruh karakter individu, motivasi kerja dan kepemimpinan 

penyuluh terhadap kinerja penyuluh pertanian di Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Konseptual 

 

Karakter Individu (X1) 

- Sikap 

Sumber : Peoni, H. (2014) 

- Pendidikan Formal  

- Pelatihan  

- Pengalaman Kerja 

Sumber :Arifianto, S.  (2017) 

 

Motivasi Kerja (X2) 

- Dorongan Berprestasi 

- Pengakuan dan Tanggung Jawab 
- Administrasi dan Kebijakan 

- Hubungan Interpersonal 

- Imbalan dan Kondisi Kerja 

Sumber : Raharjo, P. (2012) 

 

Kepemimpinan Penyuluh (X3) 

- Kemampuan Menentukan Tujuan 

- Kemampuan Memberi Motivasi 

- Kemampuan Mengerahkan/Mengajak 

- Kemampuan Memperbaiki 

- Kemampuan Dalam Pembdidayaan 

Sumber : Raharjo, P. (2012) 

 

Kinerja(Y) 
- Tersusunnya Programa Penyuluhan 

Pertanian 

- Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan 

Penyuluh (RKT) 

- Tersusunnya Data Peta Wilayah Untuk 

Pengembangan Teknologi Spesifik 

Lokasi. 

- Terdiseminasinya Informasi Teknologi 
Pertanian Secara Merata. 

- Tumbuh Kembangnya Keberdayaan dan 

Kemandirian Pelaku Utama dan Pelaku 

Usaha. 

- Terwujudnya kemitraan Usaha Pelaku 

Utama dan Pelaku Usaha Yang 

Menguntungkan. 

- Terwujudnya Akses Pelaku Utama dan 

Pelaku Usaha ke Lembaga Keuangan, 

Informasi, Sarana Produksi. 

- Meningkatnya Produktifitas Agribisnis 
Komoditas Unggulan di Wilayahnya. 

- Meningkatnya Pendapatan dan 

Kesejahteraan Pelaku Utama 

Sumber : Deptan (2010) 
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3.2 Hipotesis 

Berdasarkan pada kajian teori sebelumnya, adapun yang menjadi hipotesis 

yang di uji dengan data empirik melalui penelitian ini adalah: 

H1 :  Karakter individu diduga berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 

kinerja penyuluh pertanian di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Kepulauan Selayar. 

H2 :   Motivasi kerja diduga berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja 

penyuluh pertanian di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten 

Kepulauan Selayar. 

H3 : Kepemimpinan penyuluh diduga berpengaruh signifikan secara parsial 

terhadap kinerja penyuluh pertanian di Dinas Pertanian Dan Ketahanan 

Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar. 

H4 : Karakter individu, motivasi kerja dan kepemimpinan penyuluh diduga 

berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja penyuluh pertanian 

di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar. 

3.3 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.3.1 Defenisi Operasional Variabel 

Variabel dalam penelitian menggambarkan adanya saling keterkaitan atau 

memiliki hubungan antar satu variabel dengan variabel lainnya. Agar 

memperlihatkan gambaran yang jelas dan terarah mengenai masalah yang akan 

diteliti, maka penentuan variabel merupakan hal yang penting dilakukan. 

Berdasarkan hal tersebut dapat mendeskripsikan gambaran mengenai 

permasalahan yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2018), variabel penelitian 

adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang 
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mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

ditarik kesimpulannnya. Adapun defenisi operasional dari variabel adalah sebagai 

berikut : 

1. Variabel Karakter Individu (X1) 

Karakter individu adalah perbedaan yang terdapat pada individu terhadap 

individu lainnya yang merupakan ciri khas dari masing-masing individu, dalam 

hal ini adalah perbedaan karakter seorang penyuluh pertanian dengan penyuluh 

pertanian lainnya di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyuluh 

pertanian. Adapun indikator karakter penyuluh penyuluh menurut Arifianto, S., 

dkk., (2017) adalah pendidikan formal, pelatihan dan pengalaman kerja, 

sedangkan menurut Peoni, H., (2014), indikator karakter penyuluh pertanian salah 

satunya adalah sikap.  

2. Variabel Motivasi Kerja (X2) 

Motivasi merupakan pendorong/penggerak yang ada dalam diri seseorang 

untuk bertindak. Untuk dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik 

dibutuhkan motivasi dari setiap penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian yang 

mempunyai motivasi kerja yang tinggi akan menghasilkan prestasi kerja atau 

kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan penyuluh pertanian yang tidak 

memiliki motivasi. Setiap penyuluh pertanian mempunyai sesuatu yang dapat 

menggerakkan baik itu berupa material, emosional, spiritual maupun nilai – nilai 

lainnya. Adapun indikator motivasi kerja menurut Raharjo, P., (2012) adalah 

dorongan untuk berprestasi, pengakuan dan tanggung jawab, administrasi dan 

kebijakan, hubungan interpersonal, imbalan, dan kondisi kerja (Raharjo, P. 2012). 
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3. Variabel Kepemimpinan Penyuluh (X3) 

Keberadaan pemimpin dalam sebuah organisasi sangat penting dimana 

pemimpin memiliki pengaruh yang besar di dalam sebuah organisasi, terutama 

dalam hal adanya kebijakan organisasi yang dijalankan untuk mencapai tujuan. 

Untuk itu di dalam sebuah organisasi efektifitas kepemimpinan harus dapat 

terbentuk  dan terdapat pemimpin yang mempunyai kemampuan dalam 

menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku bawahan, mempengaruhi 

kelompok dan mempunyai kemampuan dalam memelihara hubungan kerjasama 

dalam kelompok. Adapun indikator kepemimpinan penyuluh menurut Raharjo, P., 

(2012), adalah kemampuan menentukan tujuan, kemampuan memberikan 

motivasi, kemampuan mengerahkan atau mengajak, kemampuan untuk 

memperbaiki dan kemampuan dalam pembudidayaan (Raharjo, P. 2012). 

4. Variabel Kinerja (Y) 

Kinerja seorang penyuluh pertanian sebagai prestasi kerja merupakan 

proses penilaian seorang penyuluh pertanian sebagai pegawai yang ada dalam 

suatu institusi. Adapun  indikator kinerja penyuluh pertanian  menurut 

Depatemen Pertanian (2010), adalah Tersusunnya Programa Penyuluhan 

Pertanian,Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKT), Tersusunnya 

Data Peta Wilayah Untuk Pengembangan Teknologi Spesifik Lokasi, 

Terdiseminasinya Informasi Teknologi Pertanian Secara Merata, Tumbuh 

Kembangnya Keberdayaan dan Kemandirian Pelaku Utama dan Pelaku Usaha, 

Terwujudnya kemitraan Usaha Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Yang 

Menguntungkan, Terwujudnya Akses Pelaku Utama dan Pelaku Usaha ke 

Lembaga Keuangan, Informasi, Sarana Produksi, Meningkatnya Produktifitas 
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Agribisnis Komoditas Unggulan di Wilayahnya, dan Meningkatnya Pendapatan 

dan Kesejahteraan Pelaku Utama. 

3.3.2 Pengukuran Variabel atau Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah melakukan pengukuran fenomena sosial 

maupun alam. Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran.Maka 

dalam melakukan pengukuran harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam 

penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Jadi instrument penelitian 

adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang 

diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian 

(Sugiyono, 2018). 

Mengukur variabel Karakter Individu (X1), Motivasi Kerja (X2) dan 

Kepemimpinan Penyuluh (X3)  dilakukan penyebaran kuisioner dengan alat ukur 

menggunakan skala likert. Alternatif jawaban disusun berdasarkan lima kategori, 

yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu (R), Tidak Setuju (TS) dan Sangat 

Tidak Setuju (STS). Sedangkan untuk mengukur kinerja penyuluh pertanian (Y) 

juga menggunakan angket dengan alat ukur menggunakan skala likert. Mengukur 

variable penelitian dapat dilakukan dengan operasionalisasi variabel yang 

merupakan penjabaran variabel-variabel tersebut kedalam indikator-indikatornya. 

Secara rinci operasionalisasi variabel-variabel sebagai berikut : 
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Tabel 5. 

Instrumen dan Pengukuran Variabel 
 

No Variabel Indikator Skala 

1 Karakter Individu -  Pengalaman Kerja Likert 1-5 

  -  Pendidikan Formal  

  -  Pelatihan  

Sumber : Arifianto, S. (2017) 

 

  -  Sikap. Sumber : Peoni, H. (2014)  

2 Motivasi Kerja -  Dorongan Berprestasi Likert 1-5 

  - Pengakuan dan Tanggung Jawab  

  - Administrasi dan Kebijakan  

  - Hubungan Interpersonal  

  - Imbalan dan Kondisi Kerja  

  Sumber Raharjo, P. (2012)  

3 Kepemimpinan - Kemampuan Menentukan Tujuan Likert 1-5 

 Penyuluh - Kemampuan Memberi Motivasi  

  - Kemampuan Mengerahkan atau 

Mengajak 

 

  - Kemampuan Untuk Memperbaiki  

  - Kemampuan Dalam Pembudidayaan  

  Sumber : Raharjo, P. (2012)  

4 Kinerja - Tersusunnya Programa Penyuluhan 

Pertanian 

Likert 1-5 

  - Tersusunnya Rencana Kerja 

Tahunan (RKT) Penyuluh Pertanian 

 

  - Tesusunnya Data Peta Wilayah 

Untuk Pengembangan Teknologi 

Spesifik Lokasi 

 

  - Terdiseminasinya Informasi 

Teknologi Pertanian Secara Merata 

 

  - Tumbuh Kembangnya Keberdayaan 

dan Kemandirian Pelaku Utama dan 

Pelaku Usaha 

 

  - Terwujudnya Kemitraan Usaha 

Pelaku Utama dan Pelaku Usaha 

Yang Menguntungkan 

 

  - Terwujudnya Akses Pelaku Utama 

dan Pelaku Usaha Ke Lembaga 

Keuangan, Informasi, Sarana 

Produksi 

 

  - Meningkatnya Produktifitas 

Agribisnis Komoditas Unggulan Di 

Wilayahnya 

 

  - Meningkatnya Pendapatan dan 

Kesejahteraan Pelaku Utama 

 

  Sumber : Deptan (2010)  
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BAB IV  

METODE PENELITIAN 

4.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian adalah asosiatif kausal. Penelitian ini untuk 

mengetahui hubungan yang bersifat mempengaruhi antara dua variabel atau lebih 

maka penelitian ini menggunakan desain penelitian hubungan atau asosiatif dan 

menurut sifat hubungannnya. Penelitian menggunakan hubungan sebab akibat 

(kausal). Desain kausal adalah penelitian yang bertujuan menganalisis hubungan 

sebab akibat antara variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan 

variabel dependen (variabel yang dipengaruhi). Penelitian asosiatif kausal 

merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara satu 

variabel dengan variabel lainnya, dan bagaimana suatu variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen (Echdar, 2017 dalam Andanika, 2019). 

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dikhususkan kepada Penyuluh Pertanian PNS yang bertugas 

di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2020 sampai dengan bulan 

Agustus 2020. 

4.3 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan element yang akan dijadikan wilayah 

generalisasi. Elemen populasi adalah keseluruhan subjek yang akan diukur, yang 

merupakan unit yang diteliti. Dalam hal ini populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri dari objek/subjek yang mempengaruhi kuantitas dan karakteristik 
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tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2018). 

Pada penelitian ini yang menjadi populasi yakni penyuluh pertanian PNS 

yang bertugas di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan 

Selayar sebanyak 62 Orang. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Adapun teknik penarikan sampel yang digunakan adalah non probability 

sampling. Non probability samping adalah teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sampel. Agar yang sampel yang diperoleh lebih representative 

maka teknik non probability sampling dilakukan dengan metode sensus/sampling 

total. Sensus/sampling total adalah teknik pengambilan sampel dimana seluruh 

anggota populasi dijadikan sampel semua. Penelitian yang dilakukan pada 

populasi dibawah 100 sebaiknya dilakukan dengan sensus, sehingga seluruh 

anggota populasi tesebut dijadikan sampel semua sebagai subyek yang dipelajari 

atau sebagai responden pemberi informasi (Sugiyono, 2018). 

4.4 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian karena tujuan dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan 

data yang memenuhi standar yang ditetapkan (Echdar, 2017 dalam Andanika, 

2019). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode : 
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1. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya, dapat berupa pertanyaan/pernyataan tertutup atau terbuka, 

dapat diberikan responden secara langsung atau dikirim melalui pos, atau internet 

dan selanjutnya dikembalikan kepada peneliti (Sugiyono, 2018). Penyebaran 

angket kuesioner dikhususkan kepada penyuluh pertanian PNS yang bertugas di 

Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Daftar pernyataan yaitu daftar yang digunakan untuk mendapatkan data 

tentang dimensi-dimensi dari karakter individu, motivasi kerja, kepemimpinan 

penyuluh dan kinerja penyuluh pertanian.  Pernyataan-pernyataan dalam daftar 

pernyataan tertutup dibuat dengan menggunakan skala likert 1-5 untuk 

mendapatkan data yang bersifat interval dan diberi skor atau nilai sebagai berikut : 

Sangat Tidak Setuju  : Skor 1 

Tidak Setuju   : Skor  2 

Ragu    : Skor 3 

Setuju    : Skor 4 

Sangat Setuju   : Skor 5 

2. Studi Pustaka (Library Research) 

Teknik Kepustakaan (Library Reseach), yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah diteliti, skripsi, tesis 

dan jurnal sebagai acuan penelitian terdahulu.  
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4.5 Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara 

lain sebagai berikut : 

1. Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif karena data yang 

disajikan berhubungan dengan angka. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang 

menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel 

penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik 

(Indriantoro dan Supomo, 2009 dalam Andanika, 2019). 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer 

adalah sumber data yang memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 

2018). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui survey, dengan cara 

menyebarkan kuesioner secara langsung kepada penyuluh pertanian PNS se-

kabupaten Kepulauan Selayar sedangkan data sekunder adalah sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2018). Data 

sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019, sebagai pedoman untuk 

mengetahui jumlah total penyuluh pertanian PNS yang bertugas di Kantor Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar. 

4.6 Metode Analisis Data 

Teknik analisis data kuantitatif adalah bersifat deskriptif, yaitu mempunyai 

tugas mengorganisasi dan menganalisa data angka, agar dapat memberikan 

gambaran secara teratur, ringkas dan jelas mengenai suatu gejala, peristiwa atau 
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suatu keadaan, sehingga dapat ditarik pengertian atau makna tertentu (Sugiyono, 

2018). 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan program SPSS 24. Untuk 

mencapai tujuan dalam penelitian ini, maka teknik analisis yang digunakan 

adalah: 

4.6.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner (Ghozali, 

2013 dalam Andanika, 2019). 

Alat uji yang digunakan pada uji validitas adalah korelasi antara indikator 

masing – masing pertanyaan dengan total skor dari indikator dalam satu variabel. 

Ketentuan valid atau tidaknya dapat ditentukan dengan kriteria nilai r, yaitu : 

a. Jika r hitung > r tabel maka pertanyaan tersebut dianggap valid. 

b. Jika r hitung <  r tabel maka pertanyaan tersebut dianggap tidak valid 

2. Uji Reliabilitas 

Setelah melakukan uji validitas data penelitian dilanjutkan dengan 

melakukan uji realibilitas. Reliabilitas sebenarya adalah alat untuk mengukur 

suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner 

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013 dalam Andanika, 2019). 

Pengujian terhadap realibilitas data penelitian dapat dilakukan dengan 

menghitung besarnya Cronbach’s Alpha minimal 0,6 sudah cukup untuk 
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menyimpulkan bahwa data penelitian adalah reliabel (Algifari, 2015 dalam 

Andanika, 2019). 

4.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Model regresi linier berganda dapat disebut sebagai model yang baik jika 

model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan bebas dari asumsi klasik 

statistik baik itu multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas 

(Sujarweni, 2015 dalam Andanika, 2019). 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013 

dalam Andanika, 2019). Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian 

adalah data yang memiliki distribusi normal (Sujarweni, 2015 dalam Andanika, 

2019). Uji normalitas menggunakan Kolmogrov- Smirnov. Jika nilai significant 

(Sig.) lebih besar dari 5% maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar 

normal, dan jika nilai significant (Sig.) lebih kecil dari 5% maka dapat 

disimpulkan bahwa residual menyebar tidak normal (Basuki dan Prawoto, 2016 

dalam Andanika, 2019). 

2. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linear pada korelasi antara kesalahan penggaggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas 

dari autokorelasi (Ghozali, 2013 dalam Andanika, 2019). Dalam penelitian ini 

cara yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi antar variabel 
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adalah uji Durbin-Watson (DW test) yang dimana hipotesis yang akan di uji 

adalah: 

Tabel 6. 

Hipotesis Uji Durbin-Watson 
 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0<d<dL 

Tidak ada autokorelasi positif No decision dL≤d≤dU 

Tidak ada korelasi negative Tolak 4 – dL<d<4 

Tidak ada korelasi negative No decision 4 – dU≤d≤4-dL 

Tidak ada auto korelasi positif atau negatif Tidak ditolak dU<d<4-dU 

 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2013 dalam Andanika, 2019). Gujarati (2003) dalam 

Andanika (2019), bahwa Uji glejser mengusulkan untuk meregresi nilai absolut 

residual terhadap variabel independen.  Jika variabel independen signifikan secara 

statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi 

heteroskedastisitas. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikannya diatas tingkat 

kepercayaan 5%.  Jadi, dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung 

adanya heteroskedastisitas (Ghozali, 2013 dalam Andanika, 2019). 

4. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada atau tidak variabel 

independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu 

model. Kemiripan antar variabel independen akan mengakibatkan korelasi yang 
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sangat kuat. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel independen. Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan 

variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel 

independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai 

cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah 

nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2013 dalam 

Andanika, 2019). Jika nilai tolerance > 0,10 Jika VIF yang dihasilkan diantara 1-

10 maka tidak terjadi multikolinieritas (Sujarweni, 2015 dalam Andanika, 2019). 

4.6.3 Analisis Regresi Berganda 

Regresi linier berganda merupakan regresi yang memiliki satu variabel 

dependen dan lebih dari satu variabel independen (Sujarweni, 2015 dalam 

Andanika, 2019). Model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut : 

Y = a + b1X1+ b2X2 + b3X3 + e 

Keterangan : 

Y = Kinerja Penyuluh Pertanian 

X1 = Karakter Individu 

X2 = Motivasi Kerja 

X3 = Kepemimpinan Penyuluh 

a = Konstanta 

e = Residual/Error 
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4.6.4 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini untuk menentukan apakah hipotesis 

diterima atau ditolak. Pengujian hipotesis dilakukan melalui : 

1. Uji t (Uji Signifikansi Parsial) 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen, ditunjukkan oleh tabel 

coefficients. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka keputusannya adalah terima H0 

atau variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi < 0,05 maka keputusannya 

adalah tolak H0 atau variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen (Basuki dan Prawoto, 2016 dalam Andanika, 2019). 

2. Uji F (Uji Signifikansi Simultan) 

Uji F dalam analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan, yang 

ditunjukkan dalam tabel anova. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka keputusannya 

adalah terima H0 atau variabel independen secara simultan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi < 0,05 

maka keputusannya adalah tolak H0 atau variabel independen secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Basuki dan Prawoto, 2016 

dalam Andanika, 2019). 

 

 

 

 



80  

3. Koefisien Determinan (R²) 

Koefisien determinasi (R²) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2013 dalam Andanika, 2019). 
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BAB V  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran Umum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 

tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar  (2016), serta Peraturan Bupati Kepulauan Selayar 

Nomor 59 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata 

Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar 

(2016), disebutkan bahwa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah unsur 

pembantu Bupati sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang Pertanian dan 

Ketahanan Pangan, dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Kepala Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut : 

a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian dan Ketahanan 

Pangan; 

b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian dan Ketahanan 

Pangan; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan Bidang Pertanian dan 

Ketahanan Pangan; 
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d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan 

fungsinya. 

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten 

Kepulauan Selayar terdiri atas: 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretariat, terdiri atas: 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

2. Sub Bagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan 

3. Sub Bagian Keuangan 

c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas: 

1. Seksi Tanaman Pangan 

2. Seksi Tanaman Hortikultura 

3. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura 

d. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri atas: 

1. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air 

2. Seksi Pupuk dan Pestisida 

3. Seksi Peralatan dan Mesin Pertanian 

e. Bidang Perkebunan, terdiri atas: 

1. Seksi Pengembangan Tanaman Perkebunan 

2. Seksi Pasca Panen, Pengolahan, Statistik dan Informasi Pasar (PPSIP) 

3. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan 
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f. Bidang Peternakan, terdiri atas: 

1. Seksi Pengembangan Ternak Ruminansia 

2. Seksi Pengembangan Ternak Non Ruminansia 

3. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) 

g. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas: 

1. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan 

2. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan 

3. Seksi Kerawanan Pangan 

h. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, terdiri atas: 

1. Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian 

2. Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian 

3. Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian 

i. Kelompok Jabatan Fungsional 

j. Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
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Dalam bentuk bagan, Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar seperti pada gambar berikut: 

 

 

Gambar 2. 

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Kepulauan Selayar 

 

5.1.2 Deskripsi Responden 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara membagi secara 

langsung kepada responden dan meminta untuk dikumpulkan setelah pengisian. 

Sebelum membahas deskriptif masing-masing variabel penelitian yang diamati, 

maka terlebih dahulu akan disajikan karakteristik responden yang meliputi: usia 
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responden, jenis kelamin, tingkat pendidikan, lama kerja dan pendapatan.  Dalam 

penelitian ini peneliti membagikan kuesioner sebanyak 62 kuesioner. Dari 

kuesioner yang semuanya terisi dengan sempurna sehingga layak untuk dilakukan 

analisis. 

Tabel 7. 

Jumlah dan Komposisi Penyuluh Pertanian PNS Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar  
 

No. 
Golongan 

Ruang 
Jabatan Fungsional Jumlah 

Prosentase 

(%) 

Penyuluh Pertanian Ahli 

1 IV d-e Penyuluh Pertanian Utama - - 

1 IV a-c Penyuluh Pertanian Madya 12 19,35 

2 III c-d Penyuluh Pertanian Muda 5 8,06 

3 III a-b Penyuluh Pertanian Pertama 14 22,58 

Penyuluh Pertanian Terampil 

4 III c-d Penyuluh Pertanian Penyelia - - 

5 III a-b Penyuluh Pertanian Pelaksana 

lanjutan 

7 11,29 

6 II b-c Penyuluh Pertanian Pelaksana 20 32,26 

7 II a Penyuluh Pertanian Pemula 4 6,45 

Sumber : Profil Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan  

  Selayar tahun 2020 

 

Tabel 7 menunjukkan bahwa jumlah penyuluh pertanian berdasarkan 

golongan ruang dan jabatan fungsional masih didominasi oleh penyuluh pertanian 

terampil dari golongan II ruang b dan c yaitu 20 orang penyuluh dengan 

prosentase 32,26%. Sedangkan jumlah penyuluh pertanian yang paling sedikit 

jumlahnya  adalah penyuluh pertanian terampil dari golongan II ruang a sebanyak 

4 orang penyuluh dengan prosentase 6,45%. 
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Tabel 8. 

Deskripsi Sampel Penelitian 
 

No Nama Penyuluh Pertanian Wilayah Kerja Penyuluh  

1 Rosdiana, S.Pt. 

 

Kabupaten Kepulauan Selayar 

2 Andi Maulana, SP., MP Kabupaten Kepulauan Selayar 

3 Hadikesumanjaya, S. Pt. Kabupaten Kepulauan Selayar 

4 Datulangi, S. ST Kabupaten Kepulauan Selayar 

5 Abdul Karim Gani, S. ST 1. Kel. Benteng, Kec. Benteng 

  2. Kel. Benteng Utara, Kec. Benteng 

  3. Kel. Benteng Selatan, Kec. Benteng 

6 Zubair, S. ST Kel. Bontobangun, Kec. Bontoharu 

7 Siti Nurlaila, DS., SP Kel. Putabangun, Kecamatan Bontoharu 

8 Mei Sudarjum, S. ST Desa Bontotangnga, Kec. Bontoharu 

9 Herlina Desa Bontosunggu, Kec. Bontoharu 

10 Siti Hadijah M. Jarir, A. Md Desa Bontoborusu, Kec. Bontoharu 

11 Jubair, A. Md Desa Kalepadang, Kec. Bontoharu 

12 Muhammad Jamil Desa Kahu-Kahu, Kec. Bontoharu 

13 Rahmi Apriaty, SP Desa Bontotangnga, Kec. Bontoharu 

14 Umi Azimar, SP Kecamatan Bontomanai 

15 Murni Jaya, SP Desa Barugaiya, Kec. Bontomanai 

16 Syahrullah Desa Polebunging, Kec. Bontomanai 

17 Andi Nasrianty, SP Desa Mare-Mare, Kec. Bontomanai 

18 Suriani, A. Md Desa Jambuiya, Kec. Bontomanai 

19 Andi Nurjaya, SP Desa Parak, Kec. Bontomanai 

20 Dwi Purwanto, A. Md Desa Bontomarannu, Kec. Bontomanai 

21 Nur Aeda, SP Desa Bonea Timur, Kec. Bontomanai 

22 Fatmawati Salamang Desa Bonea Makmur, Kec. Bontomanai 

23 Suwandi Desa Kaburu, Kec. Bontomanai 

24 Najamuddin, S. ST Desa Bontokoraang, Kec. Bontomanai 

25 Hamzah Raja, SP Kecamatan Bontosikuyu 

26 Mei Sudarjo, SP., MP Desa Lantibongan, Kec. Bontosikuyu 

27 Cayana, S. ST Desa Patikarya, Kec. Bontosikuyu 

28 Andi Agus Desa Laiyolo, Kec. Bontosikuyu 

29 Andi Usral Desa Polassi, Kec. Bontosikuyu 

30 Andi Nurlia, SP Desa Binanga Sombaiya Kec. Bontosikuyu 

31 Misi Ali Desa Laiyolo Kec. Bontosikuyu 

32 Nur Syamsi, A. Md Desa patilereng Kec. Bontosikuyu 

33 Nur Samsih Desa Harapan Kec. Bontosikuyu 

34 Marhum, S. Pt. Kecamatan Bontomatene 

35 Harundini Desa Onto, Kec. Bontomatene 

36 Dg. Macora, A. Md Desa Bungayya, Kec. Bontomatene 

37 Arifuddin Desa Batangmata Sapo, Kec. Bontomatene 

38 Reski Wiradah, A. Md Desa Tamalanrea, Kec. Bontomatene 

39 Mardiati Arief, SP Desa Barat Lambongan, Kec. Bontomatene 

40 Andi Sawarti, SP Desa Pamatata, Kec. Bontomatene 
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41 Rusli, A. Md. P Desa Bontonasaluk, Kec. Bontomatene 

42 Hasmiaty, A. Md Desa Maharayya, Kec. Bontomatene 

43 Ahmad Yamin Desa Kayu Bauk, Kec. Bontomatene 

44 Dehang, S. ST Desa Tanete, Kec. Bontomatene 

45 Akhmad P. SP Kecamatan Buki 

46 Nasaruddin Desa Buki Timur, Kec. Buki 

47 Nurhidayat Adrianti, S. Pt Desa Kohala, Kec. Buki 

48 Rahminawati, SP Desa Lalangbata, Kec. Buki 

49 Rety R. Gauk, SP., M. Si Desa Mekar Indah, Kec. Buki 

50 Abdul Hakim Desa Bontolempangan, Kec. Buki 

51 Ashari Aris Desa Buki, Kec. Buki 

52 Idham Kecamatan Pasimasunggu 

53 Marsil MKG Desa Labuang Pamajang, Kec. Pasimasunggu 

54 Syahrul Desa Kembang Ragi, Kec. Pasimasunggu 

55 Darmawati, S. Pt. Kecamatan Pasimasunggu Timur 

56 Bau Ris Idayanti Desa Bontobaru Kec. Pasimasunggu Timur 

57 Syahbuddin Desa Ujung , Kec. Pasimasunggu Timur 

58 Sukarman Desa Tanamalala, Kec. Pasimasunggu Timur 

59 Rahmatia, S. Pt. Kecamatan Pasimarannu 

60 Dg. Ningai Kecamatan Takabonerate 

61 Muhammad Hasrul, SP Kecamatan Pasilambena 

62 Sitti Marliah, SP Desa Kalaotoa, Kec. Pasilambena 

Sumber : Profil Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan  

               Selayar tahun 2020 

Sampel penelitian ini adalah semua tenaga penyuluh pertanian yang 

berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Kepulauan Selayar 

yang berjumlah 62 Orang. 

Berdasarkan seluruh kuesioner yang telah dikembalikan, semuanya 

memenuhi persyaratan untuk dilakukan analisis. Distribusi responden dalam 

penelitian ini berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan, masa kerja dan 

pendapatan disajikan dalam bentuk profil responden secara lengkap. 

a. Usia 

Usia merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi dalam kinerja 

penyuluh pertanian PNS, karena semakin matang usia seseorang dipandang 

memiliki kemampuan lebih dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 
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Karakteristik responden menurut usia pada penyuluh pertanian di Dinas Pertanian 

dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

 

Tabel 9. 

Karakteristik Responden Menurut Usia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah pada SPSS 24, 2020 

Berdasarkan tabel 9 diatas dapat diketahui bahwa sebahagian besar 

responden berumur diatas 40-49 tahun yaitu berjumlah 39 responden atau 

mencapai 62,9 % dari total responden. Responden yang berumur 30-39 tahun 

terdapat 11 responden atau mencapai 17,7 %. Responden yang berumur 50-59 

tahun terdapat 12 responden atau mencapai 19,4 %. Sehingga dapat diketahui 

bahwa mayoritas responden mempunyai umur antara 40-49 tahun. 

b. Jenis Kelamin 

 Jenis kelamin responden dalam penelitian ini terdiri dari pria dan 

perempuan. Karakteristik responden menurut jenis kelamin pada Penyuluh 

Pertanian di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan 

Selayar dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 10. 

Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah pada SPSS 24, 2020 

Berdasarkan tabel 10 diatas dapat diketahui bahwa responden yang berjenis 

kelamin laki-laki terdapat 33 responden atau mencapai 53,2 % sedangkan 

responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 29 responden atau 

mencapai 46,8 %. Hal ini menunjukkan bahwa Penyuluh Pertanian PNS pada 

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar didominasi 

oleh laki-laki, karena kegiatan penyuluh  lebih dominan dilaksanakan dilapangan 

sehingga membutuhkan pegawai laki-laki yang mempunyai kemampuan fisik dan 

waktu yang relatif lebih fleksibel dalam bekerja. 

c.  Pendidikan 

Tingkat pendidikan responden akan mempengaruhi cara berpikir dan 

bertindak dalam melaksanakan tugasnya selaku PNS, karena kemampuan individu 

akan meningkat sesuai dengan tingkat pendidikan yang telah dilaluinya. 

Karakteristik responden menurut pendidikan penyuluh pertanian PNS Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan  Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 11. 

Karakteristik Responden Menurut Pendidikan 
 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah pada SPSS 24, 2020 

Berdasarkan tabel 11 diatas dapat diketahui bahwa responden yang memiliki 

jenjang pendidikan SMA  berjumlah 22 responden atau mencapai 35,5%. 

Responden yang memiliki jenjang pendidikan diploma berjumlah 16 responden 

atau mencapai 25,8 %. Responden yang memiliki jenjang pendidikan S-1 

berjumlah 21 responden atau mencapai 33,9 %. Responden yang memiliki jenjang 

pendidikan S-2 berjumlah 3 responden atau mencapai 4,8 %. 

d.  Lama Kerja 

Lama kerja atau masa kerja seseorang menunjukkan pengalaman yang lebih 

dari seseorang dibandingkan rekan kerja yang lain.  Karakteristik responden 

menurut lama bekerja dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 12. 

Karakteristik Responden Menurut Lama Bekerja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah pada SPSS 24, 2020 



91  

Berdasarkan tabel 12 diatas dapat diketahui bahwa responden yang 

mempunyai lama kerja 6-10 tahun sebanyak 18 responden atau mencapai 55,6 %. 

Responden yang mempunyai lama kerja 11-15 tahun sebanyak 25 responden atau 

mencapai 33,3 %. Responden yang mempunyai lama kerja 16-20 tahun sebanyak 

11 responden atau mencapai 8,9 %. Responden yang mempunyai lama kerja ≥ 21 

tahun sebanyak 8 responden atau mencapai 2,2 %. Hal ini menunjukkan bahwa 

Penyuluh Pertanian PNS di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten 

Kepulauan Selayar pada umumnya telah memiliki pengalaman kerja yang cukup 

lama,  dengan banyaknya pengalaman yang didapat selama bekerja dan kecakapan 

yang tinggi karena terbiasa melakukan pekerjaan tersebut sehingga kemampuan 

dalam menyelesaikan suatu masalah dipandang akan lebih baik. 

e. Pendapatan 

Pendapatan merupakan balas jasa yang diterima oleh pegawai PNS dapat 

menentukan tingkat kesejahteraan pegawai. Karakteristik responden menurut 

pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 13. 

Responden Berdasarkan Pendapatan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah pada SPSS 24, 2020 
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Berdasarkan tabel 13 diatas dapat diketahui bahwa sebahagian besar 

responden memiliki pendapatan 3-4  juta yaitu berjumlah 33 responden atau 

mencapai 53,2 %. Responden yang memiliki pendapatan 2-3 juta berjumlah 6 

responden atau mencapai 9,7 %. Responden yang memiliki pendapatan 4-5 juta 

berjumlah 13 responden atau mencapai 21,0  %. Responden yang memiliki 

pendapatan ≥ 5 juta berjumlah 10 responden atau mencapai 16,1 %. 

5.1.3 Analisis Persepsi Responden Terhadap  Variabel 

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel independen yaitu Karakter Individu 

(X1), Motivasi Kerja (X2) dan Kepemimpinan Penyuluh (X3), serta satu variabel 

dependen yaitu Kinerja Penyuluh (Y). Karakteristik dari setiap variabel akan 

diuraikan sebagai berikut : 

a. Variabel Kinerja Penyuluh Pertanian (Y) 

Kinerja sebagai prestasi kerja merupakan proses penilaian PNS yang ada 

dalam institusi. Data distribusi jawaban responden terhadap variabel kinerja 

penyuluh pertanian dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 14. 

Deskripsi Variabel Kinerja (Y) 

 
 

No Indikator 

Frekuensi Jawaban Responden 

(orang)/(%) 
Rata

-rata 

Skor SS 

(5) 

S 

(4) 

KS 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Saya selalu membuat  

programa penyuluhan 

pertanian setiap tahun 

47 

(75,80) 

14 

(22,58) 

1 

(1,61) 
- - 4,74 

2 

Saya selalu membuat  

rencana kerja tahunan 

(RKT) Penyuluh 

Pertanian setiap tahun 

46 

(74,19) 

16 

(25,81) 

- 

 
- - 4,74 
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3 

Saya mampu membuat  

data peta wilayah untuk 

pengembangan teknologi 

spesifik lokasi di wilayah 

kerja saya 

25 

(40,32) 

35 

(56,45) 

2 

(3,23) 
- - 4,37 

4 

 

Terdiseminasinya 

informasi teknologi 

pertanian secara merata 

di kelompok tani binaan 

saya 

18 

(29,03) 

38 

(61,29) 

6 

(9,68) 

- 

 
- 4,19 

5 

Saya mampu menumbuh 

kembang keberdayaan 

dan  kemandirian pelaku 

utama dan pelaku usaha 

binaan saya 

7 

(11,29) 

45 

(72,58) 

10 

(16,13) 
- - 3,95 

6 

Saya mampu 

mewujudkan kemitraan 

usaha pelaku utama dan 

pelaku usaha binaan 

sayayang menguntungkan 

 

9 

(14,52) 

 

42 

(67,74) 

11 

(17,74) 
- - 3,97 

7 

Saya mampu 

mewujudkan  akses 

pelaku utama dan pelaku 

usaha binaan saya ke 

lembaga keuangan, 

informasi, sarana 

produksi 

 

8 

(12,90) 

 

44 

(70,97) 

 

9 

(14,52) 

 

1 

(1,61) 

 

- 

 

3,95 

8 

Saya bertanggungjawab 

meningkatkan 

produktifitas agribisnis 

komoditas unggulan di 

wilayah saya 

17 

(27,42) 

43 

(69,35) 

2 

(3,23) 
- - 4,24 

9 

Saya bertanggungjawab 

meningkatkan 

pendapatan dan 

kesejahteraan pelaku 

utama binaan saya 

18 

(29,03) 

39 

(62,90) 

5 

(8,06) 
- - 4,21 

 Jumlah Rata-Rata Variabel 4,26 

Sumber: Data primer diolah pada SPSS 24, 2020 

Berdasarkan tabel 14 pada variabel kinerja penyuluh pertanian, adapun 

hasil kesimpulannya sebagai berikut: 

1. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 1 pada variabel kinerja 

penyuluh pertanian (Y) yakni dengan pernyataan “Saya selalu membuat  
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programa penyuluhan pertanian setiap tahun”. Jumlah orang menjawab Ragu 

(R) sebanyak 1 orang, Setuju (S) sebanyak 14 orang, dan Sangat Setuju (SS) 

sebanyak 47 orang. 

2. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 2 pada variabel kinerja 

penyuluh pertanian (Y) yakni dengan pernyataan “Saya selalu membuat  

rencana kerja tahunan (RKT) Penyuluh Pertanian setiap tahun”. Jumlah orang 

menjawab Setuju (S) sebanyak 16 orang, dan Sangat Setuju (SS) sebanyak 45 

orang. 

3. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 3 pada variabel kinerja 

penyuluh pertanian (Y) yakni dengan pernyataan “Saya mampu membuat  

data peta wilayah untuk pengembangan teknologi spesifik lokasi di wilayah 

kerja saya”. Jumlah orang menjawab Ragu (R) sebanyak 2 orang, Setuju (S) 

sebanyak 35 orang, dan Sangat Setuju (SS) sebanyak 25 orang. 

4. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 4 pada variabel kinerja 

penyuluh pertanian (Y) yakni dengan pernyataan “Terdiseminasinya informasi 

teknologi pertanian secara merata di kelompok tani binaan saya”. Jumlah 

orang menjawab Ragu (R) sebanyak 6 orang, Setuju (S) sebanyak 38 orang, 

dan Sangat Setuju (SS) sebanyak 18 orang. 

5. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 5 pada variabel kinerja 

penyuluh pertanian (Y) yakni dengan pernyataan “Saya mampu menumbuh 

kembang keberdayaan dan  kemandirian pelaku utama dan pelaku usaha 

binaan saya”. Jumlah orang menjawab Ragu (R) sebanyak 10 orang, Setuju 

(S) sebanyak 45 orang, dan Sangat Setuju (SS) sebanyak 7 orang. 
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6. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 6 pada variabel kinerja 

penyuluh pertanian (Y) yakni dengan pernyataan “Saya mampu mewujudkan 

kemitraan usaha pelaku utama dan pelaku usaha binaan sayayang 

menguntungkan”. Jumlah orang menjawab Ragu (R) sebanyak 11 orang, 

Setuju (S) sebanyak 42 orang, dan Sangat Setuju (SS) sebanyak 8 orang. 

7. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 7 pada variabel kinerja 

penyuluh pertanian (Y) yakni dengan pernyataan “Saya mampu mewujudkan  

akses pelaku utama dan pelaku usaha binaan saya ke lembaga keuangan, 

informasi, sarana produksi”. Jumlah orang menjawab Tidak Setuju (TS) 

sebanyak 1 orang, Ragu (R) sebanyak 9 orang, Setuju (S) sebanyak 44 orang, 

dan Sangat Setuju (SS) sebanyak 7 orang. 

8. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 8 pada variabel kinerja 

penyuluh pertanian (Y) yakni dengan pernyataan “Saya bertanggungjawab 

meningkatkan produktifitas agribisnis komoditas unggulan di wilayah saya”. 

Jumlah orang menjawab Ragu (R) sebanyak 2 orang, Setuju (S) sebanyak 43 

orang, dan Sangat Setuju (SS) sebanyak 17 orang. 

9. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 9 pada variabel kinerja 

penyuluh pertanian (Y) yakni dengan pernyataan “Saya bertanggungjawab 

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama binaan saya”. 

Jumlah orang menjawab Ragu (R) sebanyak 5 orang, Setuju (S) sebanyak 39 

orang, dan Sangat Setuju (SS) sebanyak 18 orang. 
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Tabel 15. 

Deskripsi Variabel Karakter Individu (X1) 
 

No Indikator 

Frekuensi Jawaban Responden 

(orang)/(%) 
Rata

-rata 

Skor SS 

(5) 

S 

(4) 

KS 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1. 

Saya percaya diri 

apabila berhadapan 

dengan banyak orang, 

kelompok tani, petani 

dan keluarganya, 

melakukan pekerjaan 

dengan penuh tanggung 

jawab, tidak mudah 

gugup apabila 

berhadapan dengan hal-

hal baru, terlebih 

metode dan teknologi 

baru, serta rekan kerja 

bagi saya adalah tim 

untuk menyelesaikan 

tugas 

29 

(46,77) 

33 

(53,23) 

- 

 
- - 4,47 

2 

 

Saya mampu melakukan 

segala kegiatan di lokasi 

berdasarkan pengalaman 

kerja saya. 

21 

(33,87) 

38 

(61,29) 

3 

(4,84) 
- - 4,29 

3 

Saya mampu mengatasi 

masalah pertanian yang 

ada sesuai dengan dengan 

pendidikan saya. 

21 

(33,87) 

36 

(58,06) 

3 

(4,84) 

2 

(3,23) 
- 4,23 

4 

Saya mampu menerapkan 

inovasi baru dan 

membantu menyelesaikan 

persoalan di kelompok 

tani dengan bekal 

pelatihan yang saya 

dapatkan. 

17 

(27,42) 

43 

(69,35) 

1 

(1,61) 

1 

(1,61) 
- 4,23 

 Jumlah Rata-Rata Variabel 4,31 

Sumber: Data primer diolah pada SPSS 24, 2020 
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Berdasarkan tabel 15 pada variabel karakter individu (X1), adapun hasil 

kesimpulannya sebagai berikut: 

1. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 1 pada variabel karakter 

individu (X1) yakni dengan pernyataan “Saya percaya diri apabila 

berhadapan dengan banyak orang, kelompok tani, petani dan keluarganya, 

melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, tidak mudah gugup 

apabila berhadapan dengan hal-hal baru, terlebih metode dan teknologi 

baru, serta rekan kerja bagi saya adalah tim untuk menyelesaikan tugas”. 

Jumlah orang menjawab Setuju (S) sebanyak 33 orang, dan Sangat Setuju (SS) 

sebanyak 29 orang. 

2. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 2 pada variabel karakter 

individu (X1) yakni dengan pernyataan “Saya mampu melakukan segala 

kegiatan di lokasi berdasarkan pengalaman kerja saya”. Jumlah orang 

menjawab  Ragu (R) sebanyak 3 orang, Setuju (S) sebanyak 38 orang, dan 

Sangat Setuju (SS) sebanyak 21 orang. 

3. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 3 pada variabel karakter 

individu (X1) yakni dengan pernyataan “Saya mampu mengatasi masalah 

pertanian yang ada sesuai dengan dengan pendidikan saya”. Jumlah orang 

menjawab Tidak Setuju (TS) sebanyak 2 orang, Ragu (R) sebanyak 3 orang, 

Setuju (S) sebanyak 36 orang, dan Sangat Setuju (SS) sebanyak 21 orang. 

4. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 4 pada variabel karakter 

individu (X1) yakni dengan pernyataan “Saya mampu menerapkan inovasi 

baru dan membantu menyelesaikan persoalan di kelompok tani dengan bekal 

pelatihan yang saya dapatkan”. Jumlah orang menjawab Tidak Setuju (TS) 
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sebanyak  1 orang, Ragu (R) sebanyak  1 orang, Setuju (S) sebanyak 43 orang, 

dan Sangat Setuju (SS) sebanyak 17 orang. 

Tabel 16. 

Deskripsi Variabel Motivasi Kerja (X2) 
 

No Indikator 

Frekuensi Jawaban Responden 

(orang)/(%) 
Rata

-rata 

Skor SS 

(5) 

S 

(4) 

KS 

(3) 

    TS  

    (2) 

STS 

(1) 

1. Saya selalu berupaya agar 

hasil pertanian yang ada 

dapat meningkat dan 

selalu berupaya untuk 

meningkatkan 

pengetahuan saya untuk 

dapat mengembangkan 

pertanian dan selalu 

berupaya untuk 

meningkatkan 

pengetahuan saya untuk 

dapat mengembangkan 

pertanian. 

48 

(52,17) 

14 

(22,58) 
- - - 4,77 

2 Saya menyukai pekerjaan 

sebagai penyuluh dan 

bertanggungjawab atas 

tindakan yang telah saya 

laksanakan terhadap hasil 

pertanian yang ada. 

 

45 

(72,58) 

 

16 

(25,81) 

1 

(1,61) 
- - 4,71 

3 Kebijakan pemerintah 

baik ditingkat pusat 

maupun di daerah 

mendukung program 

kegiatan pertanian yang 

saya rencanakan dan 

terdapat kemudahan 

dalam bidang 

administrasi terhadap 

kegiatan pertanian yang 

saya rencanakan. 

`17 

(27,42) 

42 

(67,74) 

3 

(4,84) 
- - 4,23 
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4 Hubungan antar penyuluh 

pertanian terjalin dengan 

baik, serta Hubungan 

antar penyuluh pertanian 

dengan kelompok tani 

dapat berjalan dengan 

baik. 

37 

(59,68) 

25 

(40,32) 
- - - 4,59 

5 Saya merasa puas dengan 

pendapatan yang saya 

terima saat ini, 

Pendapatan yang saya 

terima membuat saya 

bekerja lebih baik, 

Kondisi kerja yang ada di 

tempat kerja saya sangat 

mendukung pekerjaan 

saya, Rekan kerja mampu 

bekerjasama dengan baik 

dalam mencapai tujuan 

yang telah direncanakan. 

19 

(30,65) 

41 

(66,13) 

2 

(3,23) 
- - 4,27 

 Jumlah Rata-Rata Variabel 4,51 

Sumber: Data primer diolah pada SPSS 24, 2020 

Berdasarkan tabel 16 pada variabel motivasi kerja (X2), adapun hasil 

kesimpulannya sebagai berikut: 

1. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 1 pada variabel motivasi kerja 

(X2) yakni dengan pernyataan “Saya selalu berupaya agar hasil pertanian yang 

ada dapat meningkat dan selalu berupaya untuk meningkatkan pengetahuan 

saya untuk dapat mengembangkan pertanian dan selalu berupaya untuk 

meningkatkan pengetahuan saya untuk dapat mengembangkan pertanian.”. 

Jumlah orang menjawab Setuju (S) sebanyak 14 orang, dan Sangat Setuju (SS) 

sebanyak 48 orang. 

2. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 2 pada variabel motivasi kerja 

(X2) yakni dengan pernyataan “Saya menyukai pekerjaan sebagai penyuluh 

dan bertanggungjawab atas tindakan yang telah saya laksanakan terhadap hasil 
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pertanian yang ada”. Jumlah orang menjawab Ragu (R) sebanyak 1 orang, 

Setuju (S) sebanyak 16 orang, dan Sangat Setuju (SS) sebanyak 45 orang. 

3. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 3 pada variabel motivasi kerja 

(X2) yakni dengan pernyataan “Kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat 

maupun di daerah mendukung program kegiatan pertanian yang saya 

rencanakan dan terdapat kemudahan dalam bidang administrasi terhadap 

kegiatan pertanian yang saya rencanakan”. Jumlah orang menjawab Ragu (R) 

sebanyak 3 orang, Setuju (S) sebanyak 42 orang, dan Sangat Setuju (SS) 

sebanyak 17 orang. 

4. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 4 pada variabel motivasi kerja 

(X2) yakni dengan pernyataan “Hubungan antar penyuluh pertanian terjalin 

dengan baik, serta Hubungan antar penyuluh pertanian dengan kelompok tani 

dapat berjalan dengan baik”. Jumlah orang menjawab Setuju (S) sebanyak 25 

orang, dan Sangat Setuju (SS) sebanyak 37 orang. 

5. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 5 pada variabel motivasi kerja 

(X2) yakni dengan pernyataan “Saya merasa puas dengan pendapatan yang 

saya terima saat ini, Pendapatan yang saya terima membuat saya bekerja lebih 

baik, Kondisi kerja yang ada di tempat kerja saya sangat mendukung 

pekerjaan saya, Rekan kerja mampu bekerjasama dengan baik dalam 

mencapai tujuan yang telah direncanakan”. Jumlah orang menjawab Ragu (R) 

sebanyak 2 orang, Setuju (S) sebanyak 41 orang, dan Sangat Setuju (SS) 

sebanyak 19 orang. 
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Tabel 17. 

Deskripsi Variabel Kepemimpinan Penyuluh (X3) 
 

No Indikator 

Frekuensi Jawaban Responden 

(orang) / (%) 
Rata

-rata 

Skor SS 

(5) 

S 

(4) 

KS 

(3) 

    TS  

    (2) 

STS 

(1) 

1. Saya selalu mampu 

merencanakan tujuan 

program kegiatan 

pertanian yang akan 

dilaksanakan dan 

mengarahkan petani 

dalam rangka melakukan 

aktifitas pertanian yang 

lebih baik. 

18 

(29,03) 

43 

(69,35) 

1 

(1,61) 
- - 4,27 

2 Saya selalu memberikan 

dorongan dan membantu 

petani dalam 

melaksanakan kegiatan 

pertanian yang lebih baik 

dan memberikan solusi 

terhadap permasalahan 

pertanian yang ada. 

30 

(48,39) 

32 

(51,61) 
- - - 4,48 

3 Saya mampu mengajak 

petani lebih terbuka 

terhadap teknologi 

pertanian yang lebih 

modern dan mengajak 

petani untuk melakukan 

kegiatan pertanian yang 

lebih efisien. 

21 

(33,87) 

39 

(62,90) 

2 

(3,23) 
- - 4,31 

4 Saya mampu mengatasi 

masalah pertanian yang 

ada dan membentuk 

kerjasama dalam kegiatan 

pertanian yang baik.  

15 

(24,19) 

46 

(74,19) 

1 

(1,61) 
- - 4,23 

5 Saya mampu 

memanfaatkan potensi 

pertanian yang ada 

dengan baik dan 

mempunyai pandangan 

yang luas terhadap 

perkembangan pertanian 

yang ada. 

21 

(33,87) 

40 

(64,52) 

1 

(1,61) 
- - 4,32 

 Jumlah Rata-Rata Variabel 4,32 

Sumber: Data primer diolah pada SPSS 24, 2020 
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Berdasarkan tabel 17 pada variabel kepemimpinan penyuluh (X3), adapun 

hasil kesimpulannya sebagai berikut: 

1. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 1 pada variabel kepemimpinan 

penyuluh (X3) yakni dengan pernyataan “Saya selalu mampu merencanakan 

tujuan program kegiatan pertanian yang akan dilaksanakan dan mengarahkan 

petani dalam rangka melakukan aktifitas pertanian yang lebih baik”. Jumlah 

orang menjawab Ragu (R) sebanyak 1 orang, Setuju (S) sebanyak 43 orang, 

dan Sangat Setuju (SS) sebanyak 18 orang. 

2. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 2 pada variabel kepemimpinan 

penyuluh (X3) yakni dengan pernyataan “Saya selalu memberikan dorongan 

dan membantu petani dalam melaksanakan kegiatan pertanian yang lebih baik 

dan memberikan solusi terhadap permasalahan pertanian yang ada”. Jumlah 

orang menjawab Setuju (S) sebanyak 32 orang, dan Sangat Setuju (SS) 

sebanyak 30 orang 

3. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 3 pada variabel kepemimpinan 

penyuluh (X3) yakni dengan pernyataan “Saya mampu mengajak petani lebih 

terbuka terhadap teknologi pertanian yang lebih modern dan mengajak petani 

untuk melakukan kegiatan pertanian yang lebih efisien”. Jumlah orang 

menjawab Ragu (R) sebanyak 2 orang, Setuju (S) sebanyak 39 orang, dan 

Sangat Setuju (SS) sebanyak 21 orang 

4. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 4 pada variabel kepemimpinan 

penyuluh (X3) yakni dengan pernyataan “Saya mampu mengatasi masalah 

pertanian yang ada dan membentuk kerjasama dalam kegiatan pertanian yang 
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baik”. Jumlah orang menjawab Ragu (R) sebanyak 1 orang, Setuju (S) 

sebanyak 46 orang, dan Sangat Setuju (SS) sebanyak 15 orang 

5. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 5 pada variabel kepemimpinan 

penyuluh (X3) yakni dengan pernyataan “Saya mampu memanfaatkan potensi 

pertanian yang ada dengan baik dan mempunyai pandangan yang luas 

terhadap perkembangan pertanian yang ada”. Jumlah orang menjawab Ragu 

(R) sebanyak 1 orang, Setuju (S) sebanyak 40 orang, dan Sangat Setuju (SS) 

sebanyak 21 orang. 

5.1.4 Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui layak atau tidaknya pernyataan. 

Suatu instrumen penelitian dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

ingin diukur dan dapat mengungkapkan data dari variabel-variabel yang diteliti 

secara tetap. Kriteria keputusannya adalah instrumen dikatakan valid apabila 

memiliki koefisien korelasi Pearson Product Moment (r) > Nilai Product momen 

(r Tabel). Data uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 18. 

Hasil Uji Validitas 
 

Variabel Item 

Pearson  

correlation 

(r hitung) 

Nilai Product 

momen 

(r tabel) 

(N=62 ; α 0,05) 

Keterangan 

Kinerja 

Penyuluh  

(Y) 

Y1 

Y2 

Y3 

Y4 

Y5 

Y6 

Y7 

Y8 

Y9 

0,564 

0,550 

0,666 

0,678 

0,724 

0,478 

0,669 

0,730 

0,716 

0,3248 

0,3248 

0,3248 

0,3248 

0,3248 

0,3248 

0,3248 

0,3248 

0,3248 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Karakter 

Individu (X1) 

X1.1 

X1.2 

X1.3 

X1.4 

0,718 

0,868 

0,804 

0,750 

0,3248 

0,3248 

0,3248 

0,3248 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Motivasi Kerja 

(X2 ) 

X2 .1 

X2 .2 

X2 .3 

X2 .4 

X2.5 

0,609 

0,757 

0,542 

0,651 

0,713 

0,3248 

0,3248 

0,3248 

0,3248 

0,3248 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Kepemimpinan 

Penyuluh 

(X3) 

X3.1 

X3.2 

X3.3 

X3.4 

X3.5 

0,607 

0,820 

0,823 

0,768 

0,855 

0,3248 

0,3248 

0,3248 

0,3248 

0,3248 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Data primer diolah pada SPSS 24, 2020 

Tabel 18 diatas menunjukkan hasil uji validitas variabel kinerja penyuluh 

pertanian (Y)  diperoleh nilai pearson correlation (r hitung) antara 0,478 sampai 

0,730 atau r hitung > r tabel (0,3248), artinya setiap item pernyataan dari variabel 

kinerja penyuluh pertanian yang digunakan dalam kuesioner penelitian adalah 

valid. 

Hasil uji validitas variabel karakter individu (X1) diperoleh nilai pearson 

correlation (r hitung) antara 0,718 sampai 0,868 atau r hitung > r tabel (0,3248) 
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artinya setiap item pernyataan dari variabel karakter individu (X1) yang 

digunakan dalam kuesioner penelitian adalah valid. 

Hasil uji validitas variabel motivasi kerja (X2) diperoleh nilai pearson 

correlation (r hitung) antara 0,542 sampai 0,757 > r tabel (0,3248) artinya setiap 

item pernyataan dari variabel motivasi kerja (X2) yang digunakan dalam 

kuesioner penelitian adalah valid.   

Hasil uji validitas variabel kepemimpinan penyuluh (X3) diperoleh nilai 

pearson correlation (r hitung) antara 0,607 sampai 0,855 > r tabel (0,3248) 

artinya setiap item pernyataan dari variabel kepemimpinan penyuluh (X3) yang 

digunakan dalam kuesioner penelitian adalah valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas instrumen penelitian dalam penelitian ini diuji dengan 

menggunakan koefisien cronbach’s alpha. Suatu instrumen dikatakan reliabel 

atau handal apabila memiliki koefisien reliabilitas (α) sebesar > 0,60. Data uji 

reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 19. 

Hasil Uji Reliabilitas 
 

Variabel 
Cronbach’s  

Alpha 

N of 

Item 
Kesimpulan 

Kinerja Penyuluh (Y) 0,788 4 Reliabel 

Karakter Individu (X1) 0,664 4 Reliabel 

Motivasi Kerja (X2) 0,834 4 Reliabel 

Kepemimpinan Penyuluh (X3) 0,821 4 Reliabel 

Sumber: Data primer setelah diolah, 2020 
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Tabel 19 diatas menunjukkan hasil uji reliabilitas variabel kinerja penyuluh  

pertanian (Y) diperoleh nilai cronbach’s alpha 0,788  lebih besar dari syarat 

koefisien reliabilitas (α) sebesar 0,60, artinya setiap item pernyataan dari variabel 

kinerja penyuluh  yang digunakan dalam kuesioner penelitian adalah reliabel. 

Hasil uji reliabilitas variabel karakter individu (X1) diperoleh nilai 

cronbach’s alpha 0,664 lebih besar dari syarat koefisien reliabilitas (α) sebesar 

0,60, artinya setiap item pernyataan dari variabel karakter individu (X1) yang 

digunakan dalam kuesioner penelitian adalah reliabel. 

Hasil uji reliabilitas variabel motivasi kerja (X2) diperoleh nilai cronbach’s 

alpha 0,834 lebih besar dari syarat koefisien reliabilitas (α) sebesar 0,60, artinya 

setiap item pernyataan dari variabel motivasi kerja (X2) yang digunakan dalam 

kuesioner penelitian adalah reliabel. 

Hasil uji reliabilitas variabel kepemimpinan penyuluh (X3) diperoleh nilai 

cronbach’s alpha 0,821 lebih besar dari syarat koefisien reliabilitas (α) sebesar 

0,60, artinya setiap item pernyataan dari variabel kepemimpinan penyuluh (X3) 

yang digunakan dalam kuesioner penelitian adalah reliabel, yaitu dinyatakan 

handal dan dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel. 

5.1.5  Uji  Asumsi Klasik 

A. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi 

variabel dependen, variabel independen, atau keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Dengan kata lain uji normalitas bertujuan apakah residual 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam menguji ada tidaknya masalah 
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normalitas digunakan uji Kolmogorov-Smirnov.  Hasil uji normalitas dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 20. 

Hasil Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah pada SPSS 24, 2020 
 

Tabel 20 di atas menunjukkan hasil uji normalitas. Nilai probabilitas 

Asymp.Sig.(2-tailed) sebesar 0.200 > 0.05. Hal ini  menunjukkan bahwa residual 

dari persamaan regresi ini mendistribusi normal, atau dengan kata lain data 

terdistribusi normal. 

B. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear 

pada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu t-1 (sebelumnya). Dalam penelitian ini cara yang digunakan untuk 

menguji ada atau tidaknya korelasi antar variabel adalah Uji Durbin - Watson 

(DW test) yang hasilnya pada tabel berikut: 
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Tabel 21. 

Hasil Uji  Autokorelasi 
 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .752a .565 .543 2.101 1.925 

Sumber: Data Primer diolah pada SPSS 24, 2020   

Tabel 21 menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson (DW) hitung sebesar 

1,925. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai DW tabel dengan menggunakan 

nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 62 (n) dan jumlah variabel independen 3 

(k=3), maka di tabel Durbin Watson adalah sebagai berikut: 

Tabel 22. 

Tabel Durbin-Watson 

n k = 3 

dL dU 

.......   

.......   

10 0,5253 2,0163 

......   

62 1,4896 1,6918 

 

Berdasarkan tabel 22 menunjukkan bahwa nilai DW hitung 1,925 lebih 

besar dari batas atas (dU) 1,6918 dan kurang dari 4 - 1,6918 (4 - dU), nilai dL 

(batas bawah DW tabel) = 1.4896 dan dU (batas atas DW tabel) = 1.6918. Nilai 

dU<DW< 4-dU atau 1,6918<1,925<4-1,925, artinya tidak ada autokorelasi positif 

atau negatif (berdasarkan tabel keputusan), maka dapat di simpulkan bahwa tidak 

terjadi autokorelasi. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen tidak 

terjadi autokorelasi. Sehingga kesimpulannya adalah uji autokorelasi terpenuhi. 
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C. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah kesalahan 

pengganggu memiliki varians yang sama atau tidak. Salah satu langkah untuk 

menguji heteroskedastisitas adalah dengan uji gletjser. Kriteria yang di 

pergunakan yaitu jika p-value > 0.05, maka gangguan adalah homogen atau tidak 

terjadi heteroskedastisitas.  Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 23. 

Hasil Uji Glejser Heteroskedastisitas 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,235 2,493  ,897 ,374 

Karakter Individu -,020 ,168 -,028 -,122 ,903 

Motivasi Kerja -,213 ,137 -,255 -1,556 ,125 

Kepemimpinan Penyuluh ,206 ,158 ,297 1,308 ,196 

Sumber: Data Primer diolah pada SPSS 24, 2020 
 

Tabel 23 diatas merupakan hasil uji glejser heteroskedastisitas dan 

menunjukkan  bahwa hasil perhitungan lebih besar dari 5% (0,05) yang dapat 

dilihat dari kolom significant sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

heteroskedastisitas. 

D. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik, 

tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji multikolinieritas dapat 

dilihat melalui nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan CI (Condition Index), 
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jika VIF < 10 atau CI > 0,10 tidak terdapat multikolinieritas. Uji Multikolinieritas 

dapat lihat pada tabel berikut: 

Tabel 24. 

Hasil Uji Multikolinieritas 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer diolah pada SPSS 24, 2020 

Tabel 24 diatas menunjukkan bahwa variabel karakter individu (X1), 

motivasi kerja (X2)  dan kepemimpinan penyuluh (X3) memiliki nilai VIF < 10 

dan nilai toleransinya > 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa pada penelitian tidak 

terjadi multikolinieritas, maka hubungan antar variabel independen dapat diterima 

atau tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. 

5.1.6  Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Berdasarkan 

perhitungan regresi linear berganda antara karakter individu (X1), motivasi kerja 

(X2), dan kepemimpinan penyuluh (X3), terhadap kinerja penyuluh pertanian (Y) 

dengan dibantu program IBM SPSS 24 dalam proses perhitungannya dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 25. 

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda 
 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7.948 3.933  

Karakter Individu .621 .265 .362 

Motivasi Kerja .599 .216 .309 

Kepemimpinan Penyuluh .288 .249 .178 

Sumber: Data Primer diolah pada SPSS 24, 2020 
 

Tabel 25 diatas menunjukkan hasil olah data regresi atas karakter individu 

(X1), motivasi kerja (X2), dan kepemimpinan penyuluh (X3) terhadap kinerja 

penyuluh pertanian (Y). Hasil persamaan regresi linear berganda dari model 

penelitian ini yaitu: 

                Y = 7.948 + 0.621 X1 + 0,599 X2 + 0,288 X3 

Berdasarkan hasil persamaan regresi linear berganda diatas, dapat di uraikan 

sebagai berikut: 

1. Konstanta a sebesar  7.948 menyatakan bahwa jika variabel karakter 

individu (X1), motivasi kerja (X2), dan kepemimpinan penyuluh (X3) tidak 

ada, maka kinerja penyuluh pertanian (Y) tetap ada sebesar Y = 7,948 

satuan. 

2. Variabel karakter individu (X1) menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,621. 

Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan pada variabel karakter 

individu (X1) sebesar 1 satuan maka kinerja penyuluh pertanian (Y) akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,621 atau 62,1%, dengan asumsi variabel 

lain tetap/konstan. 
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3. Variabel motivasi kerja (X2) menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,599. Hal 

ini menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan pada variabel motivasi kerja 

(X2)  sebesar 1% maka kinerja penyuluh akan mengalami peningkatan 

sebesar 59,9 % dengan asumsi variabel lain tetap/konstan. 

4. Variabel kepemimpinan penyuluh (X3) menunjukkan nilai koefisien sebesar 

0,288 Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan pada variabel 

kepemimpinan penyuluh (X3) sebesar 1% maka kinerja penyuluh pertanian 

akan mengalami peningkatan sebesar 28,8 % dengan asumsi variabel lain 

tetap/konstan. 

Berdasarkan uraian diatas dari ketiga variabel independen tersebut, ternyata 

variabel karakter individu (X1) yang paling dominan mempunyai pengaruh dalam 

meningkatkan kinerja penyuluh pertanian (Y) pada Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar karena diperoleh angka 

Standardized Coefficients atau angka beta paling besar yaitu 0,621 (62,1 %) 

dibandingkan variabel motivasi kerja (X2) sebesar 0,599 (59,9 %) dan variabel 

kepemimpinan penyuluh (X3) sebesar 0,288 (28,8 %). 

5.1.7  Pengujian Hipotesis 

 

a. Uji t (Uji Signifikansi Parsial) 

 

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel 

independen karakter individu (X1), motivasi kerja (X2) dan kepemimpinan 

penyuluh (X3) secara individu/parsial terhadap variabel dependen kinerja 

penyuluh pertanian (Y). Pada uji t ini, jika nilai t hitung lebih besar daripada t 

tabel maka variabel bebas (X) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). Jika nilai 

t hitung lebih kecil daripada t tabel maka variabel bebas (X) tidak berpengaruh 
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terhadap variabel terikat (Y). Jika nilai Sig < 0,05 maka variabel bebas (X) 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y). Jika nilai Sig > 0,05 maka 

variabel bebas (X) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y). 

Nilai t tabel dapat dilihat pada tabel statistik untuk signifikansi 0,05 dengan k = 

jumlah variabel (bebas + terikat) dan n = jumlah sampel pembentuk regresi. Jadi, 

df= 62-4=58. Hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 2,00172 (tabel t). Hasil uji t 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 26. 

Hasil Uji t (Uji Signifikansi Parsial) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer diolah pada SPSS 24, 2020 
 

Tabel 26 diatas menunjukkan nilai t hitung dari hasil perhitungan SPSS 24 

untuk masing-masing variabel yaitu variabel kinerja penyuluh pertanian (Y) 

diperoleh nilai t hitung 2,021, variabel karakter individu (X1) diperoleh t hitung 

2,344, variabel motivasi kerja (X2) diperoleh t hitung 2.777 dan variabel 

kepemimpinan penyuluh (X3) diperoleh t hitung 1.156. 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara masing-masing variabel 

independen dengan variabel dependen, akan dilakukan pengujian hipotesis 

sebagai berikut: 
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1. Variabel Karakter Individu (X1) 

Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh karakter 

individu terhadap kinerja penyuluh pertanian. Pengujian dilakukan dengan 

membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Langkah-langkah 

pengujian hipotesisnya sebagai berikut: 

a. Menentukan formulasi hipotesis 

Ho; bi = 0, artinya tidak ada pengaruh antara variabel karakter individu 

(X1) terhadap variabel kinerja penyuluh pertanian (Y). 

Ha; bi < 0, artinya ada pengaruh negatif antara variabel karakter individu 

(X1) terhadap variabel kinerja penyuluh pertanian (Y). 

Ha; bi > 0, artinya ada pengaruh positif antara variabel karakter individu 

(X1) terhadap variabel kinerja penyuluh pertanian (Y). 

b. Menentukan tingkat signifikan 

 Taraf signifikan (α) = 0,05 maka t tabel(n-k) = t(62-4) = t(58) = 2,00172 

c. Nilai t hitung, dari hasil perhitungan SPSS 24 diperoleh besarnya hitung 

= 2,344 

d. Keputusan 

Ho diterima dan Ha ditolak apabila 2,344 < 2,00172 

Ha diterima dan Ho ditolak apabila 2,344 > 2,00172 

Dari hasil analisis uji t dapat dijelaskan bahwa variabel karakter 

individu (X1) memiliki t hitung sebesar 2,344 lebih besar dari t tabel 

2,00172 dan tingkat signifikan sebesar 0,023 lebih kecil dari 0,05. Variabel 

karakter individu (X1) memiliki nilai koefisien regresi yang bernilai positif 

sebesar 0,621 berarti variabel karakter individu (X1) memiliki hubungan 
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positif dan signifikan dengan variabel kinerja penyuluh pertanian (Y). Hal 

ini berarti bahwa setiap kenaikan variabel independensi sebesar 1 satuan 

akan menaikan variabel kinerja penyuluh pertanian (Y) sebesar 0,621 

satuan. Artinya semakin tinggi variabel karakter individu (X1) maka 

semakin tinggi pula variabel kinerja penyuluh pertanian (Y) di Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabuupaten Kepulauan Selayar. Dengan 

demikian variabel karakter individu (X1) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja penyuluh pertanian (Y). Maka hipotesis pertama dalam 

penelitian ini yakni dengan variabel karakter individu (X1) secara parsial 

berpengaruh terhadap variabel kinerja penyuluh pertanian (Y). 

2. Variabel Motivasi Kerja (X2) 

Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel 

motivasi kerja (X2) terhadap kinerja penyuluh pertanian (Y). Pengujian 

dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. 

Langkah-langkah pengujian hipotesisnya sebagai berikut: 

a. Menentukan formulasi hipotesis 

Ho: bi=0, artinya tidak ada pengaruh antara variabel motivasi kerja (X2) 

terhadap variabel kinerja penyuluh pertanian (Y). 

Ha: bi<0, artinya ada pengaruh negatif antara motivasi kerja (X2) 

terhadap variabel kinerja penyuluh pertanian (Y). 

Ha: bi>0, artinya ada pengaruh positif antara motivasi kerja (X2) terhadap 

variabel kinerja penyuluh pertanian (Y). 
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b. Menentukan tingkat signifikan 

Taraf signifikan (α) = 0,05 maka t tabel(n-k-1) = t(62-3-1) = t(58) = 2,00172 

c. Nilai t hitung, dari hasil perhitungan SPSS diperoleh besarnya t hitung = 

0,056 

d. Keputusan 

Ho diterima dan Ha ditolak apabila 2,277 < 2,00172 

Ha diterima dan Ho ditolak apabila  2,277 >2,00172 

Hasil analisis uji t dapat dijelaskan bahwa variabel motivasi kerja 

(X2) memiliki t hitung sebesar 2,277 >  t tabel 2,00172 dan tingkat 

signifikan sebesar 0,007 < 0,05. Variabel motivasi kerja (X2) memiliki 

nilai koefisien regresi yang bernilai positif sebesar 0,599 berarti variabel 

motivasi kerja (X2) memiliki hubungan positif dan signifikan dengan 

variabel kinerja penyuluh pertanian (Y). Hal ini berarti bahwa setiap 

kenaikan variabel independensi sebesar 1 satuan akan menaikan variabel 

kinerja penyuluh pertanian (Y) sebesar 0,599 satuan. Artinya semakin 

tinggi variabel motivasi kerja (X2) maka semakin tinggi pula variabel 

kinerja penyuluh pertanian (Y)  Di Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan Kabuupaten Kepulauan Selayar. Dengan demikian variabel 

motivasi kerja (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

penyuluh pertanian (Y). Maka hipotesis kedua dalam penelitian ini yakni 

dengan variabel motivasi kerja (X2) secara parsial berpengaruh terhadap 

variabel kinerja penyuluh pertanian (Y). 
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3. Variabel Kepemimpinan Penyuluh (X3) 

Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

kepemimpinan penyuluh terhadap kinerja penyuluh pertanian. Pengujian 

dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. 

Langkah-langkah pengujian hipotesisnya sebagai berikut: 

1. Menentukan formulasi hipotesis 

Ho; bi=0, artinya tidak ada pengaruh antara variabel kepemimpinan 

penyuluh (X3)  terhadap variabel kinerja penyuluh pertanian (Y). 

Ha; bi<0, artinya ada pengaruh negatif antara variabel kepemimpinan 

penyuluh (X3)  terhadap variabel kinerja penyuluh pertanian (Y). 

Ha; bi>0, artinya ada pengaruh positif antara  variabel kepemimpinan 

penyuluh (X3)  terhadap variabel kinerja penyuluh pertanian (Y). 

2. Menentukan tingkat signifikan 

Taraf signifikan (α) = 0,05 maka t tabel(n-k-1) = t(62-3-1) = t(58) = 2,00172 

3. Nilai t hitung, dari hasil perhitungan SPSS diperoleh besarnya t hitung = 

1,156 

4. Keputusan 

Ho diterima dan Ha ditolak apabila 1,156 < 2,00172 

Ha diterima dan Ho ditolak apabila  1,156 > 2,00172 

Hasil analisis uji t untuk variabel kepemimpinan penyuluh (X3) 

terhadap kinerja penyuluh pertanian diperoleh hasil bahwa t hitung 1,156 

< t tabel 2,00172 dan nilai signifikan t 0,252 > 0,05,  menandakan bahwa 

kepemimpinan penyuluh (X3) berpengaruh positif namun tidak 
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signifikan terhadap kinerja penyuluh pertanian (Y). Maka Ho diterima 

dan Ha ditolak.  

Hasil analisis uji t dapat dijelaskan bahwa variabel kepemimpinan 

penyuluh (X3) memiliki t hitung sebesar 1,156 <  t tabel 2,00172 dan 

tingkat signifikan sebesar 0,252 > 0,05. Variabel kepemimpinan 

penyuluh (X3) memiliki nilai koefisien regresi yang bernilai positif 

sebesar 0,288 berarti variabel kepemimpinan penyuluh (X3) memiliki 

hubungan positif  namun tidak berpengaruh signifikan dengan variabel 

kinerja penyuluh pertanian (Y). Dengan demikian tidak ada pengaruh 

signifikan variabel kepemimpinan penyuluh (X3) terhadap variabel 

kinerja penyuluh pertanian (Y)  di Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar. Maka hipotesis ketiga dalam 

penelitian ini yakni dengan variabel kepemimpinan penyuluh (X3) 

secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja 

penyuluh pertanian (Y). 

b. Uji F (Uji Signifikansi Simultan) 

Pengujian hipotesis secara simultan bertujuan untuk melihat semua variabel 

independen yaitu karakter individu, motivasi kerja dan kepemimpinan penyuluh 

dan variabel dependen adalah kinerja penyuluh pertanian. Hasil pengujian 

hipotesis secara simultan dapat dilihat pada tabel  berikut:  
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Tabel 27. 

Hasil Uji F (Uji Signifikansi Simultan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer diolah pada SPSS 24, 2020 

Tabel 27 menunjukkan bahwa nilai F hitung yang diperoleh adalah F hitung 

25.122 > F tabel 2,76 dengan tingkat signifikan untuk pengaruh X1,X2 dan X3 

secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000 < 0,05. Keputusannya adalah Ho 

ditolak dan Ha diterima karena F hitung lebih besar dari F tabel maka disimpulkan 

bahwa variabel karakter individu (X1), motivasi kerja (X2) dan kepemimpinan 

penyuluh (X3) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

penyuluh pertanian PNS (Y) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Kepulauan Selayar. 

c. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien Determinasi (R2) mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi 

adalah antara 0-1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai 

yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memperediksi variasi variabel dependen 
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(Ghozali, 2013 dalam Andanika, 2019). Koefisien determinasi (R2) digunakan 

untuk mengetahui persentase variabel independen karakter individu (X1), 

motivasi kerja (X2) dan kepemimpinan penyuluh (X3) secara bersama-sama dapat 

menjelaskan variabel dependen kinerja penyuluh pertanian (Y).  Hasil Koefisien 

Determinasi (R2) dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 28. 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 
                                               Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .752a .565 .543 2.101 

Sumber: Data Primer diolah pada SPSS 24, 2020 

Tabel 28 diatas menunjukkan nilai R Square atau koefisien determinasi (R2) 

sebesar 0,565. Hal ini berarti bahwa 56,5 % yang menunjukkan bahwa kinerja 

penyuluh pertanian (Y) dipengaruhi oleh variabel karakter individu (X1), motivasi 

kerja (X2) dan kepemimpinan penyuluh (X3). Sedangkan sisanya sebesar 43,5 % 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Dari hasil R Square ini 

memperlihatkan bahwa variabel karakter individu (X1), motivasi kerja (X2) dan 

kepemimpinan penyuluh (X3) mempunyai pengaruh dalam membentuk capaian 

kinerja penyuluh pertanian (Y) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Kepulauan Selayar. 
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5.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis statistik tersebut, maka akan dikemukakan 

pembahasan yang memberikan beberapa informasi secara rinci tentang hasil 

penelitian serta bagaimana pengaruh masing-masing variabel terhadap variabel 

lainnya. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu karakter individu (X1), 

motivasi kerja (X2) dan kepemimpinan penyuluh (X3) sedangkan variabel 

dependennya adalah kinerja penyuluh pertanian (Y). Pengujian hipotesis antar 

variabel independen dan variabel dependen dilakukan melalui hasil analisis SPSS 

24. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan terhadap masing-masing hipotesis 

sebagai berikut: 

1. Karakter Individu (X1)  Secara Parsial Berpengaruh Signifikan Terhadap 

Kinerja Penyuluh Pertanian (Y). 

Berdasarkan tabel 26, terlihat bahwa karakter individu (X1), secara statistik 

berpengaruh secara parsial terhadap kinerja penyuluh pertanian (Y). Hasil uji 

validitas menunjukkan variabel karakter individu adalah valid. Hasil uji 

reliabilitas variabel karakter individu (X1) yang digunakan dalam penelitian 

adalah reliabel.  

Hasil analisis uji t dapat menunjukkan bahwa variabel karakter individu 

(X1) memiliki t hitung sebesar 2,344 > t tabel 2,00172 dan tingkat signifikan 

0,023 < 0,05. Nilai koefisien regresi yang bernilai positif sebesar 0,621. 

Karakter individu penyuluh merupakan ciri khas atau sifat terdapat pada diri 

penyuluh pertanian di dalam melaksanakan aktifitasnya di lokasi kerja dalam hal 

ini adalah pelaksanaan tugas, tanggung jawab, hak dan wewenangnya sebagai 

seorang PNS berdasarkan tugas pokok masing-masing  PNS.  Dari hasil penelitian 
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berdasarkan nilai rata-rata skor variabel karakter individu terhadap 62 responden 

diperoleh hasil keseluruhan indikator karakter individu rata-rata skor variabel 

sebesar 4,31. Hal ini menunjukkan bahwa karakter individu penyuluh PNS yang 

diukur berdasarkan indikator:  sikap, pendidikan formal, pelatihan dan 

pengalaman kerja tergolong baik dan mampu  mendorong peningkatan kinerja 

penyuluh di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten Kepulauan 

Selayar, atau dengan kata lain bahwa setiap indikator dari variabel karakter 

individu  jika dimaksimalkan dalam pekerjaan maka akan meningkatkan semangat 

dalam bekerja, sehingga bisa memberikan pengaruh dalam meningkatkan kinerja 

penyuluh PNS Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan 

Selayar, dengan kata lain bahwa  jika indikator karakter individu dimaksimalkan 

maka kinerja penyuluh pertanian akan jauh lebih meningkat. 

Pada pernyataan “Saya percaya diri apabila berhadapan dengan banyak 

orang, kelompok tani, petani dan keluarganya, melakukan pekerjaan dengan 

penuh tanggung jawab, tidak mudah gugup apabila berhadapan dengan hal-hal 

baru, terlebih metode dan teknologi baru, serta rekan kerja bagi saya adalah 

tim untuk menyelesaikan tugas.” rata-rata skor  item pernyataan tersebut  adalah 

4,47. Hal ini menunjukkan bahwa indikator sikap  pada variabel karakter individu 

untuk pernyataan di atas tergolong baik. 

Pada pernyataan “Saya mampu melakukan segala kegiatan di lokasi 

berdasarkan pengalaman kerja saya..” rata-rata skor  item pernyataan tersebut  

adalah 4,29. Hal ini menunjukkan bahwa indikator pengalaman kerja  pada 

variabel karakter individu untuk pernyataan di atas tergolong baik. 
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Pada pernyataan “Saya mampu mengatasi masalah pertanian yang ada 

sesuai dengan dengan pendidikan saya.” rata-rata skor  item pernyataan tersebut  

adalah 4,23. Hal ini menunjukkan bahwa indikator pendidikan  pada variabel 

karakter individu untuk pernyataan di atas tergolong baik. 

Pada pernyataan “Saya mampu menerapkan inovasi baru dan membantu 

menyelesaikan persoalan di kelompok tani dengan bekal pelatihan yang saya 

dapatkan.” rata-rata skor  item pernyataan tersebut  adalah 4,23. Hal ini 

menunjukkan bahwa indikator pelatihan  pada variabel karakter individu untuk 

pernyataan di atas tergolong baik. 

Pengaruh variabel karakter individu (X1) terhadap kinerja penyuluh 

pertanian (Y) menandakan bahwa karakter individu (X1) mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja penyuluh pertanian (Y). Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan dugaan adanya pengaruh 

signifikan antara karakter individu terhadap kinerja penyuluh pertanian dapat 

diterima. Artinya karakter individu di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Kepulauan Selayar mampu meningkatkan kinerja penyuluh pertanian 

PNS. 

Keberadaan pengaruh tersebut menunjukkan bahwa karakter individu  yang 

dirasakan oleh setiap PNS tentu mempunyai dampak yang berpengaruh positif 

bagi organisasi. Tentang adanya karakter individu dari penyuluh pertanian PNS 

yang memiliki sikap, pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja/lama kerja serta 

kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan dan masalah yang dihadapi, tentu 

dapat membawa pengaruh yang positif dalam mencapai tujuan organisasi. Hal ini 

dapat disebabkan setiap penyuluh pertanian PNS memiliki tanggung jawab dan 
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loyalitas yang tinggi akan berdampak pada kinerja penyuluh pertanian itu sendiri.  

Karakter individu merupakan faktor yang penting dalam kinerja seorang pegawai 

yang baik dan etis dalam organisasi. Komitmen dalam program kinerja penyuluh 

pertanian PNS sebagai SDM dalam organisasi dapat membantu organisasi dalam 

mencapai visi dan misi organisasi. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan dengan beberapa hasil penelitian 

terdahulu diantaranya adalah penelitian dilakukan oleh Jacobis, G. V., C. Kojo  &  

R. S. Wenas  (2015) tentang Pengaruh Karakteristik Individu dan Lingkungan 

Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi 

Sulawesi Utara, disimpulkan bahwa karakteristik individu secara parsial dan 

simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di Dinas 

Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian yang dilakukan 

oleh Mali, C. G. T dan Sugiyanto, C. (2012) bahwa pelatihan dan sikap penyuluh 

pertanian lapangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja penyuluh 

pertanian lapangan. Penelitian yang dilakukan oleh Syafruddin, dkk. (2013), 

bahwa faktor-faktor personal penyuluh  (tingkat pendidikan dan masa kerja) 

berpengaruh secara langsung, signifikan dan positif terhadap kinerja penyuluh 

pertanian kabupaten Konawe provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian yang 

dilakukan oleh Arifianto, dkk. (2017), bahwa karakteristik penyuluh berpengaruh 

positif terhadap kinerja penyuluh pertanian. Penelitian yang dilakukan oleh 

Peranginangin, M., dkk. (2016), bahwa karakteristik penyuluh (pelatihan) 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyuluh pertanian di kabupaten 

Simalungun. 
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2. Motivasi Kerja (X2) Secara Parsial Berpengaruh Signifikan Terhadap 

Kinerja Penyuluh Pertanian (Y). 

Hasil uji validitas menunjukkan variabel motivasi kerja yang digunakan 

dalam penelitian adalah valid. Hasil uji reliabilitas variabel motivasi kerja yang 

digunakan dalam penelitian adalah reliabel. 

Hasil analisis uji t terlihat bahwa variabel motivasi kerja (X2) memiliki nilai 

t hitung 2,277 >  t tabel 2,00172 sedangkan tingkat signifikan 0,007 < taraf 

signifikan 0,05. Nilai koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,599. Sehingga hasil 

analisis mengenai pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja menunjukkan 

pengaruh yang positif dan signifikan. Motivasi kerja merupakan sesuatu yang 

perlu untuk dimiliki oleh setiap penyuluh pertanian PNS dalam upaya 

meningkatkan kualifikasi dan pada akhirnya akan membantu organisasi mencapai 

visi dan misi organisasi tersebut. Dari hasil keseluruhan indikator motivasi kerja 

diperoleh rata-rata skor sebesar 4,51. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi kerja 

penyuluh PNS yang diukur berdasarkan indikator:  dorongan berprestasi, 

pengakuan dan tanggung jawab, administrasi dan kebijakan, hubungan 

interpersonal serta imbalan dan kondisi kerja tergolong baik dan  mampu 

mendorong peningkatan kinerja penyuluh di Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan kabupaten Kepulauan Selayar, atau dengan kata lain bahwa setiap 

indikator dari variabel motivasi kerja jika dimaksimalkan dalam pekerjaan maka 

akan meningkatkan semangat PNS  dalam bekerja, sehingga bisa memberikan 

pengaruh dalam meningkatkan kinerja penyuluh PNS Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar.  



126  

Pada pernyataan “Saya selalu berupaya agar hasil pertanian yang ada dapat 

meningkat dan selalu berupaya untuk meningkatkan pengetahuan saya untuk 

dapat mengembangkan pertanian dan selalu berupaya untuk meningkatkan 

pengetahuan saya untuk dapat mengembangkan pertanian.” rata-rata skor  item 

pernyataan tersebut  adalah 4,77. Hal ini menunjukkan bahwa indikator dorongan 

berprestasi pada variabel motivasi kerja untuk pernyataan di atas tergolong baik. 

Pada pernyataan “Saya menyukai pekerjaan sebagai penyuluh dan 

bertanggungjawab atas tindakan yang telah saya laksanakan terhadap hasil 

pertanian yang ada.” rata-rata skor  item pernyataan tersebut  adalah 4,71. Hal ini 

menunjukkan bahwa indikator pengakuan dan tanggung jawab pada variabel 

motivasi kerja untuk pernyataan di atas tergolong baik. 

Pada pernyataan “Kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di 

daerah mendukung program kegiatan pertanian yang saya rencanakan dan terdapat 

kemudahan dalam bidang administrasi terhadap kegiatan pertanian yang saya 

rencanakan” rata-rata skor  item pernyataan tersebut  adalah 4,23. Hal ini 

menunjukkan bahwa indikator administrasi dan kebijakan pada variabel motivasi 

kerja (X2) untuk pernyataan di atas tergolong baik. 

Pada pernyataan “Hubungan antar penyuluh pertanian terjalin dengan baik, 

serta hubungan antar penyuluh pertanian dengan kelompok tani dapat berjalan 

dengan baik.” rata-rata skor  item pernyataan tersebut  adalah 4,59. Hal ini 

menunjukkan bahwa indikator hubungan interpersonal pada variabel motivasi 

kerja (X2) untuk pernyataan di atas tergolong baik. 

Pada pernyataan “Saya merasa puas dengan pendapatan yang saya terima 

saat ini, Pendapatan yang saya terima membuat saya bekerja lebih baik, Kondisi 



127  

kerja yang ada di tempat kerja saya sangat mendukung pekerjaan saya, Rekan 

kerja mampu bekerjasama dengan baik dalam mencapai tujuan yang telah 

direncanakan.” rata-rata skor  item pernyataan tersebut  adalah 4,27. Hal ini 

menunjukkan bahwa indikator imbalan dan kondisi kerja pada variabel motivasi 

kerja (X2) untuk pernyataan di atas tergolong baik. 

Seorang penyuluh pertanian yang telah mengikuti kegiatan pendidikan dan 

pelatihan terkadang tidak berpengaruh terhadap kinerjanya disebabkan karena 

system kerja yang kurang mendukung. Semakin tinggi motivasi  kerja, maka 

semakin tinggi kinerja yang dicapainya, dan sebaliknya. Motivasi penyuluh 

pertanian sangat diperlukan dalam mencapai kinerja yang tinggi karena dapat 

mendorong kreatifitas dari penyuluh pertanian di lokasi kerja masing-masing. 

Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang dimaksud dengan motivasi kerja 

yang dapat meningkatkan kinerja penyuluh pertanian di lingkup Dinas Pertanian 

dan Ketahanan Pangan Kabupaten Selayar adalah dorongan berprestasi, 

pengakuan dan tanggung jawab, administrasi dan kebijakan, hubungan 

interpersonal serta imbalan dan kondisi kerja. Seorang penyuluh pertanian yang 

memiliki dorongan berprestasi serta adanya rasa tanggung jawabnya yang berasal 

dari dalam diri seorang penyuluh pertanian yang berstatus sebagai pegawai negeri 

sipil akan secara penuh melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai seorang 

penyuluh pertanian. Jika masing – masing penyuluh pertanian memiliki dorongan 

berprestasi serta adanya pengakuan dan tanggung jawab atas tugas dan fungsinya 

dalam mendampingi dan membina petani yang tergabung dalam kelompok tani, 

maka hal ini tentu akan meningkatkan kinerjanya sebagai penyuluh pertanian. 

Selain itu motivasi terhadap administrasi dan kebijakan, hubungan interpersonal 
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serta imbalan dan kondisi kerja jika sudah terpenuhi maka akan mempengaruhi 

peningkatan kinerja seorang penyuluh pertanian. 

Pengaruh variabel motivasi kerja (X2) berpengaruh terhadap kinerja 

penyuluh pertanian (Y). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

yang menyatakan dugaan adanya pengaruh positif dan signifikan antara motivasi 

kerja terhadap kinerja penyuluh pertanian dapat diterima. Artinya variabel 

motivasi kerja (X2) mempengaruhi terjadinya peningkatan terhadap kinerja 

penyuluh pertanian (Y) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Pernyataan 

tersebut sesuai dengan beberapa hasil penelitian terdahulu diantaranya adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Arifianto, dkk., (2017), bahwa motivasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja penyuluh pertanian di 

kabupaten Rembang.  Hasil penelitian Raharjo P (2012), yang menyatakan bahwa 

motivasi secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap kinerja penyuluh 

pertanian di Kabupaten Boyolali.  Hasil penelitian Purwanto, A. Y. (2012),  

menyatakan bahwa motivasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja penyuluh pertanian lapangan di lingkungan Dinas Pertanian Daerah 

Kabupaten Nganjuk. Hasil penelitian Openg, Y. S., (2013), menyatakan bahwa 

motivasi kerja berpengaruh nyata terhadap kinerja pengawai. 

3. Kepemimpinan Penyuluh (X3), Secara Parsial Tidak Berpengaruh 

Signifikan Terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian (Y). 

Hasil uji validitas menunjukkan variabel kepemimpinan penyuluh yang 

digunakan dalam penelitian adalah valid. Hasil uji reliabilitas variabel 

kepemimpinan penyuluh yang digunakan dalam penelitian adalah reliabel. Hasil 

analisis uji t terlihat bahwa variabel kepemimpinan penyuluh (X3) memiliki nilai 
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t hitung 1,156 <  t tabel 2,00172 sedangkan tingkat signifikan 0,252 > taraf 

signifikan 0,05. Nilai koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,288 yang berarti 

bahwa variabel kepemimpinan penyuluh (X3) menunjukkan arah  yang positif  

terhadap variabel kinerja penyuluh pertanian (Y). Sehingga hasil analisis 

mengenai pengaruh kepemimpinan penyuluh terhadap kinerja menunjukkan arah  

yang positif tetapi tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa 

kepemimpinan penyuluh di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten 

Kepulauan Selayar yang diukur berdasarkan indikator:  kemampuan menentukan 

tujuan, kemampuan memberi motivasi,  kemampuan mengerahkan/mengajak, 

kemampuan memperbaiki, dan kemampuan dalam pembudidayaan tidak mampu 

mendorong peningkatan kinerja penyuluh di Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan kabupaten Kepulauan Selayar. 

Hasil penelitian tergambar dengan jelas bahwa nilai rata-rata skor variabel 

kepemimpinan penyuluh terhadap 62 responden diperoleh rata-rata skor  

keseluruhan item pernyataan pada variabel kepemimpinan penyuluh adalah 4,32. 

Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan penyuluh tergolong baik.  

Pada pernyataan “Saya selalu mampu merencanakan tujuan program 

kegiatan pertanian yang akan dilaksanakan dan mengarahkan petani dalam 

rangka melakukan aktifitas pertanian yang lebih baik” rata-rata skor  item 

pernyataan tersebut  adalah 4,27. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan 

penyuluh untuk pernyataan di atas tergolong baik.  

Pada pernyataan “Saya selalu memberikan dorongan dan membantu petani 

dalam melaksanakan kegiatan pertanian yang lebih baik dan memberikan solusi 

terhadap permasalahan pertanian yang ada” rata-rata skor  item pernyataan 
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tersebut  pernyataan adalah 4,48. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan 

penyuluh untuk pernyataan di atas tergolong baik. 

Pada pernyataan  “Saya mampu mengajak petani lebih terbuka terhadap 

teknologi pertanian yang lebih modern dan mengajak petani untuk melakukan 

kegiatan pertanian yang lebih efisien” rata-rata skor  item pernyataan tersebut  

pernyataan adalah 4,31. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan penyuluh 

untuk pernyataan di atas tergolong baik.  

Pada pernyataan “Saya mampu mengatasi masalah pertanian yang ada dan 

membentuk kerjasama dalam kegiatan pertanian yang baik” rata-rata skor  item 

pernyataan tersebut  pernyataan adalah 4,23. Hal ini menunjukkan bahwa 

kepemimpinan penyuluh untuk pernyataan di atas tergolong baik.  

Pada pernyataan “Saya mampu memanfaatkan potensi pertanian yang ada 

dengan baik dan mempunyai pandangan yang luas terhadap perkembangan 

pertanian yang ada”  rata-rata skor  item pernyataan tersebut  pernyataan adalah 

4,32. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan penyuluh untuk pernyataan di 

atas tergolong baik. 

Dengan demikian hasil analisis ini tidak sejalan dengan penelitian 

sebelumnya yang memberikan informasi bahwa kepemimpinan berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap kinerja penyuluh pertanian, adanya tanda positif 

menunjukkan bahwa semakin kuat pemahaman dan pelaksanaan kepemimpinan 

penyuluh pertanian maka semakin kuat kinerja penyuluh pertanian. 

Berkaitan dengan penelitian ini, maka yang dimaksud dengan 

kepemimpinan penyuluh yang dapat mendukung peningkatan kinerja bagi seorang 

penyuluh pertanian di lingkup dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten 
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Kepulauan Selayar adalah adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang 

penyuluh pertanian di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk menentukan 

tujuan, memberi motivasi,  mengerahkan/mengajak, memperbaiki, dan dalam 

pembudidayaan yang orientasinya adalah petani yang tergabung di dalam 

kelembagaan kelompok tani. 

Beberapa hal yang mendasari sehingga penelitian yang dilakukan 

memberikan hasil yang berbeda dengan penelitian terdahulu, antara lain 

disebabkan karena beberapa faktor  salah satu diantaranya adalah  terdapat 

penyuluh pertanian yang  merasakan masih memiliki jiwa kepemimpinan yang 

rendah. Hal ini terlihat pada pernyataan “Saya selalu memberikan dorongan dan 

membantu petani dalam melaksanakan kegiatan pertanian yang lebih baik dan 

memberikan solusi terhadap permasalahan pertanian yang ada,    Saya mampu 

mengatasi masalah pertanian yang ada dan membentuk kerjasama dalam kegiatan 

pertanian yang baik,   Saya mampu memanfaatkan potensi pertanian yang ada 

dengan baik dan mempunyai pandangan yang luas terhadap perkembangan 

pertanian yang ada” dimana terdapat penyuluh pertanian yang masih ragu 

terhadap pernyataan tersebut di atas. Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa 

terdapat penyuluh pertanian yang merasa tidak mampu untuk menentukan tujuan, 

memberi motivasi, mengerahkan/mengajak, memperbaiki, dan melakukan 

kegiatan pembudidayaan baik di tingkat petani maupun kelompok tani, terutama 

ketika berada dalam komunitas kelompok tani yang rata-rata terdiri atas 20-25 

orang. Setiap penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di 

wilayah kerja (desa/kelurahan) rata-rata membina minimal 8 kelompok tani. 

Dalam satu kelompoktani terdiri atas 20-25 orang petani. Sehingga penyuluh 



132  

pertanian mendampingi dan membina 160 – 200 petani yang tergabung dalam 

gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) dengan berbagai karakter baik usia, 

tingkat pendidikan, status perkawinan, status sosial, taraf ekonomi, kondisi 

wilayah terutama yang berada di pulau terluar dari pulau selayar serta kebutuhan 

dan keinginan. Menurut Sapar, dkk. (2017), mengemukakan bahwa penyuluh 

yang berhasil harus mampu pada aspek kepemimpinan, komunikasi, diseminasi 

teknologi dan bidang teknis, serta harus mampu merancang dan melaksanakan 

program pembelajaran, diseminasi materi penyuluhan serta metode yang sesuai 

dengan kondisi dan karakteristik petani yang tergabung dalam kelompok tani.  

Penyuluh pertanian mengalami kesulitan dalam hal menyampaikan 

informasi kepada kelompoktani. Informasi yang diberikan penyuluh pertanian 

terkadang kurang dipahami oleh setiap petani yang tergabung dalam kelompok. 

Selain itu penyuluh pertanian juga dianggap kurang mampu dalam pengembangan 

kelembagaan petani yang telah ditumbuhkan di wilayah kerja masing-masing. Hal 

berhubungan erat dengan jumlah poktan berdasarkan kelas kemampuan kelompok 

tani mayoritas masih berada di kelas pemula yaitu 704 kelompoktani dari 777 

jumlah kelompok tani yang ada di kabupaten Kepulauan Selayar. Kemampuan 

kepemimpinan penyuluh untuk mempengaruhi  kelembagaan kelompok tani agar 

secara mandiri mengaktifkan kegiatan kelompok tidak terlaksana dengan baik. 

Tetapi terlepas dari beberapa kekurangan penyuluh pertanian tersebut, penyuluh 

pertanian tetap berusaha melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-

baiknya di wilayah kerja masing-masing. Menurut Noor, I. (2012), bahwa kondisi 

sebagian besar pelaku utama dan pelaku usaha yang tingkat pendidikannya di 

bawah SMP berakibat pada lambatnya proses adopsi inovasi.  Purwanto (2012), 
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menambahkan bahwa tidak semua penyuluh memiliki kemampuan, keterampilan 

dan semangat kerja. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dan salah 

satunya adalah kepemimpinan. 

Kepemimpinan penyuluh merupakan kemampuan penyuluh pertanian dalam 

hal memiliki pengaruh terhadap petani yang tergabung dalam kelembagaan petani 

(Kelompok Ekonomi Petani, Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Tani, 

Kelompok Wanita Tani) untuk merubah pola pikir petani binaan penyuluh 

pertanian sehingga Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan (PKS) petani dapat 

terwujud demi tercapainya kesejahteraan petani dan keluarganya.  

Hal ini berkorelasi dengan peran kepemimpinan penyuluh pertanian, 

dimana sikap penyuluh pertanian yang merencanakan tujuan program kegiatan 

pertanian dan mengarahkan petani dalam rangka melakukan aktifitas pertanian 

yang lebih baik.  Penyuluh pertanian memberikan dorongan dan membantu 

petani dalam melaksanakan kegiatan pertanian yang lebih baik serta solusi 

terhadap permasalahan pertanian yang ada. Penyuluh pertanian mengajak petani 

lebih terbuka terhadap teknologi pertanian yang lebih modern serta melakukan 

kegiatan pertanian yang lebih efisien. Animo penyuluh pertanian yang selalu 

berusaha mengatasi masalah pertanian yang ada khususnya di tingkat 

kelompoktani dengan membentuk kerjasama dalam kegiatan pertanian yang ada 

wilayah kerjanya. Sikap penyuluh pertanian yang berusaha memanfaatkan 

potensi pertanian yang ada di wilayah kerjanya dan mempunyai pandangan yang 

luas terhadap perkembangan pertanian yang ada khususnya di lakukan oleh 

kelompoktani sehingga mampu meningkatkan kinerja yang lebih baik. 
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Pelaksanaan kepemimpinan penyuluh pertanian telah terlaksana dengan baik 

sehingga menyebabkan setiap penyuluh pertanian khususnya yang berstatus 

sebagai PNS dapat melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dengan 

baik yang selanjutnya dapat membawa pengaruh yang positif dalam mencapai 

tujuan organisasi. kepemimpinan penyuluh merupakan upaya mempengaruhi 

orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu  kepemimpinan 

penyuluh memiliki peran dalam upaya peningkatan kinerja khususnya penyuluh 

pertanian PNS. Peran  kepemimpinan penyuluh dalam kinerja penyuluh pertanian 

adalah sebagai panduan,  panduan  artinya kepemimpinan penyuluh memberikan 

petunjuk kepada penyuluh pertanian PNS dalam mengembangkan jenjang 

karier/jabatan fungsional dengan berusaha meningkatkan kinerjanya.   

Hasil analisis terhadap penelitian ini membuktikan bahwa kepemimpinan 

penyuluh di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tidak signifikan terhadap 

kinerja pegawai. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Shahab, M. A. (2014),  

menyimpulkan bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh yang tidak signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Hal tersebut di atas juga sesuai dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Azisi, H. (2018) yang menyimpulkan bahwa gaya 

kepemimpinan berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja Badan Pusat 

Statistik di Kalimantan Barat. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian 

Anuraga, I. P. M., dkk., (2017), yang menyimpulkan bahwa kepemimpinan tidak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Hal ini mengandung makna, 

bahwa kepemimpinan tidak mampu meningkatkan kinerja secara nyata. 
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4. Karakter Individu (X1), Motivasi Kerja (X2) dan Kepemimpinan 

Penyuluh (X3)  Secara Simultan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja 

Penyuluh Pertanian (Y). 

Berdasarkan dari hasil uji regresi linear berganda pada ketiga variabel 

independen dan nilai F hitung 25.122 > F tabel 2,76 dengan tingkat signifikan 

untuk pengaruh X1, X2 dan X3 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000 < 

0,05, maka dapat disimpulkan bahwa karakter individu, motivasi kerja dan 

kepemimpinan penyuluh berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap 

kinerja penyuluh pertanian PNS pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Kepulauan Selayar. Nilai R Square variabel karakter individu (X1), 

motivasi kerja (X2) dan kepemimpinan penyuluh (X3) dengan variabel kinerja 

penyuluh pertanian (Y) adalah 56,5. Hal ini menjelaskan bahwa 56,5% perubahan 

kinerja penyuluh pertanian dapat dijelaskan  oleh faktor karakter individu, 

motivasi kerja dan kepemimpinan penyuluh, sedangkan  43,5% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Karakter individu, motivasi 

kerja dan kepemimpinan penyuluh berperan penting di dalam peningkatan kinerja 

penyuluh pertanian. Walaupun secara parsial kepemimpinan penyuluh tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyuluh pertanian, namun secara 

simultan dengan variabel karakter individu dan motivasi kerja terdapat pengaruh 

signifikan terhadap kinerja penyuluh pertanian. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian Jacobis, G. V., dkk (2017) yang menyimpulkan bahwa karakteristik 

Individu secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Hasil 

penelitian Purwanto, A. Y (2012), menyimpulkan bahwa secara simultan faktor 
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kepemimpinan dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyuluh 

pertanian lapangan (PPL) di lingkungan Dinas Pertanian Daerah kabupaten 

Nganjuk. Hasil penelitian Raharjo, P (2012) menyimpulkan bahwa usia, jenis 

kelamin, lama kerja, penddikan, pendapatan, motivasi, bidang pekerjaan dan 

kepemimpinan secara simultan mempunyai yang signifikan terhadap variabel 

dependen yaitu kinerja penyuluh pertanian di kabupaten Boyolali. Selanjutnya 

hasil penelitian Openg, Y. S. (2013), menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan 

dan motivasi kerja secara bersama (simultan) berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai penyuluhan pertanian pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 

kabupaten Flores Timur.  
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BAB VI 

SIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI 

 

6.1    Simpulan 

Berdasarkan uraian dan hasil analisis yang ditunjukkan sebelumya dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

A. Variabel karakter individu dan  motivasi kerja secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja penyuluh pertanian PNS pada Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten  Kepulauan Selayar. Maknanya 

adalah karakter individu dan motivasi kerja mampu meningkatan kinerja 

penyuluh pertanian PNS di lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Kepulauan Selayar secara nyata. 

B. Variabel kepemimpinan penyuluh pertanian secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyuluh pertanian PNS di Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten  Kepulauan Selayar.  Hal ini  

bermakna bahwa kepemimpinan penyuluh pertanian PNS tidak mampu 

meningkatkan kinerja di lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Kepulauan Selayar secara nyata.  

C. Karakter individu, motivasi kerja dan kepemimpinan penyuluh pertanian 

secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

penyuluh pertanian PNS pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten  Kepulauan Selayar. Hal ini  bermakna bahwa karakter individu, 

motivasi kerja dan kepemimpinan penyuluh pertanian PNS tidak mampu 
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meningkatkan kinerja di lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Kepulauan Selayar secara nyata.  

6.2   Saran 

Berdasarkan simpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

A. Bagi penyuluh pertanian agar senantiasa memperhatikan karakter individu 

masing-masing sesuai potensi yang ada dalam diri dengan senantiasa 

mempertahankan dan meningkatkan motivasi kerja dan didukung oleh jiwa 

kepemimpinan yang maksimal yang secara langsung dapat meningkatkan 

kinerja kita sebagai PNS khususnya di kantor Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan kabupaten Kepulauan Selayar. 

B. Bagi pemegang kebijakan atau pemerintah, dengan adanya hasil penelitian 

ini diharapkan pemerintah lebih aktif memperhatikan penyuluh pertanian 

PNS terutama penyuluh pertanian PNS yang berkinerja baik masalah biaya 

operasional penyuluh maupun sarana yang digunakan oleh penyuluh 

pertanian di wilayah kerja penyuluh pertanian (WKPP). 

C. Bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih lanjut faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi secara langsung kinerja penyuluh pertanian selain karakter 

indikator, motivasi kerja dan kepemimpinan. 

D. Dalam mendesain kuesioner disarankan untuk menggunakan pertanyaan 

yang lebih disesuaikan dengan kondisi di daerah tertentu sehingga 

pertanyaan mampu memberikan gambaran yang lebih akurat, sebab masih 

terdapat pertanyaan yang belum jelas, dan pertanyaaan yang dimaksudkan 
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oleh peneliti tidak tersampaikan pada responden sehingga jawaban yang 

diberikan responden cenderung bias pada pertanyaan tersebut.  

1.3 Implikasi Penelitian 

A. Implikasi Teoritis.  

Variabel karakter individu (X1) dan variabel motivasi kerja (X2) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja penyuluh pertanian 

sedangkan variabel kepemimpinan penyuluh (X3) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja penyuluh pertanian di Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan kabupaten Kepulauan Selayar.  Penyuluh pertanian 

dalam menjalankan tupoksinya senantiasa mempertimbangkan karakter 

individu dan motivasi kerja yang tinggi disertai jiwa kepemimpinan ketika 

menghadapi situasi di lokasi kerja masing-masing. 

B. Implikasi Praktis.  

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi para penyuluh 

pertanian dalam meningkatkan kinerjanya agar selalu meningkatkan sikap, 

pengetahuan dan keterampilan serta motivasi kerja yang tinggi. Selain itu 

jiwa kepemimpinan juga selalu ditingkatkan sehingga permasalahan yang 

ada di wilayah kerja dapat diselesaikan dengan baik sehingga kinerja dapat 

ditingkatkan. Hal ini mengandung implikasi agar Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan lebih memperhatikan dan memperbaiki kerja, 

pemahaman.  
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A. KUESIONER PENELITIAN 

 

 

PENGARUH KARAKTER INDIVIDU, MOTIVASI KERJA DAN 

KEPEMIMPINAN PENYULUH TERHADAP KINERJA  

PENYULUH PERTANIAN DI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN 

PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 

 

 

Kepada Yth. Bapak/Ibu Responden di - 

Tempat 

 

 

Dengan hormat, 

Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang saya lakukan dengan judul seperti 

yang diatas, saya bermaksud  mengajukan  permohonan  pengisian kuesioner. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi Bapak/Ibu tentang Pengaruh 

Karakter Individu, Motivasi Kerja dan Kepemimpinan  Penyuluh Terhadap 

Kinerja Penyuluh Pertanian Di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Kepulauan Selayar. Jawaban-jawaban yang Bapak/Ibu berikan dalam 

kuisioner ini akan saya jamin kerahasiaannya karena kuesioner ini hanya 

digunakan untuk kegiatan penelitian. 

Atas kesediaan dan kerja sama Bapak/Ibu berikan dalam bentuk informasi 

yang benar dan lengkap akan sangat mendukung keberhasilan  penelitian  ini.  

Selain itu jawaban yang Bapak/Ibu berikan juga akan merupakan masukan yang 

sangat berharga bagi saya. 

Demikian surat permohonan ini saya ajukan, atas bantuan, dan kesediaan 

serta partisipasi Bapak/Ibu yang telah meluangkan waktunya dalam pengisian 

kuesioner ini , saya ucapkan terima kasih. 

 

Hormat saya, 

 

 

 

ABDUL HALIQ 

 

 

 

No. Responden : 



146  

KUESIONER PENELITIAN 

 

 

I. IDENTITAS RESPONDEN 
 

 

Usia   :  ……..tahun 

Jenis Kelamin  : a. Laki-laki b. Perempuan 

Pendidikan Terakhir : a. SMA b. D-3 c. D-4 d. S-1 e. S-2 

Pangkat/Gol  : …………………………………………... 

Jabatan Fungsional : ................................................................... 

Lama Bekerja  : ……..tahun 

(Sebagai Penyuluh) 

  : 

Bidang Keahlian  :  a. Pertanian                  b. Peternakan 

 

Pendapatan   :  a.  < 3.000.000 rupiah   

   b.   3.000.000 - 4.000.000 rupiah 

      c.   4.000.000 - 5.000.000 rupiah 

      d.   5.000.000 - 6.000.000 rupiah 

      e.   > 6.000.000 rupiah   

   f  .Lainnya 

 

II. PETUNJUK PENGISIAN 

 

1. Sebelum menjawab kuisioner, isilah dahulu identitas Bapak/Ibu. 

2. Bacalah dengan teliti setiap item pernyataan. 

3. Mohon memberi tanda silang (X) pada jawaban yang Bapak/Ibu anggap 

paling sesuai. 

4. Setelah mengisi kuisioner ini mohon Bapak/Ibu dapat memberikan 

kembali kepada yang menyerahkan kuisioner ini pertama kali. 

5. Keterangan Alternatif Jawaban dan Nilai Bobot : 
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  Uraian Score/Nilai Bobot 

Pilihan SS (sangat setuju) 5 

Pilihan S (Setuju) 4 

Pilihan R (Ragu) 3 

Pilihan TS (Tidak Setuju) 2 

Pilihan STS (Sangat Tidak Setuju) 1 

 

 

 

 

 

Pernyataan 
Jawaban 

SS S R TS STS 

VARIABEL KINERJA (Y)      

1.  Saya selalu membuat  programa penyuluhan 

pertanian setiap tahun  

     

2.  Saya selalu membuat  rencana kerja tahunan 

(RKT) Penyuluh Pertanian setiap tahun 

     

3.  Saya mampu membuat  data peta wilayah 

untuk pengembangan teknologi spesifik 

lokasi di wilayah kerja saya 

     

4.  Terdiseminasinya informasi teknologi 

pertanian secara merata di kelompok tani 

binaan saya 

     

5.  Saya mampu menumbuhkembang 

keberdayaan dan kemandirian pelaku utama 

dan pelaku usaha binaan saya 

     

6.  Saya mampu mewujudkan kemitraan usaha 

pelaku utama dan pelaku usaha binaan 

sayayang menguntungkan 

     

7.  Saya mampu mewujudkan  akses pelaku 

utama dan pelaku usaha binaan saya ke 

lembaga keuangan, informasi, sarana 

produksi 

     

8.  Saya bertanggungjawab meningkatkan 

produktifitas agribisnis komoditas unggulan 

di wilayah saya 

     

9.  Saya bertanggungjawab meningkatkan 

pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama 

binaan saya 
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Pernyataan 
Jawaban 

SS S R TS STS 

VARIABEL KARAKTER INDIVIDU (X1) 

A. Sikap 

1. Saya percaya diri apabila berhadapan 

dengan banyak orang, kelompok tani, 

petani dan keluarganya. 

     

2. Saya melakukan pekerjaan dengan penuh 

tanggung jawab 

     

3. Saya tidak mudah gugup apabila 

berhadapan dengan hal-hal baru, terlebih 

metode dan teknologi baru 

     

4. Rekan kerja bagi saya adalah tim untuk 

menyelesaikan tugas 

     

B. Lama Kerja / Pengalaman Kerja 

5. Saya mampu melakukan segala kegiatan di 

lokasi berdasarkan pengalaman kerja saya. 

     

C. Pendidikan  

6. Saya mampu mengatasi masalah pertanian 

yang ada sesuai dengan dengan pendidikan 

saya. 

     

D. Pelatihan 

7. Saya mampu menerapkan inovasi baru dan 

membantu menyelesaikan persoalan di 

kelompok tani dengan bekal pelatihan yang 

saya dapatkan. 
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Pernyataan 
Jawaban 

SS S R TS STS 

VARIABEL MOTIVASI KERJA (X2)      

A. Dorongan Berprestasi      

1. Saya selalu berupaya agar hasil pertanian 

yang ada dapat meningkat. 

     

2. Saya selalu berupaya untuk meningkatkan 

pengetahuan saya untuk dapat 

mengembangkan pertanian. 

     

B. Pengakuan dan Tanggung Jawab 

3. Saya menyukai pekerjaan sebagai penyuluh.      

4. Saya bertanggung jawab atas tindakan yang 

telah saya laksanakan terhadap hasil 

pertanian yang ada. 

     

C.  Adminsitrasi dan Kebijakan 

5. Kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat 

maupun di daerah mendukung program 

kegiatan pertanian yang saya rencanakan. 

     

6. Terdapat kemudahan dalam bidang 

administrasi terhadap kegiatan pertanian 

yang saya rencanakan. 

     

D. Hubungan Interpersonal 

7. Hubungan antar penyuluh pertanian terjalin 

dengan baik. 

     

8. Hubungan antar penyuluh pertanian dengan 

kelompok tani dapat berjalan dengan baik. 

     

E. Imbalan dan Kondisi Kerja 

9. Saya merasa puas dengan pendapatan yang 

saya terima saat ini. 

     

10. Pendapatan yang saya terima membuat saya 

bekerja lebih baik. 

     

11. Kondisi kerja yang ada di tempat kerja saya 

sangat mendukung pekerjaan saya. 

     

12. Rekan kerja mampu bekerjasama dengan 

baik dalam mencapai tujuan yang telah 

direncanakan. 

     



150  

 

 

 

 

 

 

 

Pernyataan 
Jawaban 

SS S R TS STS 

VARIABEL KEPEMIMPINAN PENYULUH (X3) 

A.  Kemampuan Menentukan Tujuan      

1. Saya selalu mampu merencanakan tujuan 

program kegiatan pertanian yang akan 

dilaksanakan. 

     

2. Saya mampu mengarahkan petani dalam 

rangka melakukan aktifitas pertanian yang 

lebih baik. 

     

B. Kemampuan Memberi Motivasi 

3. Saya selalu memberikan dorongan dan 

membantu petani dalam melaksanakan 

kegiatan pertanian yang lebih baik. 

     

4. Saya mampu memberikan solusi terhadap 

permasalahan pertanian yang ada. 

     

C. Kemampuan Mengerahkan/Mengajak 

5. Saya mampu mengajak petani lebih terbuka 

terhadap teknologi pertanian yang lebih 

modern. 

     

6. Saya mampu mengajak petani untuk 

melakukan kegiatan pertanian yang lebih 

efisien. 

     

D. Kemampuan Memperbaiki 

7. Saya mampu mengatasi masalah pertanian 

yang ada. 

     

8. Saya mampu membentuk kerjasama dalam 

kegiatan pertanian yang baik. 

     

E. Kemampuan Dalam Pembudidayaan 

9. Saya mampu memanfaatkan potensi 

pertanian yang ada dengan baik. 

     

10. Saya mempunyai pandangan yang luas 

terhadap perkembangan pertanian yang ada. 
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B. UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

 

 

 UJI VALIDITAS  ITEM nilai r tabel = 0.3248 

1. VARIABEL KARAKTER INDIVIDU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. VARIABEL MOTIVASI KERJA 
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3. VARIABEL KEPEMIMPINAN PENYULUH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. VARIABEL KINERJA PENYULUH PERTANIAN 
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 RELIABILITAS 

1. RELIABILITAS KARAKTER INDIVIDU (NILAI α > 0.60) 

 

 

 

 

 

2. RELIABILITAS MOTIVASI KERJA(NILAI α > 0.60) 

 

 

 

 

 

3. RELIABILITAS KEPEMIMPINAN PENYULUH(NILAI α > 0.60) 

 

 

 

 

 

4. RELIABILITASKINERJA PENYULUH PERTANIAN (NILAI α > 0.60) 
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C. HASIL STATISTIK PERSEPSI RESPONDEN TERHADAP VARIABEL 

 

 UJI STATISTIK DESKRIPTIF 

1. DESKRIPTIF RESPONDEN 
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2. DESKRIPTIF ITEM  

a. KARAKTER INDIVIDU 
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b. MOTIVASI KERJA 

 



















































c.  KEPEMIMPINAN PENYULUH 
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d.  Kinerja Penyuluh Pertanian 
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D. HASIL UJI STATISTIK SPSS 24 
 

 UJI ASUMSI KLASIK (UJI NORMALITAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UJI ASUMSI KLASIK (UJI MULTIKOLINEARITAS) 

Nilai tolerance > 0.10 , nilai VIF< 10.00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nilai p >0.05 
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 UJI HIPOTESIS (UJI t)Nilai t tabel = 2.00 

 

 

 

 

 

 

 UJI HIPOTESIS (UJI f) Nilai F tabel = 2.76 

 

 

 

 

 

 

 

 UJI HIPOTESIS 

UJI REGRESI  
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ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6,382 3 2,127 1,200 ,318b 

Residual 102,833 58 1,773   

Total 109,214 61    

a. Dependent Variable: RES2 

b. Predictors: (Constant), Total_X3, Total_X2, Total_X1 

 
 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,235 2,493  ,897 ,374 

Total_X1 -,020 ,168 -,028 -,122 ,903 

Total_X2 -,213 ,137 -,255 -1,556 ,125 

Total_X3 ,206 ,158 ,297 1,308 ,196 

a. Dependent Variable: RES2 
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