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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Sejarah Terbentuknya Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, 

Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gresik 

Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 

Kabupaten Gresik yang beralamatkan di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 

245, di bentuk oleh Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai lembaga yang 

menaungi Penyuluh di Kabupaten Gresik berdasarkan pada Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan 

Kehutanan. 

Kemudian untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 

tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik meresmikan Peraturan Daerah 

Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.  

Selanjutnya dalam rangka melaksanakan amanat peraturan perundang-

undangan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga pola 

hubungan antar lembaga, Pemerintah Kabupaten Gresik menetapkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah Kabupaten Gresik paragraf 5A Badan Pelaksana Penyuluhan 

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pasal 42A dan Pasal 42B tentang Badan 

Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. 
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Selain Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, terdapat pula Peraturan 

Bupati Gresik Nomor 11 Tahun 2012 tentang Unit Pelaksana Teknis pada 

Lembaga Teknis Daerah Berbentuk Badan di Kabupaten Gresik dalam rangka 

pedoman dan optimalisasi pelaksanaan tugas Penyuluh di lapangan. 

Secara umum hakekat dari Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 

sendiri adalah untuk membentuk wadah guna melaksanakan tugas dan fungsi 

pemerintahan sesuai dengan utusan dalam kewenangan dan potensi yang dimiliki 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena fungsi pemerintahan 

sebagai regulator dalam sistem kenegaraan, maka lembaga perangkat daerah dapat 

dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas yang dapat meningkatkan kualitas 

pelayanan kepada masyarakat. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek 

tersebut perlu dibentuk lembaga perangkat daerah yang secara spesifik 

melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya. 

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 

2004 Tentang Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu 

dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, susunan organisasi perangkat daerah 

ditetapkan dalam Peraturan Daerah. 

Pembangunan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan 

kehutanan yang berkelanjutan sendiri merupakan suatu keharusan untuk 

memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan bahan baku industri, memperluas 

lapangan kerja dan lapangan usaha, meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya 
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petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolahan ikan, dan 

masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, mengentaskan masyarakat dari 

kemiskinan khususnya di pedesaan, menjaga kelestarian lingkungan serta 

meningkatkan pendapatan nasional. 

Untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perkebunan, 

peternakan, perikanan dan kehutanan, diperlukan sumberdaya manusia yang 

berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi 

bisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian, perkebunan, peternakan, 

perikanan dan kehutanan mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir 

yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan 

lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. 

Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 

tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Dalam Undang-

Undang tersebut diamanatkan kepada Kabupaten atau Kota untuk membentuk 

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Badan ini 

menjadi wadah tunggal bagi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. 

Pembentukan Badan yang memfokuskan diri kepada tugas dan fungsi 

penyuluhan terutama di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan sangat 

dibutuhkan sebagai manifestasi dari kehendak yang utuh dan terstruktur secara 

jelas untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangan. Organisasi ini juga dibentuk berdasarkan pertimbangan 

efektivitas, efisiensi, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 
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daerah serta adanya koordinasi, integrasi, singkronisasi dan simplifikasi serta 

komunikasi kelembagaan antara pusat daerah. 

Dengan berfungsinya organisasi perangkat daerah dalam bentuk Badan 

Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tersebut akan dapat 

menimbulkan berbagai kemudahan dalam sebuah tatanan baik dalam bentuk 

pelayanan, pengaturan atau regulasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat serta menciptakan ketertiban umum untuk mencapai tujuan bersama. 

 

4.1.1. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011 

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 

Kabupaten Gresik dijelaskan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 

2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Paragraf 

5A Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pasal 42A 

dan Pasal 42B. Adapun bunyi Pasal 42A adalah sebagai berikut : 

1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai 

tugas dan fungsi membantu Bupati dalam melaksanakan penyuluhan di bidang 

pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan. 

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1), Badan 

Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyuluhan pertanian, 

perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. 
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b. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang penyuluhan pertanian, 

perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. 

c. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan strategi penyuluhan pertanian, 

perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. 

d. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

Selanjutnya bunyi dari Pasal 42B adalah sebagai berikut : 

1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 

Kehutanan Kabupaten Gresik, terdiri dari : 

b. Kepala Badan; 

c. Sekretariat, terdiri dari : 

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 

2. Sub Bagian Keuangan; dan  

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

d. Fungsional Penyuluh Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan; 

e. Fungsional Penyuluh Peternakan; 

f. Fungsional Penyuluh Perikanan; 

g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

h. Unit Pelaksana Teknis Badan. 

2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan 

dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV. 
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4.1.2. Peraturan Bupati Gresik Nomor 11 Tahun 2012 

Peraturan Bupati Gresik Nomor 11 Tahun 2012 tentang Unit Pelaksana 

Teknis Pada Lembaga Teknis Daerah Berbentuk Badan di Kabupaten Gresik 

dibuat untuk kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional pada Organisasi 

Perangkat Daerah yang berbentuk Badan. 

Pembentukan Peraturan Bupati Gresik Nomor 11 Tahun 2012 sesuai 

dengan ketentuan Pasal 31 ayat (8) dan ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten 

Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011, pada lembaga 

teknis daerah yang berbentuk badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis 

tertentu untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau 

kegiatan teknis penunjang yang dibentuk dengan Peraturan Bupati. 

Adapun pasal yang berkaitan langsung dengan Badan Pelaksana 

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ada pada Bab I Ketentuan 

Umum Pasal 5 serta Bagian Kedua Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pelaksana 

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan Pasal 13 dan Pasal 

14. Unit Pelaksana Teknis pada masing-masing Kecamatan biasa disebut sebagai 

Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan atau biasa disebut sebagai 

 BP3K saja. 

Sebagaimana tertulis dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 11 Tahun 

2012  tentang  Unit  Pelaksana  Teknis  pada  Lembaga  Teknis Daerah Berbentuk  
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Badan di Kabupaten Gresik pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 5 berbunyi bahwa 

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2) terdiri dari: 

1) BP3K Kecamatan Kebomas; 

2) BP3K Kecamatan Manyar; 

3) BP3K Kecamatan Cerme; 

4) BP3K Kecamatan Duduksampean; 

5) BP3K Kecamatan Benjeng; 

6) BP3K Kecamatan Balongpanggang; 

7) BP3K Kecamatan Driyorejo; 

8) BP3K Kecamatan Wringinanom; 

9) BP3K Kecamatan Menganti; 

10) BP3K Kecamatan Sidayu; 

11) BP3K Kecamatan Bungah; 

12) BP3K Kecamatan Dukun; 

13) BP3K Kecamatan Ujungpangkah; 

14) BP3K Kecamatan Panceng; dan 

15) BP3K Kecamatan Tambak. 

Dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 11 Tahun 2012 tentang Unit 

Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Berbentuk Badan di Kabupaten 

Gresik Pasal 13 berbunyi : 

“Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan 

Kehutanan di Kecamatan bertugas memimpin, melaksanakan, 

mengawasi, mengendalikan, dan memberikan pembinaan teknis 

dan administrasi penyelenggaraan penyuluhan di bidang pertanian, 

perikanan dan kehutanan di wilayah kerjanya.” 
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Sedangkan Pasal 14 berbunyi bahwa dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai 

Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan, menyelenggarakan 

fungsi : 

1) Pelaksanaan perumusan kebijakan dan strategi penyuluhan di wilayah 

kerjanya; 

2) Pelaksanaan penyusunan program penyuluhan tingkat di wilayah kerjanya; 

3) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan kelompok tani; 

4) Pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan bidang pertanian, perkebunan, 

kehutanan, peternakan dan perikanan di wilayah kerjanya. 

5) Pelaksanaan tata kerja dan metode penyuluhan pertanian, perkebunan, 

kehutanan, peternakan dan perikanan di wilayah kerjanya; 

6) Pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku 

utama dan pelaku usaha di wilayah kerjanya; 

7) Pelaksanaan koordinasi dengan Kecamatan, Desa atau Kelurahan dalam 

rangka kelancaran pelaksanaan tugas penyuluhan pertanian, perkebunan, 

kehutanan, peternakan dan perikanan. 

8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program 

penyuluhan di wilayah kerjanya; dan 

9) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Sesuai dengan 

bidang tugasnya. 
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4.2. Visi dan Misi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 

Kehutanan Kabupaten Gresik 

4.2.1. Visi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 

Kehutanan Kabupaten Gresik 

Visi dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 

Kehutanan Kabupaten Gresik adalah “Mewujudkan penyuluhan yang produktif, 

efektif dan efisien dalam Program Pembangunan Agribisnis untuk menjadikan 

Gresik lebih baik.” 

 

4.2.2. Misi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 

Kehutanan Kabupaten Gresik 

Misi dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 

Kehutanan Kabupaten Gresik adalah : 

1) Mewujudkan aparatur yang bersih, berwibawa dan mengutamakan pelayanan 

kepada masyarakat. 

2) Membentuk Sumberdaya Manusia Penyuluh, Pelaku Utama, Pelaku Usaha di 

bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang kompeten dan profesional. 

3) Meningkatkan Sistem Penyelanggaraan. 

 

4.3. Tugas dan Fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, 

Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gresik 

Tugas dan Fungsi dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,  Perikanan 

dan Kehutanan Kabupaten Gresik adalah “Membantu Bupati dalam memimpin, 

melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta memberikan pembinaan 

teknis dan administrasi penyelenggaraan penyuluhan di bidang Pertanian, 

Perikanan dan Kehutanan. 
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4.4. Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, 

Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gresik 

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan 

dan Kehutanan Kabupaten Gresik 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :Pemerintah Kabupaten Gresik, 2012 (Online) 

Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan 

dan Kehutanan Kabupaten Gresik, terdiri dari : 

1) Kepala Badan; 

Kepala Badan bertanggungjawab untuk memberikan perintah dan menerima 

laporan langsung kepada bagian-bagian dibawah garis perintah serta 

melakukan koordinasi antara bagian-bagian yang dibawahinya. 

2) Sekretariat dibawahi oleh 1 (satu) orang pegawai yang menjabat sebagai 

Sekretaris Badan. Sekretariat mendapatkan perintah langsung dan memberikan 

laporan langsung kepada Kepala Badan atas hal-hal yang berkaitan dengan 

tugas kesekretariatan. Kesekretariatan terdiri dari : 

 



103 
 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas utama dalam 

peningkatan kesejahteraan sumberdaya manusia Penyuluh serta menangani 

hal-hal yang berkaitan dengan kenaikan pangkat dan jabatan Penyuluh. 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertanggungjawab menerima 

perintah dan memberikan laporan langsung kepada Sekretaris Badan 

sebelum sampai kepada Kepala Badan. 

b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; 

Sub Bagian Program dan Pelaporan memiliki tugas utama 

membuat perencanaan program-program lembaga untuk dipraktekkan 

nantinya oleh Penyuluh di lapangan. Program-program yang telah 

dilaksanakan kemudian dibuat laporan untuk disampaikan secara langsung 

kepada Sekretaris Badan sebelum sampai kepada Kepada Badan. 

c. Sub Keuangan 

Sub Bagian Keuangan memiliki tugas utama membuat anggaran 

bagi kegiatan tahunan serta kegiatan musiman yang akan dilaksanakan 

oleh lembaga. Selain itu tugas lain dari Sub Bagian Keuangan adalah 

berkaitan dengan pembayaran gaji dan tunjangan Penyuluh. Sub Bagian 

Keuangan bertanggungjawab menerima perintah dan memberikan laporan 

langsung kepada Sekretaris Badan sebelum sampai kepada Kepala Badan. 

3) Fungsional Penyuluh Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan; 

Fungsional Penyuluh Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan memiliki 

tugas utama untuk membuat perencanaan program dan melaksanakan teknis 

dari program yang dibuat bersama-sama dengan Penyuluh yang terkait pada 
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Bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan. Fungsional Penyuluh 

Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan menerima perintah dan melaporkan 

langsung kepada Kepala Badan.  

4) Fungsional Penyuluh Peternakan; 

Fungsional Penyuluh Peternakan memiliki tugas utama untuk 

membuat perencanaan program dan melaksanakan teknis dari program yang 

dibuat bersama-sama dengan Penyuluh yang terkait pada Bidang Peternakan. 

Fungsional Penyuluh Peternakan menerima perintah dan melaporkan langsung 

kepada Kepala Badan. 

5) Fungsional Penyuluh Perikanan; 

Fungsional Penyuluh Perikanan memiliki tugas utama untuk membuat 

perencanaan program dan melaksanakan teknis dari program yang dibuat 

bersama-sama dengan Penyuluh yang terkait pada Bidang Perikanan. 

Fungsional Penyuluh Perikanan menerima perintah dan melaporkan langsung 

kepada Kepala Badan. 

6) Kelompok Jabatan Fungsional;  

Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas utama sebagai tim  

penilai yang berkaitan dengan angka kredit poin yang harus dilengkapi oleh 

Penyuluh sebagai syarat utama kenaikan Pangkat. Kelompok Jabatan 

Fungsional juga memiliki tanggung jawab penting terhadap peningkatan 

kualitas sumberdaya manusia Penyuluh dan sasaran utama dengan 

mengadakan pembinaan dan pelatihan kepada Penyuluh setiap 6 (enam) bulan 

sekali bersama dengan Bagian Fungsional Penyuluh. Kelompok Jabatan 
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Fungsional menerima perintah dan memberikan laporan langsung kepada 

Kepala Badan. 

7) Unit Pelaksana Teknis Badan. 

Unit Pelaksana Teknis Badan berkedudukan pada tingkat Kecamatan 

yang juga dikenal sebagai Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 

Kehutanan (BP3K). Tugas utamanya adalah membuat usulan yang berkaitan 

dengan program kegiatan penyuluhan yang dilakukan dan kebutuhan dari 

pelaku utama. Unit Pelaksana Teknis Badan menerima dan memberi laporan 

langsung kepada Kepala Badan. 

8) Arti dari Kotak-Kotak Kecil yang Terdapat di Bawah Fungsional Penyuluh 

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Fungsional Penyuluh Peternakan, 

Fungsional Penyuluh Perikanan, serta Kelompok Jabatan Fungsional 

Kotak-kotak kecil dibawah Fungsional Penyuluh Pertanian, 

Perkebunan dan Kehutanan, Fungsional Penyuluh Peternakan, serta 

Fungsional Penyuluh Perikanan mengandung arti bahwa di dalam bidang-

bidang Fungsional Penyuluh tersebut terdapat lebih dari 1 (satu) orang yang 

membantu melaksanakan kegiatan teknis. Yang dikoordinasi oleh 1 (satu) 

orang Penyuluh yang ditunjuk langsung oleh Kepala Badan sesuai dengan 

bidang keahliannya. Selain itu kotak-kotak kecil tersebut perlu dimunculkan 

untuk menjelaskan bahwa bentuknya bukan struktur melainkan sebuah fungsi. 

Dimana antar Penyuluh tidak bisa saling memerintah melainkan melalui 

koordinasi dan musyawarah, karena masing-masing akan memberikan laporan 

langsung kepada Kepala Badan. 
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Arti yang sama berlaku untuk kotak-kotak kecil yang terdapat dibawah 

Kelompok Jabatan Fungsional. Namun jika dalam Fungsional Penyuluh lebih 

bersifat teknis, Kelompok Jabatan Fungsional lebih berkonsentrasi kepada 

peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia Penyuluh dan pelaku utama. 

 

4.5. Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 dalam Bab I Ketentuan 

Umum Pasal 18 yang dimaksud dengan Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan  

atau Penyuluh Kehutanan, baik Penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya yang 

selanjutnya disebut Penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang 

melakukan kegiatan penyuluhan. 

Sedangkan dalam Pasal 19 disebutkan bahwa Penyuluh Pegawai Negeri 

Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang 

diberi tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang 

berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan atau kehutanan 

untuk melakukan kegiatan penyuluhan. 

 

4.5.1. Jenjang Jabatan dan Pangkat Penyuluh Pertanian, Perikanan dan 

Kehutanan 

Menurut Nastain (2013) sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian, Penyuluh secara umum memiliki sebutan sebagai Penyuluh 

Pertanian, dan secara khusus Penyuluh dapat disebut sesuai dengan keahlian 

bidang masing-masing seperti Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perkebunan, 

Penyuluh Peternakan, Penyuluh Perikanan maupun Penyuluh Kehutanan. 
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Berdasarkan Buku Pedoman Pengumpulan dan Penilaian Angka Kredit 

Jabatan Penyuluh Pertanian (2000) dalam Bab IV Jenjang Jabatan dan Pangkat 

Pasal 5 dijelaskan bahwa Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian terdiri atas 

Penyuluh Pertanian Terampil dan Penyuluh Pertanian Ahli. 

Penyuluh Pertanian Terampil adalah Penyuluh Pertanian yang mempunyai 

kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan 

fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang penyuluhan 

pertanian. Sedangkan Penyuluh Pertanian Ahli adalah Penyuluh Pertanian yang 

mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya 

mensyaratkan penguasaan pengetahuan, metodologi, dan teknis analisis di bidang 

penyuluh pertanian (Anonim, 2010:2). 

Penyuluh Pertanian Terampil adalah Penyuluh Pertanian yang memiliki 

ijasah akhir Sekolah Menengah Atas (SMA), dan syarat utamanya adalah 

penguasaan teknis di lapangan. Penyuluh Pertanian Terampil memasuki usia 

pensiun pada usia 56 tahun dan tidak dapat diperpanjang lagi (Nastain, 2013).  

Sedangkan Penyuluh Pertanian Ahli adalah Penyuluh Pertanian yang 

memiliki ijasah akhir Sarjana, dan syarat utamanya adalah penguasaan 

pengetahuan, metodologi, dan teknis analisis. Penyuluh Pertanian Ahli memasuki 

usia pensiun pada usia 58 tahun dan dapat diperpanjang sampai usia 60 tahun 

(Nastain, 2013). 

Dalam Buku Pedoman Pengumpulan dan Penilaian Angka Kredit Jabatan 

Penyuluh Pertanian (2000) dalam Bab IV Jenjang Jabatan dan Pangkat Pasal 5 

dijelaskan pula bahwa jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian 
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sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dari yang terendah sampai dengan tertinggi 

terdiri atas : 

1) Penyuluh Pertanian Terampil 

a. Penyuluh Pertanian Pelaksana 

1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b. 

2. Pengatur, golongan ruang II/c. 

3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d. 

b. Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan 

1. Penata Muda, golongan ruang III/a. 

2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. 

c. Penyuluh Pertanian Penyelia 

1. Penata, golongan ruang III/c. 

2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. 

2) Penyuluh Pertanian Ahli 

a. Penyuluh Pertanian Pertama 

1. Penata Muda, golongan ruang III/a. 

2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. 

b. Penyuluh Pertanian Muda 

1. Penata, golongan ruang III/c. 

2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. 

c. Penyuluh Pertanian Madya 

1. Pembina, golongan ruang IV/a. 

2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b. 

3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. 
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d. Penyuluh Pertanian Utama 

1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d. 

2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e. 

 

4.6. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 dalam Bab I Ketentuan 

Umum Pasal 1 yang dimaksud dengan Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, 

dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Sistem Penyuluhan adalah seluruh 

rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap 

pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan. Yang dimaksud dengan 

pelaku utama dalam Pasal 8 adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan 

hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, 

beserta keluarga intinya. Sedangkan yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam 

Pasal 16 adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk 

menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan 

kehutanan. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang 

Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dibentuk untuk 

mewujudkan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang 

berkelanjutan yang merupakan keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, 

papan dan bahan baku industri; memperluas lapangan kerja dan lapangan 

berusaha; meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani, pekebun, 

peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam 
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dan di sekitar kawasan hutan; mengentaskan masyarakat dari kemiskinan 

khususnya di pedesaan; meningkatkan pendapatan nasional; serta menjaga 

kelestarian lingkungan. 

 

4.6.1. Asas, Tujuan, dan Fungsi 

Dalam Bab II Asas, Tujuan, dan Fungsi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2006 penyuluhan diselenggarakan berasaskan demokrasi, manfaat, 

kesetaraan, keterpaduan, keseimbangan, keterbukaan, kerja sama, partisipatif, 

kemitraan, berkelanjutan, berkeadilan, pemerataan, dan bertanggung gugat. 

Dalam Bab II Asas, Tujuan, dan Fungsi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2006 disebutkan bahwa tujuan pengaturan sistem penyuluhan meliputi 

pengembangan sumberdaya manusia dan peningkatan modal sosial, yaitu : 

1) Memperkuat pengembangan pertanian, perikanan serta kehutanan yang maju 

dan modern dalam sistem pembangunan berkelanjutan. 

2) Memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan 

kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan 

motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran, 

dan pendampingan serta fasilitasi. 

3) Memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya penyuluhan yang 

produktif, efektif, efisien, terdesentralisasi, partisipatif, terbuka, berswadaya, 

bermitra sejajar, kesetaraan gender, berwawasan luas ke depan, berwawasan 

lingkungan, dan bertanggung gugat yang dapat menjamin terlaksananya 

pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan. 
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4) Memberikan perlindungan, keadilan dan kepastian hukum bagi pelaku utama 

dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan penyuluhan serta bagi 

penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan. 

5) Mengembangkan sumberdaya manusia, yang maju dan sejahtera, sebagai 

pelaku dan sasaran utama pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan. 

Dalam Bab II Asas, Tujuan, dan Fungsi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2006 disebutkan bahwa fungsi sistem penyuluhan meliputi : 

1) Memfasilitas proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha. 

2) Mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber 

informasi, teknologi, dan sumberdaya lainnya agar mereka dapat 

mengembangkan usahanya. 

3) Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan 

pelaku utama dan pelaku usaha. 

4) Membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan 

organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, 

produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan. 

5) Membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang 

dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola 

usaha. 

6) Menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian 

fungsi lingkungan. 

7) Melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan dan 

kehutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan. 
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4.7. Karakteristik Responden 

Menurut Arikunto (2006) dalam Nasichudin (2013:50) bila objek atau 

subjek yang diteliti kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Sampel yang diambil dari populasi 

harus benar-benar mewakili (representative). Sehingga dalam penelitian ini, 

teknik yang digunakan oleh peneliti adalah sampel jenuh yaitu keseluruhan 

populasi dijadikan sebagai sampel. Jumlah responden yang diteliti sebanyak 57 

orang Penyuluh yang tersebar di 18 Kecamatan di Kabupaten Gresik. 

4.7.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Tabel 4.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Usia Frekuensi Prosentase 

40 – 44 tahun 3  orang 5,26 % 

45 – 49 tahun 10 orang 17,54 % 

50 – 54 tahun 26 orang 45,62 % 

55 – 59 tahun 18 orang 31,58 % 

TOTAL 57 orang 100 % 

 Sumber data : Data Primer diolah tahun 2013 

 

Informasi yang didapatkan dari Tabel 4.1. tersebut diatas adalah bahwa 

dari 57 orang responden, 3 orang berusia antara 40 – 44 tahun (5,26%). 10 orang 

berusia antara 45 – 49 tahun (17,54%). 26 orang berusia antara 50 – 54 tahun 

(45,62%). 18 orang berusia antara 55 – 59 tahun (31,58%). 

Dari informasi ini dapat disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

Fungsional Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang bekerja di Badan 

Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gresik 

mayoritas telah memasuki usia menjelang masa pensiun.  
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Hal ini dapat berdampak pada penurunan motivasi berprestasi, komitmen 

organisasional dan produktivitas kerja responden walaupun mungkin tidak terlalu 

signifikan. Sehingga sebaiknya lembaga lebih banyak memberikan pelatihan 

sehubungan dengan motivasi berprestasi, komitmen organisasional dan 

produktivitas kerja Penyuluh sebagai langkah antisipasi jika penurunan tersebut 

benar terjadi. 

 

4.7.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Prosentase 

Laki-laki 46 orang 80,70 % 

Perempuan 11 orang 19,30 % 

TOTAL 57 orang 100 % 

 Sumber data : Data Primer diolah tahun 2013 

Informasi yang didapatkan dari Tabel 4.2. tersebut diatas adalah bahwa 

dari 57 orang responden, 46 orang Penyuluh adalah laki-laki (80,70%) sedangkan 

11 orang Penyuluh adalah perempuan (19,30%). 

Dari informasi ini dapat disimpulkan bahwa para Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) Fungsional Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang bekerja di 

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten 

Gresik mayoritas adalah laki-laki karena memang Penyuluh banyak bekerja di 

lapangan, sehingga beban kerjanya lebih berat karena melibatkan lebih banyak 

tenaga, waktu, dan emosi. Namun bukan berarti perempuan tidak bisa menjadi 

seorang Penyuluh, karena ternyata jumlah Penyuluh perempuan di Kabupaten 

Gresik bisa mencapai ¼ dari jumlah total responden. 
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4.7.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Responden Bekerja 

Sebagai Penyuluh 

Tabel 4.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Responden  

Bekerja Sebagai Penyuluh 

Lama Bekerja Frekuensi Prosentase 

1 – 9 tahun 1  orang 1,76 % 

10 – 19 tahun 3  orang 5,26 % 

20 – 29 tahun 35 orang 61,40 % 

30 – 39 tahun 18 orang 31,58 % 

TOTAL 57 orang 100 % 

 Sumber data : Data Primer diolah tahun 2013 

Informasi yang didapatkan dari Tabel 4.3. tersebut diatas adalah bahwa 

dari 57 orang responden, 1 orang bekerja sebagai Penyuluh dalam rentang waktu 

antara 1 – 9 tahun (1,76%). 3 orang bekerja sebagai Penyuluh dalam rentang 

waktu antara 10 – 19 tahun (5,26%). 35 orang bekerja sebagai Penyuluh dalam 

rentang waktu antara 20 – 29 tahun (61,40%). Dan 18 orang bekerja sebagai 

Penyuluh dalam rentang waktu antara 30 – 39 tahun (31,58%). 

Dari informasi ini dapat disimpulkan bahwa para Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) Fungsional Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang bekerja di 

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten 

Gresik mayoritas telah lama bekerja dan memiliki banyak pengalaman kerja 

sebagai Penyuluh. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah responden yang 

telah bekerja sebagai Penyuluh yaitu 35 orang yang telah bekerja sebagai 

Penyuluh dalam rentang waktu yang cukup lama yaitu antara 20 – 29 tahun. 
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4.7.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang 

Tabel 4.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pangkat  

Dan Golongan Ruang 

Pangkat dan Golongan 

Ruang 
Frekuensi Prosentase 

Pengatur Muda/II-a 0 orang 0 % 

Pengatur Muda Tingkat 1/II-b 1 orang 1,76 % 

Pengatur/II-c 0 orang 0 % 

Pegatur Tingkat 1/II-d 0 orang 0 % 

Penata Muda/III-a 3 orang 5,26 % 

Penata Muda Tingkat 1/III-b 10 orang 17,54 % 

Penata/III-c 16 orang 28,07 % 

Penata Tingkat I/III-d 12 orang 21,05 % 

Pembina/IV-a 14 orang 24,56 % 

Pembina Tingkat 1/IV-b 1 orang 1,76 % 

Pembina Utama Muda/IV-c 0 orang 0 % 

Pembina Utama Madya/IV-d 0 orang 0 % 

Pembina Utama/IV-e 0 orang 0 % 

TOTAL 57 orang 100 % 

Sumber data : Data Primer diolah tahun 2013 

Informasi yang didapatkan dari Tabel 4.4. tersebut diatas adalah bahwa 

dari 57 orang responden, 1 orang berpangkat Pengatur Muda Tingkat 1/II-b 

(1,76%). 3 orang berpangkat Penata Muda/III-a (5,26%). 10 orang berpangkat 

Penata Muda Tingkat 1/III-b (17,54%). 16 orang berpangkat Penata/III-c 

(28,07%). 12 orang berpangkat Penata Tingkat 1/III-d (21,05%). 14 orang 

berpangkat Pembina/IV-a (24,56%) serta 1 orang berpangkat Pembina Tingkat 

1/IV-b (1,76%). 

Dari informasi ini dapat disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

Fungsional Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang bekerja di Badan 

Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gresik 

mayoritas memiliki pangkat yang cukup tinggi yaitu Penata/III-c. Tinggi 

rendahnya pangkat seorang Penyuluh selain pengaruh dari lama masa kerja 
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sebagai Penyuluh juga cepat-lambatnya seorang Penyuluh dalam memenuhi angka 

kredit poin sebagai syarat utama untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. 

 

4.7.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Kecamatan Responden 

Bekerja 

Tabel 4.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Kecamatan 

Responden Bekerja 

Pangkat dan Golongan Ruang Frekuensi Prosentase 

BP3K Kecamatan Kebomas 2 orang 3,51 % 

BP3K Kecamatan Manyar 2 orang 3,51 % 

BP3K Kecamatan Cerme 3 orang 5,26 % 

BP3K Kecamatan Duduk Sampeyan 2 orang 3,51 % 

BP3K Kecamatan Benjeng 3 orang 5,26 % 

BP3K Kecamatan BalongPanggang 3 orang 5,26 % 

BP3K Kecamatan Driyorejo 3 orang 5,26 % 

BP3K Kecamatan Wringinanom 4 orang 7,02 % 

BP3K Kecamatan Menganti 2 orang 3,51 % 

BP3K Kecamatan Kedamean 5 orang 8,77 % 

BP3K Kecamatan Sidayu 3 orang 5,26 % 

BP3K Kecamatan Bungah 3 orang 5,26 % 

BP3K Kecamatan Dukun 4 orang 7,02 % 

BP3K Kecamatan UjungPangkah 4 orang 7,02 % 

BP3K Kecamatan Panceng 1 orang 1,76 % 

BP3K Kecamatan Tambak 1 orang 1,76 % 

BP3K Kecamatan Sangkapura 2 orang 3,51 % 

BP4K Kabupaten Gresik 10 orang 17,54 % 

TOTAL 57 orang 100 % 

 Sumber data : Data Primer diolah tahun 2013 

Informasi yang didapatkan dari Tabel 4.5. tersebut diatas adalah bahwa 57 

orang responden tersebar dalam 18 Kecamatan di Kabupaten Gresik dengan 

pembagian personil Penyuluh sebagai berikut : 2 orang bekerja di Kecamatan 

Kebomas (3,51%), 2 orang bekerja di Kecamatan Manyar (3,51%), 3 orang 

bekerja di Kecamatan Cerme (5,26%), 2 orang bekerja di Kecamatan Duduk 

Sampeyan (3,51%), 3 orang bekerja di Kecamatan Benjeng (5,26%), 3 orang 

bekerja di Kecamatan BalongPanggang (5,26%), 3 orang bekerja di Kecamatan 

Driyorejo (5,26%), 4 orang bekerja di Kecamatan Wringinanom (7,02%), 2 orang 
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bekerja di Kecamatan Menganti (3,51%), 5 orang bekerja di Kecamatan 

Kedamean, 3 orang bekerja di Kecamatan Sidayu (5,26%), 3 orang bekerja di 

Kecamatan Bungah (5,26%), 4 orang di Kecamatan Dukun (7,02%), 4 orang di 

Kecamatan Ujung Pangkah (7,02%), 1 orang bekerja di Kecamatan Panceng 

(1,76%), 2 orang bekerja di Kecamatan Sangkapura (3,51%), 1 orang bekerja di 

Kecamatan Tambak (1,76%), serta 10 orang bekerja di Kabupaten Gresik 

(17,54%). 

Dari informasi ini dapat disimpulkan bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) Fungsional Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang bekerja di 

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten 

Gresik pada setiap Kecamatan tidak sama. Hal ini dikarenakan kebutuhan tenaga 

Penyuluh pada setiap Kecamatan tidak sama. Selain itu kebijakan dari pihak yang 

berwenang turut mempengaruhi jumlah personil pada setiap Kecamatan. 

 

4.8. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

Pada sub bab ini akan dijelaskan distrubusi item dari ketiga variabel yang 

diuji yaitu Motivasi Berprestasi (X), Komitmen Organisasional (Z), serta 

Produktivitas (Y) secara keseluruhan yang diperoleh berdasarkan pada jawaban 

responden yang didapat melalui kuisioner. 
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4.8.1. Variabel Motivasi Berprestasi (X) 

Tabel 4.6. Deskripsi Jawaban Responden untuk Variabel Motivasi 

Berprestasi (X) 

Item. 

Jawaban 

Rata-

rata 
Selalu Sering Kadang 

Hampir 

Tidak 

Pernah 

Tidak 

Pernah 

F % F % F % F % F % 

X1 15 26,31 19 33,33 20 35,09 1 1,76 2 3,51 3.78 

X2 32 56,14 19 33,33 5 8,77 0 0 1 1,76 4.42 

X3 11 19,30 26 45,61 13 22,81 4 7,02 3 5,26 3.67 

X4 13 22,81 7 12,28 22 38,59 6 10,53 9 15,79 3.16 

X5 18 31,59 3 5,26 14 24,56 7 12,28 15 26,31 3.03 

X6 2 3,51 19 33,33 25 43,86 10 17,54 1 1,76 3.19 

Rata-rataVariabel 3.54 

Sumber data : Data Primer diolah tahun 2013 

Dari Tabel 4.6. tersebut diatas dapat diperoleh penjelasan sebagai berikut : 

Pada item X1 (tertantang untuk bekerja lebih baik dari waktu ke waktu), 

26,31% responden menyatakan selalu, 33,33% responden menyatakan sering, 

35,09% responden menyatakan kadang-kadang, 1,76% responden menyatakan 

hampir tidak pernah, dan 3,51% responden menyatakan tidak pernah. Rata-rata 

jawaban responden 3,78, sehingga dapat dikatakan bahwa responden cenderung 

menjawab sering pada item X1 yang berarti bahwa responden sering merasa 

tertantang untuk bekerja lebih baik dari waktu ke waktu. Apalagi lingkup kerja 

responden adalah lapangan dimana responden harus berhadapan langsung dengan 

pelaku utama yang memiliki kepribadian yang berbeda-beda. 

Pada item X2 (dorongan menggunakan potensi diri secara maksimal), 

56,14% responden menyatakan selalu, 33,33% responden menyatakan sering, 

8,77% responden menyatakan kadang-kadang, 0% responden menyatakan hampir 

tidak pernah, dan 1,76% responden menyatakan tidak pernah. Rata-rata jawaban 
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responden 4.42, sehingga dapat dikatakan bahwa responden cenderung menjawab 

sering pada item X2 yang berarti bahwa responden seringkali mendorong dirinya 

sendiri untuk menggunakan potensi diri secara maksimal demi terselesaikan tugas 

dan tanggung jawab sebagai Penyuluh. Dorongan ini penting bagi seorang 

Penyuluh karena jam kerja yang tidak terbatas pada jam operasional seperti pada 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) struktural.  

Pada item X3 (melaksanakan pekerjaan yang diberikan secara tepat dan 

cermat), 19,30% responden menyatakan selalu, 45,61% responden menyatakan 

sering, 22,81% responden menyatakan kadang-kadang, 7,02% responden 

menyatakan hampir tidak pernah, dan 5,26% responden menyatakan tidak pernah. 

Rata-rata jawaban responden 3,67, sehingga dapat dikatakan bahwa responden 

cenderung menjawab sering pada item X3 yang berarti bahwa sebagaian besar 

responden adalah seorang yang cermat dan rajin. Dua hal ini dibutuhkan untuk 

menjadi Penyuluh karena cepat-lambatnya kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi 

tergantung pada cepat-lambat memenuhi angka kredit poin. 

Pada item X4 (menyelesaikan pekerjaan sesuai standar perusahaan, dengan 

maupun tanpa pengawasan supervisor), 22,81% responden menyatakan selalu, 

12,28% responden menyatakan sering, 38,59% responden menyatakan kadang-

kadang, 10,53% responden menyatakan hampir tidak pernah, dan 15,79% 

responden menyatakan tidak pernah. Rata-rata jawaban responden 3,16, sehingga 

dapat dikatakan bahwa responden cenderung menjawab kadang-kadang pada item 

X4 yang berarti mayoritas responden membutuhkan pengawasan dari 

koordinatornya untuk menyelesaikan tugas yang sesuai dengan standar Badan 

Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Hal ini dikarenakan 
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antara satu Penyuluh dengan Penyuluh yang lain tidak dapat secara langsung 

saling memerintah, yang bisa dilakukan adalah melakukan koordinasi. Sehingga 

masing-masing memiliki cara yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan serta 

mayoritas kepribadian pelaku utama. 

Pada item X5 (penghargaan prestasi dalam bentuk peningkatan upah atau 

gaji), 31,59% responden menyatakan selalu, 5,26% responden menyatakan sering, 

24,56% responden menyatakan kadang-kadang, 12,28% responden menyatakan 

hampir tidak pernah, dan 26,31% responden menyatakan tidak pernah. Rata-rata 

jawaban responden 3,03, sehingga dapat dikatakan bahwa responden cenderung 

menjawab kadang-kadang pada item X5. Jawaban mayoritas responden besar 

dipengaruhi oleh persepsi responden bahwa peningkatan upah atau gaji yang 

diterima memang sudah sepantasnya didapatkan. Dan prestasi yang mereka 

dapatkan ketika berhasil melalukan kegiatan penyuluhan kepada sasaran utama 

tidak meningkatkan upah atau gaji mereka kecuali terpenuhinya angka kredit 

poin. 

Pada item X6 (pujian langsung dari atasan atas peningkatan hasil kerja), 

3,51% responden menyatakan selalu, 33,33% responden menyatakan sering, 

43,86% responden menyatakan kadang-kadang, 17,54% responden menyatakan 

hampir tidak pernah, dan 1,76% responden menyatakan tidak pernah. Rata-rata 

jawaban responden 3,19, sehingga dapat dikatakan bahwa responden cenderung 

menjawab kadang-kadang pada item X6 yang berarti bahwa responden cenderung 

bahwa atasan jarang memberikan pujian secara langsung atas peningkatan hasil 

kerja. Hal ini disebabkan mayoritas Penyuluh adalah laki-laki yang lebih berfokus 
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pada peningkatan jabatan daripada sekedar mendapatkan pujian langsung dari 

Kepala Badan.  

 

4.8.2. Variabel Komitmen Organisasional (Z) 

Tabel 4.7. Deskripsi Jawaban Responden untuk Variabel Komitmen 

Organisasional (Z) 

Item. 

Jawaban 

Rata-

rata 
Selalu Sering Kadang 

Hampir 

Tidak 

Pernah 

Tidak 

Pernah 

F % F % F % F % F % 

Z1 16 28,07 8 14,04 23 40,35 6 10,52 4 7,02 3.46 

Z2 21 36,84 9 15,79 23 40,35 4 7,02 0 0 3.82 

Z3 38 66,67 15 26,31 4 7,02 0 0 0 0 4.6 

Z4 8 14,04 10 17,54 34 59,65 3 5,26 2 3,51 3.33 

Z5 37 64,91 18 31,58 2 3,51 0 0 0 0 4.61 

Z6 25 43,89 4 7,02 16 28,07 6 10,51 6 10,51 3.63 

Z7 45 78,96 6 10,52 6 10,52 0 0 0 0 4.68 

Z8 18 31,58 9 15,79 21 36,84 8 14,03 1 1,76 3.61 

Rata-rataVariabel 3.97 

Sumber data : Data Primer diolah tahun 2013 

Dari Tabel 4.7. tersebut diatas dapat diperoleh penjelasan sebagai berikut : 

Pada item Z1 (pekerjaan yang sesuai dengan usia), 28,07% responden 

menyatakan selalu, 14,04% responden menyatakan sering, 40,35% responden 

menyatakan kadang-kadang, 10,52% responden menyatakan hampir tidak pernah, 

dan 7,02% responden menyatakan tidak pernah. Rata-rata jawaban responden 

3,46, sehingga dapat dikatakan bahwa responden cenderung menjawab kadang-

kadang pada item Z1. Hasil ini didapatkan karena responden memiliki jam kerja 

yang fleksibel. Dalam artian bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab sebagai Penyuluh, responden seringkali harus menyesuaikan jadwal pelaku 

utama. Mayoritas usia responden 50 sampai dengan 54 tahun, usia dimana 
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responden sudah mendekati usia pensiun. Hal ini membuat responden kadang-

kadang saja merasa bahwa beban kerja sesuai dengan usia responden. 

Pada item Z2 (waktu yang dilewati untuk bekerja), 36,84% responden 

menyatakan selalu, 15,79% responden menyatakan sering, 40,35% responden 

menyatakan kadang-kadang, 7,02% responden menyatakan hampir tidak pernah, 

dan 0% responden menyatakan tidak pernah. Rata-rata jawaban responden 3,82, 

sehingga dapat dikatakan bahwa responden cenderung menjawab kadang-kadang 

pada item Z2. Mayoritas responden memang telah bekerja sebagai Penyuluh 

dalam rentang waktu antara 20 sampai dengan 29 tahun, banyak pengalaman yang 

telah didapat. Menjadi hal yang wajar bagi responden jika kadang-kadang 

responden merasa jenuh, sehingga kadang-kadang merasa telah lama bekerja 

sebagai Penyuluh. 

Pada item Z3 (pekerjaan mempunyai dampak penting bagi orang lain), 

66,67% responden menyatakan selalu, 26,31% responden menyatakan sering, 

7,02% responden menyatakan kadang-kadang, 0% responden menyatakan hampir 

tidak pernah, dan 0% responden menyatakan tidak pernah. Rata-rata jawaban 

responden 4,62, sehingga dapat dikatakan bahwa responden cenderung menjawab 

selalu pada item Z3. Menjadi sangat wajar bagi responden merasa bahwa 

pekerjaan sebagai Penyuluh memiliki dampak penting bagi orang lain. Mengingat 

bahwa tugas utama responden adalah melakukan penyuluhan kepada pelaku 

utama, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan menambah pengetahuan 

serta pengalaman baru bagi pelaku utama. 
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Pada item Z4 (umpan balik atau penilaian dari organisasi), 14,04% 

responden menyatakan selalu, 17,54% responden menyatakan sering, 59,65% 

responden menyatakan kadang-kadang, 5,26% responden menyatakan hampir 

tidak pernah, dan 3,51% responden menyatakan tidak pernah. Rata-rata jawaban 

responden 3,33, sehingga dapat dikatakan bahwa responden cenderung menjawab 

kadang-kadang pada item Z4 yang berarti bahwa responden kadang-kadang saja 

merasa mendapatkan umpan balik ataupun penilaian dari Badannya, karena 

responden memiliki persepsi bahwa penilaian itu dilakukan untuk mengevaluasi 

angka kredit poin responden.  

Pada item Z5 (merasa maksimal bekerja bagi organisasi), 64,91% 

responden menyatakan selalu, 31,58% responden menyatakan sering, 3,51% 

responden menyatakan kadang-kadang, 0% responden menyatakan hampir tidak 

pernah, dan 0% responden menyatakan tidak pernah. Rata-rata jawaban responden 

4,6, sehingga dapat dikatakan bahwa responden cenderung menjawab selalu pada 

item Z5. Karena tanggung jawab responden adalah memberikan penyuluhan 

kepada pelaku utama, banyak bekerja di lapangan, dan fleksibilitas jam kerja, 

membuat responden merasa bahwa responden selalu bekerja maksimal bagi 

Badannya, dirinya sendiri, serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan. 

Pada item Z6 (merasa rugi apabila meninggalkan organisasi), 43,89% 

responden menyatakan selalu, 7,02% responden menyatakan sering, 28,07% 

responden menyatakan kadang-kadang, 10,51% responden menyatakan hampir 

tidak pernah, dan 10,51% responden menyatakan tidak pernah. Rata-rata jawaban 

responden 3,63, sehingga dapat dikatakan bahwa responden cenderung menjawab 

sering pada item Z6. Seorang Penyuluh selain mendapatkan gaji pokok juga 
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mendapatkan tunjangan fungsional Penyuluh setiap bulannya. Maka menjadi 

wajar jika responden sering berfikir merasa rugi untuk meninggalkan Badannya. 

Pada item Z7 (merasa sudah seharusnya tetap berada di organisasi), 

78,96% responden menyatakan selalu, 10,52% responden menyatakan sering, 

10,52% responden menyatakan kadang-kadang, 0% responden menyatakan 

hampir tidak pernah, dan 0% responden menyatakan tidak pernah. Rata-rata 

jawaban responden 4,68, sehingga dapat dikatakan bahwa responden cenderung 

menjawab selalu pada item Z7. Seperti yang telah diketahui dari Tabel 4.3. bahwa 

mayoritas responden telah bekerja dalam rentang waktu 20 sampai dengan 29 

tahun. Dalam waktu selama ini, hubungan persaudaraan antar responden terjalin 

dengan erat. Bahkan seperti mengerti sebagaian besar jalan pikiran responden 

yang lain. Maka menjadi hal yang wajar jika responden selalu merasa bahwa 

responden memang sudah seharusnya tetap berada di lembaganya. 

Pada item Z8 (perusahaan telah memberikan kontribusi atau peran dalam 

kehidupan saya), 43,89% responden menyatakan selalu, 7,02% responden 

menyatakan sering, 28,07% responden menyatakan kadang-kadang, 10,51% 

responden menyatakan hampir tidak pernah, dan 10,51% responden menyatakan 

tidak pernah. Rata-rata jawaban responden 3,61, sehingga dapat dikatakan bahwa 

responden cenderung menjawab sering pada item Z8. Bagaimanapun juga Badan 

Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan telah banyak 

memberikan jasa bagi responden misalnya dalam pengurusan kenaikan pangkat, 

mutasi tempat kerja, menampung dan mencari solusi Penyuluh yang mendapatkan 

masalah dalam tugasnya, menjadi tempat berkumpul seluruh responden untuk 

bertemu dan bertukar pengalaman, dan lain sebagainya. 
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4.8.3. Variabel Produktivitas Kerja (Y) 

Tabel 4.8. Deskripsi Jawaban Responden untuk Variabel Produktivitas 

Kerja (Y) 

Item. 

Jawaban 

Rata-

rata 
Selalu Sering Kadang 

Hampir 

Tidak 

Pernah 

Tidak 

Pernah 

F % F % F % F % F % 

Y1 38 66,66 8 14.04 7 12,28 3 5,26 1 1,76 4.39 

Y2 26 45,61 23 40,35 8 14,04 0 0 0 0 4.32 

Y3 37 64,91 12 21,05 8 14,04 0 0 0 0 4.51 

Y4 14 24,56 26 45,61 16 28,07 1 1,76 0 0 3.93 

Y5 36 63,16 11 19,30 10 17,54 0 0 0 0 4.46 

Y6 35 61,40 14 24,56 8 14,04 0 0 0 0 4.47 

Rata-rataVariabel 4.35 

Sumber data : Data Primer diolah tahun 2013 

Dari Tabel 4.8. tersebut diatas dapat diperoleh penjelasan sebagai berikut : 

Pada item Y1 (berusaha menjadi lebih baik dari hari kemarin), 66,67% 

responden menyatakan selalu, 14,04% responden menyatakan sering, 12,28% 

responden menyatakan kadang-kadang, 5,26% responden menyatakan hampir 

tidak pernah, dan 1,76% responden menyatakan tidak pernah. Rata-rata jawaban 

responden 4,39, sehingga dapat dikatakan bahwa responden cenderung menjawab 

sering pada item Y1. Karena responden adalah seorang Penyuluh yang 

berhubungan langsung dengan pelaku utama. Sehingga apabila responden bekerja 

asal dapat mempengaruhi kehidupan pelaku utama yang sangat membutuhkan 

penyuluhan tentang bibit unggul, pupuk yang tepat, teknologi terbaru, dan 

penanganan lainnya sehubungan profesi kebanyakan pelaku utama. 

Pada item Y2 (kemauan dalam meningkatkan hasil kerja), 45,61% 

responden menyatakan selalu, 40,35% responden menyatakan sering, 14,04% 

responden menyatakan kadang-kadang, 0% responden menyatakan hampir tidak 
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pernah, dan 0% responden menyatakan tidak pernah. Rata-rata jawaban responden 

3,61, sehingga dapat dikatakan bahwa responden cenderung menjawab sering 

pada item Y2. Karena apabila tidak, kekurangan responden akan menjadi kerugian 

bagi pelaku utama. Dimana untuk mendapatkan hasil yang maksimal, pelaku 

utama membutuhkan totalitas dan profesionalitas kerja dari responden. 

Pada item Y3 (bekerja dengan keahlian dan kemampuan yang dimiliki), 

64,91% responden menyatakan selalu, 21,05% responden menyatakan sering, 

14,04% responden menyatakan kadang-kadang, 0% responden menyatakan 

hampir tidak pernah, dan 0% responden menyatakan tidak pernah. Rata-rata 

jawaban responden 4,51, sehingga dapat dikatakan bahwa responden cenderung 

menjawab selalu pada item Y3. Karena hampir setiap hari responden bekerja di 

lapangan. Banyak masalah baru yang kemudian didapatkan oleh responden. 

Masalah tersebut membantu mendorong semangat responden untuk bekerja 

dengan keahlian dan kemampuan yang dimiliki. Bersama dengan pelaku utama, 

bermusyawarah membahas masalah yang ada untuk menemukan solusi yang 

tepat.  

Pada item Y4 (bekerja mengikuti perkembangan teknologi yang 

menunjang pekerjaan), 24,56% responden menyatakan selalu, 45,61% responden 

menyatakan sering, 28,07% responden menyatakan kadang-kadang, 1,76% 

responden menyatakan hampir tidak pernah, dan 0% responden menyatakan tidak 

pernah. Rata-rata jawaban responden 3,93, sehingga dapat dikatakan bahwa 

responden cenderung menjawab sering pada item Y4. Setiap 6 bulan sekali, 

Kelompok Jabatan Fungsional akan mengadakan pembinaan dan pelatihan kepada 

responden di UPTB tempat responden bekerja, sehingga responden selalu dapat 
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bekerja dengan keahlian dan pengetahuan teknologi terbaru sesuai dengan bidang 

yang unggul di Kecamatan tempat responden bekerja. 

Pada item Y5 (termotivasi datang ke tempat kerja), 63,16% responden 

menyatakan selalu, 19,30% responden menyatakan sering, 17,54% responden 

menyatakan kadang-kadang, 0% responden menyatakan hampir tidak pernah, dan 

0% responden menyatakan tidak pernah. Rata-rata jawaban responden 4,46, 

sehingga dapat dikatakan bahwa responden cenderung menjawab sering pada item 

Y5. Karena bekerja di lapangan memiliki tantangan sendiri. Mayoritas responden 

merasa termotivasi untuk datang ke tempat kerja. Kendala yang dihadapi seperti 

cuaca yang kurang mendukung, keadaan di lapangan, banjir, memberikan banyak 

pengaruh bagi jawaban responden untuk menjawab sering. 

Pada item Y6 (bersemangat dalam menyelesaikan tugas), 61,40% 

responden menyatakan selalu, 24,56% responden menyatakan sering, 14,04% 

responden menyatakan kadang-kadang, 0% responden menyatakan hampir tidak 

pernah, dan 0% responden menyatakan tidak pernah. Rata-rata jawaban responden 

4,47, sehingga dapat dikatakan bahwa responden cenderung menjawab sering 

pada item Y6. Untuk memenuhi angka kresit poin selain memiliki kemampuan 

dalam menyelesaikan tugasnya dengan cepat dan tepat, selain membutuhkan 

kemampuan teknis seorang responden juga membutuhkan keterampilan 

administratif untuk membuat laporan hasil kerja. Walaupun responden selalu 

bersemangat dalam menyelesaikan tugas di lapangan, namun tidak semua 

responden memiliki keterampilan administratif. Keadaan ini membuat responden 

menjawab sering pada item Y6 karena ada sedikit hambatan pada proses 

administratif penyelesaian tugas responden. 
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4.9. Hasil Pengujian Instrumen 

4.9.1. Hasil Uji Validitas 

Menurut Arikunto (2002:144) dalam Hutapea (2011:42) validitas adalah 

ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu 

instrumen. Sehingga suatu instrumen yang valid atau sahih memiliki tingkat 

validitas yang tinggi, begitu juga sebaliknya. Uji validitas dilakukan untuk 

mengetahui apakah item-item yang tersaji dalam kuisioner benar-benar mampu 

mengungkapkan dengan pasti apa yang akan kita teliti. Perhitungan uji validitas 

dengan menggunakan bantuan dari program SPSS Statistik versi 21 dan disajikan 

pada tabel 4.9. dibawah ini : 

Tabel 4.9. Hasil Uji Validitas Variabel  

Variabel Item r hitung r tabel Keterangan 

Motivasi 

Berprestasi 

(X) 

X1 0,619 0,266 Valid 

X2 0,504 0,266 Valid 

X3 0,537 0,266 Valid 

X4 0,411 0,266 Valid 

X5 0,685 0,266 Valid 

X6 0,303 0,266 Valid 

Komitmen 

Organisasional 

(Z) 

Z1 0,505 0,266 Valid 

Z2 0,490 0,266 Valid 

Z3 0,523 0,266 Valid 

Z4 0,574 0,266 Valid 

Z5 0,274 0,266 Valid 

Z6 0,572 0,266 Valid 

Z7 0,303 0,266 Valid 

Z8 0,605 0,266 Valid 

Produktivitas 

Kerja (Y) 

Y1 0,551 0,266 Valid 

Y2 0,706 0,266 Valid 

Y3 0,708 0,266 Valid 

Y4 0,561 0,266 Valid 

Y5 0,779 0,266 Valid 

Y6 0,631 0,266 Valid 

Sumber data : Data Primer diolah tahun 2013 

Untuk dapat dinyatakan valid, suatu item pertanyaan harus memiliki nilai 

corrected item-total correlation (r hitung) lebih besar (>) dari r tabel. Nilai r tabel 
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bisa didapatkan dari penghitungan derajat kebebasan (degree of freedom- df) yang 

diperoleh dari jumlah sampel atau responden dikurangi 2 (df = n – 2), dimana 

pada penelitian ini melibatkan 57 orang responden. Maka df = 57 – 2 = 55. 

Dengan df 55 didapatkan nilai r tabel sebesar 0,266.  

Pada tabel 4.9. dapat diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel, sehingga 

dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa instrumen tersebut diatas dapat digunakan 

untuk mengukur variabel Motivasi Berprestasi (X), Komitmen Organisasional (Z), 

dan Produktivitas Kerja (Y). 

 

4.9.2. Hasil Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Uji reliabilitas digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana jawaban seseorang akan konsisten dari waktu ke waktu. 

Ukuran yang digunakan untuk menunjukkan pernyataan tersebut reliabel, apabila 

nilai Cronbach Alpha di atas 0,6 (Arikunto, 2002:172). Perhitungan uji reliabilitas 

dengan menggunakan bantuan dari program SPSS Statistik versi 21 dan disajikan 

pada tabel 4.10. dibawah ini : 

Tabel 4.10. Hasil Uji Reliabilitas Variabel 

Variabel Koefisien Reliabilitas Keterangan 

Motivasi Berprestasi (X) 0,687 Reliabel 

Komitmen Organisasional (Z) 0,693 Reliabel 

Produktivitas Kerja (Y) 0,758 Reliabel 

Sumber data : Data Primer diolah tahun 2013 
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Pada Tabel 4.10. diketahui bahwa nilai Koefisien Reliabilitas untuk semua 

variabel yang diuji lebih besar dari 0,6. Dengan demikian dapat ditarik sebuah 

kesimpulan bahwa ketiga variabel yang diuji sudah reliabel. 

 

4.10. Hasil Uji Normalitas 

Santoso (2000) dalam Nasichudin (2013:64) menjelaskan bahwa uji 

normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel 

penganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas bertujuan 

untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam 

penelitian. 

Uji normalitas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui uji 

Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test dengan ketentuan bahwa jika nilai 

signifikan lebih besar dari α = 0,05 maka asumsi normalitas terpenuhi. Cara kedua 

dengan menggunakan Probability Plot, dimana jika distribusi data residual normal 

maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis yang 

sebenarnya. Atau dapat dikatakan model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

Namun jika data menyebar menjauh dari garis-garis diagonalnya atau tidak 

mengikuti arah garis diagonalnya maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. 
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a. Uji Kolmogorov-Smirnov 

Tabel 4.11. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Pada Model 

Model Kolmogorov-Smirnov Signifikansi Keterangan 

1 0,714 0,688 Normal 

2 0,715 0,686 Normal 

Sumber data : Data Primer diolah tahun 2013 

Dari Tabel 4.11. tersebut diatas untuk pengujian normalitas melalui uji 

Kolmogorov-Smirnov didapatkan hasil perhitungan 0,714 untuk model 1 (satu) 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,688. Hasil perhitungan 0,715 untuk model 

2 dengan nilai signifikansi sebesar 0,686. Kedua model dikatakan memiliki 

data yang terdistribusi normal karena memiliki nilai signifikansi lebih besar = 

α > 0,05. Sehingga kedua model tersebut sudah memenuhi asumsi normalitas 

untuk dipakai sebagai persamaan jalur (Path). 

b. Grafik Probability Plot 

Gambar 4.2. Grafik Probability Plot Model 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data : Data Primer diolah tahun 2013 

Dengan melihat tampilan grafik histogram data menyebar disekitar 

garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya 
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menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. Hasil yang didapat dari Probability Plot  ini sama dengan hasil 

perhitungan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. 

 

Gambar 4.3. Grafik Probability Plot Model 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber data : Data Primer diolah tahun 2013 

Dengan melihat tampilan grafik histogram data menyebar disekitar 

garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya 

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. Hasil yang didapat dari Probability Plot  ini sama dengan hasil 

perhitungan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. 

 

4.11. Analisis Jalur 

4.11.1. Pengembangan Model Teoritis 

Pada penelitian ini analisis yang digunakan oleh peneliti adalah analisis 

jalur (path analysis). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi 

linier berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk 
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menaksir hubungan kausalitas antar variabel (model causal) yang telah ditetapkan 

sebelumnya berdasarkan teori. 

Analisis jalur sendiri tidak dapat menentukan hubungan sebab-akibat dan 

juga tidak dapat digunakan sebagai subtitusi bagi peneliti untuk melihat hubungan 

kausalitas antar variabel. Hubungan kausalitas antar variabel telah dibentuk 

dengan model berdasarkan landasan teoritis. Apa yang dapat dilakukan oleh 

analisis jalur adalah menentukan pola hubungan antara 3 (tiga) atau lebih variabel 

dan tidak dapat digunakan untuk mengkonfirmasi atau menolak hipotesis kualitas 

imajiner. 

Gambar 4.4. Diagram Jalur dari Model Teoritis Penelitian 

 

 

 

Berdasarkan pada Gambar 4.4. tersebut diatas, diperoleh persamaan 

sebagai berikut : 

1. Zkomitmen organisasional  = P1 Zmotivasi berprestasi + Ɛ1 

2. Zproduktivitas kerja  = P2 Zkomitmen organisasional + P3 Zmotivasi berprestasi + Ɛ2 

 

4.11.2. Perhitungan Koefisien Jalur 

Perhitungan koefisien jalur pada penelitian ini menggunakan analisis 

regresi standardize dengan melihat pada pengaruh secara simultan dan parsial 

P2 
Komitmen 

Organisasional (Z) 

Produktivitas 

Kerja (Y) 

Motivasi 

Berprestasi (X) 

P3 

P1 
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pada masing-masing persamaan. Metode yang digunakan adalah ordinary least 

square (OLS) yaitu metode kuadrat terkecil dihitung dengan menggunakan 

bantuan software SPSS Statistik versi 21. 

1) Pengaruh Motivasi Berprestasi (X) terhadap Komitmen Organisasional (Z). 

Tabel 4.12. Hasil Pengaruh Motivasi Berprestasi (X) terhadap  

Komitmen Organisasional (Z) 

Variabel Beta t Hitung Signifikan t Keterangan 

X 0,249 1,911 0,061 Tidak Signifikan 

t tabel        :  2,004 

  

R square    :  0,062 

Sumber data : Data Primer diolah tahun 2013 

Berdasarkan pada Tabel 4.12. tersebut diatas, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

a. Nilai dari R square menunjukkan nilai sebesar 0,062 atau 6,2%. Artinya 

bahwa variabel Komitmen Organisasional (Z) hanya dipengaruhi sebesar 

6,2% saja oleh variabel Motivasi Berprestasi (X). Sedangkan sisanya 

sebanyak 93,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel bebas yang 

diteliti. 

b. Persamaan dari regresi standardize : 

Zz = 0,249 Zx + Ɛ1 

c. Nilai koefisien standardize Beta Motivasi Berprestasi (X) pada persamaan 

1 (satu) sebesar 0,249 merupakan nilai Path atau jalur P2. 

d. Dari nilai thitung menunjukkan bahwa pada Variabel Motivasi Berprestasi 

(X) nilai thitung sebesar 1,911 dengan probabilitas sebesar 0,061. Karena 

thitung < ttabel (1,911 < 2,004) atau signifikan t > 5% (0,061 < 0,05) maka 
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variabel Motivasi Berprestasi (X) tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap variabel Komitmen Organisasional (Z).  

e. Besar nilai Ɛ1 =         =           = 0,0938 

2) Pengaruh Motivasi Berprestasi (X) dan Komitmen Organisasional (Z) 

terhadap Produktivitas (Y). 

Tabel 4.13. Hasil Pengaruh Motivasi Berprestasi (X) dan Komitmen 

Organisasional (Z) terhadap Produktivitas Kerja (Y) 

Variabel Beta t Hitung Signifikan t Keterangan 

X 0,395 3,237 0,002 Signifikan 

Z 0,216 1,770 0,082 Tidak Signifikan 

t tabel        :  2,004 

  

R square    :  0,245 

 Sumber data : Data Primer diolah tahun 2013 

Berdasarkan pada Tabel 4.13. tersebut diatas, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

a. Nilai dari R square kedua menunjukkan nilai sebesar 0,245 atau 24,5%. 

Artinya bahwa variabel Produktivitas Kerja (Y) dipengaruhi sebesar 

24,5% oleh variabel Motivasi Berprestasi (X) dan Komitmen 

Organisasional (Z). Sedangkan sisanya sebanyak 75,5% dipengaruhi oleh 

variabel lain di luar variabel bebas yang diteliti. 

b. Persamaan dari regresi standardize : 

Zy = 0,395 Zx + 0,216 Zz + Ɛ2 

c. Nilai koefisien standardized Beta Motivasi Berprestasi (X) pada 

persamaan 2 (dua) sebesar 0,395 merupakan nilai Path atau jalur 1. 

Sedangkan nilai koefisien standardized Beta Komitmen Organisasional 
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(Z) pada persamaan 2 (dua) sebesar 0,216 merupakan nilai Path atau jalur 

P3. 

d. Dari nilai thitung menunjukkan bahwa : 

1) Dari nilai thitung menunjukkan bahwa pada Variabel Motivasi 

Berprestasi (X) nilai thitung sebesar 3,237 dengan probabilitas sebesar 

0,002. Karena thitung > ttabel (3,237 > 2,004) atau signifikan t < 5% 

(0,002 < 0,05) maka variabel Motivasi Berprestasi (X) memiliki 

pengaruh signifikan terhadap variabel Produktivitas Kerja (Y). Karena 

koefisien path positif (0,395), mengindikasikan bahwa semakin tinggi 

motivasi berprestasi yang dimiliki oleh responden akan berpengaruh 

pada semakin tinggi pula tingkat produktivitas kerjanya. 

2) Variabel Komitmen Organisasional (Z) nilai thitung sebesar 1,770 

dengan probabilitas sebesar 0,082. Karena thitung < ttabel (1,770 < 2,004) 

atau signifikan t > 5% (0,082 > 0,05) maka variabel Komitmen 

Organisasional (Z) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

variabel Produktivitas Kerja (Y).  

e. Besar nilai Ɛ2 =         =           = 0,755 
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4.12. Hasil Analisis Jalur 

Gambar 4.5. Model Akhir Diagram Jalur (Path Diagram) 

 

 

 

  

Sumber data : Data Primer diolah tahun 2013 

 

Secara keseluruhan, model pada penelitian ini terbagi atas 3 pengaruh 

langsung dan 1 pengaruh tidak langsung. Tabel 4.14 dan Tabel 4.15. akan 

menyajikan hasil pengujian secara langsung maupun tidak langsung. 

Tabel 4.14. Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Langsung 

Variabel Bebas Variabel Terikat Path Signifikansi Keterangan 

Motivasi Berprestasi (X) 
Komitmen 

Organisasional (Z) 
0,249 0,061 Tidak Signifikan 

Motivasi Berprestasi (X) Produktivitas Kerja (Y) 0,395 0,002 Signifikan 

Komitmen 

Organisasional (Z) 
Produktivitas Kerja (Y) 0,216 0,082 Tidak Signifikan 

Sumber data : Data Primer diolah tahun 2013 

Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa variabel Motivasi Berprestasi (X) 

memiliki pengaruh langsung terhadap variabel Produktivitas Kerja (Y). Besarnya 

pengaruh langsung adalah 0,395. Namun hal yang berbeda terjadi pada variabel 

Motivasi Berprestasi (X) terhadap variabel Komitmen Organisasional (Z), serta 

variabel Komitmen Organisasional (Z) terhadap Produktivitas Kerja (Y). 

Walaupun masing-masing memiliki nilai jalur 0,249 dan 0,216, namun kedua 

Ɛ2 Ɛ1 

 

0,249 
Komitmen 

Organisasional (Z) 

Produktivitas 

Kerja (Y) 

Motivasi 

Berprestasi (X) 

0,216 

 

0,395 

0,755 0,0938 
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jalur tidak menunjukkan lulus uji signifikansi karena masing-masing nilai 

signifikansinya lebih besar α = 0,05. 

Tabel 4.15. Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung 

Variabel Bebas Variabel Intervening Variabel Terikat Path Keterangan 

Motivasi Berprestasi 

(X) 

Komitmen 

Organisasional (Z) 

Produktivitas Kerja 

(Y) 
0,054 

Tidak 

Signifikan 

Sumber data : Data Primer diolah tahun 2013 

Pengaruh tidak langsung antara Motivasi Berprestasi (X) terhadap 

Produktivitas Kerja (Y) melalui Komitmen Organisasional (Z), diperoleh dari 

hasil kali koefisien tidak langsungnya yaitu (0,249) x (0,216) = 0,054. Sehingga 

total pengaruh variabel Motivasi Berprestasi (X) terhadap Produktivitas Kerja (Y) 

adalah 0,395 + (0,249 x 0,216) = 0,449.  

 

4.13. Hasil Teori Trimming 

Hasil analisis membuktikan bahwa hasil dari model 1 (satu) yaitu 

pengaruh variabel Motivasi Berprestasi (X) terhadap Komitmen Organisasional 

(Z) adalah tidak signifikan, sedangkan pada model 2 (dua) juga terdapat jalur 

yang tidak signifikan yaitu pengaruh variabel Komitmen Organisasional (Z) 

terhadap Produktivitas Kerja (Y). Maka diperlukan perbaikan model melalui 

trimming, yaitu dengan mengeluarkan variabel Komitmen Organisasional (Z). 

Hasil perhitungannya dapat dilihat sebagai berikut : 
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Tabel 4.16. Hasil Pengaruh Motivasi Berprestasi (X) terhadap  

Produktivitas Kerja (Y) 

Variabel Beta t Hitung Signifikan t Keterangan 

X 0,449 3,727 0,000 Signifikan 

t tabel        :  2,004 

  

R square    :  0,202 

 Sumber data : Data Primer diolah tahun 2013 

Berdasarkan pada Tabel 4.14. tersebut diatas, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

a. Nilai dari R square menunjukkan nilai sebesar 0,202 atau 20,2%. Artinya 

bahwa variabel Produktivitas Kerja (Y) hanya dipengaruhi sebesar 20,2% saja 

oleh variabel Motivasi Berprestasi (X). Sedangkan sisanya sebanyak 79,8% 

dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel bebas yang diteliti.  

b. Dari nilai thitung menunjukkan bahwa pada Variabel Motivasi Berprestasi (X) 

nilai thitung sebesar 3,727 dengan probabilitas sebesar 0,000. Karena thitung > 

ttabel (3,727 > 2,004) atau signifikan t < 5% (0,000 < 0,05) maka variabel 

Motivasi Berprestasi (X) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel 

Produktivitas Kerja (Y). Karena koefisien path positif (0,449), 

mengindikasikan bahwa semakin tinggi motivasi berprestasi yang dimiliki 

oleh responden akan berpengaruh pada semakin tinggi pula tingkat 

produktivitas kerjanya. 

Gambar 4.6. Model Akhir Setelah Trimming 

 

 

Sumber data : Data Primer diolah tahun 2013 

 

0,449 (0,000) 

Motivasi Berprestasi (X) Produktivitas Kerja (Y) 
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Pada model akhir diagram jalur dapat dilihat bahwa setelah Komitmen 

Organisasional (Z) yang memberikan hasil tidak signifikan dihilangkan dari jalur, 

hanya tersisa 1 (satu) jalur saja yang signifikan yaitu pengaruh Motivasi 

Berprestasi (X) terhadap Produktivitas Kerja (Y). 

Hal ini berarti bahwa Motivasi Berpretasi (X) tidak mempengaruhi 

langsung secara signifikan Komitmen Organisasional (Z). Selain itu Komitmen 

Organisasional (Z) ini tidak bisa menjadi variabel mediator (intervening variable) 

dan tidak memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan antara pengaruh 

Motivasi Berprestasi (X) terhadap Produktivitas Kerja (Y). 

 

4.14. Pembahasan 

Secara keseluruhan penelitian ini bertujuan untuk meneliti adanya 

pengaruh langsung dan tidak langsung diatara ketiga variabel yang diteliti yaitu 

Motivasi Berprestasi (X), Komitmen Organisasional (Z), serta Produktivitas Kerja 

(Y). Tujuan penelitian ini telah dijelaskan dalam model analisis jalur pada Bab III 

dan Bab IV dalam penelitian ini. 

 

4.14.1. Pengaruh Langsung Motivasi Berprestasi (X) Terhadap Komitmen 

Organisasional (Z) 

Hasil yang didapatkan setelah melakukan pengujian pengaruh langsung 

antara Motivasi Berprestasi (X) terhadap Komitmen Organisasional (Z) 

menunjukkan bahwa antar kedua variabel yang diuji tidak memiliki pengaruh 

langsung yang signifikan namun memiliki korelasi positif. Yang berarti bahwa 
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pengaruh langsung Motivasi Berprestasi terhadap Komitmen Organisasional 

responden tidak dapat dilihat secara nyata. 

Motivasi berprestasi tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan 

terhadap komitmen organisasional dikarenakan komitmen organisasional hanya 

dipengaruhi sebesar 6,2% saja oleh motivasi berprestasi. Sedangkan sisanya 

sebanyak 93,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel bebas yang diteliti. 

Korelasi positif yang didapat menunjukkan bahwa apabila motivasi 

berprestasi responden meningkat akan meningkatkan komitmen organisasional 

responden juga meskipun bukan pengaruh yang signifikan.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden (Pamudji, 2013), 

didapatkan informasi bahwa hubungan pengaruh langsung yang tidak signifikan 

antara motivasi berprestasi terhadap komitmen organisasional responden banyak 

dipengaruhi oleh profesi responden. Mengingat bahwa responden adalah seorang 

Penyuluh yang notabebe banyak bekerja dilapangan. Maka jika berkaitan dengan 

komitmen, tingkat komitmen responden kepada profesi responden sebagai 

Penyuluh ternyata lebih besar daripada komitmen responden kepada lembaganya.  

Mayoritas Penyuluh adalah seorang pekerja keras dan hal ini membuat 

Penyuluh tidak suka untuk bekerja secara asal. Menurut Sujarno (2013), Penyuluh 

sebagai pekerja lapang harus mengahadapi banyak tantangan yang membuat 

Penyuluh memiliki motivasi tinggi untuk dapat sesegera mungkin mendapatkan 

solusi yang tepat sehubungan dengan masalah yang dihadapi. 

Motivasi untuk berprestasi sendiri mutlak dibutuhkan oleh Penyuluh untuk 

dapat secepat mungkin memenuhi angka kreditnya sebagai syarat utama kenaikan 
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jabatan setingkat lebih tinggi. Penyuluh memiliki buku pedoman pemenuhan 

angka kredit yang berisi pedoman-pedoman bagi penyuluh untuk dapat memenuhi 

angka kreditnya, dan juga aturan-aturan yang berlaku untuk Penyuluh dalam 

melaksakan tugas pokok dan fungsinya. 

Tidak seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) struktural yang kenaikan 

jabatannya berlangsung setiap 4 tahun sekali, Penyuluh sebagai Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) fungsional memiliki keistimewaan untuk dapat naik jabatan minimal 

2 tahun setelah jabatan terakhir dengan syarat terpenuhinya angka kredit sebagai 

syarat utama kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi (Sujarno, 2013). 

Dengan adanya kebijakan tersebut, membuat Penyuluh saling 

berkompetensi untuk menjadi lebih baik antara satu dengan yang lain. Apalagi 

Penyuluh dapat membuat sendiri rencana kerja tahunan dan antara satu Penyuluh 

dengan Penyuluh yang lain tidak bisa saling memerintah melainkan melalui 

koordinasi. Dan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 

Kehutanan adalah lembaga yang menjadi wadah bagi Penyuluh yang lebih banyak 

berhubungan dengan aktifitas-aktifitas Penyuluh secara administratif.  

Semua keadaan tersebut membuat mayoritas Penyuluh memiliki tingkat 

motivasi berpretasi yang cukup tinggi. Sebaliknya semua keadaan tersebut juga 

yang menyebabkan komitmen organisasional tidak dapat dipengaruhi secara 

lansung oleh motivasi berprestasi secara nyata (signifikan). 
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4.14.2. Pengaruh Langsung Motivasi Berprestasi (X) Terhadap Produktivitas 

Kerja (Y) 

Hasil yang didapatkan setelah melakukan pengujian pengaruh langsung 

antara Motivasi Berprestasi (X) terhadap Produktivitas Kerja (Y) menunjukkan 

bahwa antar kedua variabel yang diuji memiliki pengaruh langsung yang 

signifikan dan berkorelasi positif. Yang berarti bahwa hubungan langsung antara 

Motivasi Berprestasi (X) terhadap Produktivitas Kerja (Y) dapat dilihat secara 

nyata. 

Motivasi berprestasi mampu mempengaruhi produktivitas kerja sebesar 

24,5% ketika komitmen organisasional ikut dimasukkan sebagai variabel 

mediator, sedangkan sisanya sebesar 75,5% dijelaskan oleh variabel lain selain 

variabel bebas yang diteliti. Bahkan ketika Trimming diberlakukan, yaitu dengan 

menghapus jalur-jalur yang tidak signifikan, motivasi berprestasi masih mampu 

mempengaruhi produktivitas kerja sebesar 20,2% dan sisanya sebesar 79,8% 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel bebas yang diteliti.  

Korelasi positif yang didapat memiliki arti apabila motivasi berprestasi 

responden mengalami peningkatan maka produktivitas kerja responden akan 

mengalami peningkatan juga, dan peningkatan yang didapat adalah peningkatan 

yang nyata (signifikan). 

Hasil Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Siregar (2013) yang 

menyatakan bahwa motivasi berprestasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Fungsional 

profesi Guru memiliki pengaruh langsung terhadap produktivitas kerjanya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden (Pamudji, 2013), 

didapatkan informasi bahwa jika berkaitan dengan motivasi berprestasi, 
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responden sebagai seorang Penyuluh kecenderungan memiliki tingkat motivasi 

berprestasi yang tinggi. Hal ini dikarenakan seorang Penyuluh membutuhkan 

totalitas mereka dalam bekerja, karena berhubungan langsung dengan kesuksesan 

pelaku utama dalam kegiatan mencari nafkah di bidang pertanian, perikanan, 

perkebunan, peternakan, dan kegiatan pelaku utama yang berada di sekitar 

kawasan kehutanan. 

Oleh karena itu responden cenderung seorang yang produktif. Karena 

totalitas kerja responden selain bermanfaat untuk pelaku utama juga bagi dirinya 

sendiri sehubungan dengan kenaikan pangkat dan jabatan responden. Karena tidak 

seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) struktural yang kenaikan jabatannya 

berlangsung setiap 4 tahun sekali, Penyuluh sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

fungsional memiliki keistimewaan untuk dapat naik jabatan minimal 2 tahun 

setelah jabatan terakhir dengan syarat terpenuhinya angka kredit sebagai syarat 

utama kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi (Sujarno, 2013). Untuk memenuhi 

angka kredit itulah responden harus menjadi seorang Penyuluh yang aktif dan 

produktif. 

 

4.14.3. Pengaruh Langsung Komitmen Organisasional (Z) Terhadap 

Produktivitas Kerja (Y) 

Hasil yang didapatkan setelah melakukan pengujian pengaruh langsung 

antara Komitmen Organisasional (Z) terhadap Produktivitas Kerja (Y) 

menunjukkan bahwa antar kedua variabel yang diuji tidak memiliki pengaruh 

langsung yang signifikan namun memiliki korelasi positif. Yang berarti bahwa 
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hubungan langsung antara Komitmen Organisasional responden terhadap 

Produktivitas Kerja responden tidak terlihat nyata. 

Komitmen organisasional tidak memiliki pengaruh langsung yang 

signifikan terhadap produktivitas kerja walaupun komitmen organisasional 

mampu mempengaruhi produktivitas kerja sebesar 24,5% dengan ikut 

memasukkan motivasi berprestasi, namun pengujian pengaruh langsung 

komitmen organisasional terhadap produktivitas kerja tidak mengahasilkan nilai 

yang signifikan dimana nilainya lebih besar dari α = 0,05. Sisanya sebanyak 

75,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel bebas yang diteliti. 

Korelasi positif memiliki arti apabila komitmen organisasional responden 

meningkat maka akan membawa peningkatan juga terhadap produktivitas kerja 

responden meskipun bukan pengaruh yang nyata (signifikan). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden (Pamudji, 2013), 

didapatkan informasi bahwa produktivitas kerja responden sebagai penyuluh lebih 

dipengaruhi oleh komitmen responden kepada profesinya dan bukan kepada 

lembaganya, serta tingkat motivasi berprestasi yang dimilikinya. Karena tugas 

pokok dan fungsi sebagai Penyuluh melekat langsung pada profesi sebagai 

Penyuluh bukan kepada lembaganya yang menaungi Penyuluh. 

Menurut Sujarno (2013), lembaga yang menaungi Penyuluh selama 26 

tahun bekerja sebagai Penyuluh sudah berganti kurang lebih 4 kali, namun hal 

tersebut tidak banyak mempengaruhi tingkat produktivitasnya sebagai Penyuluh 

di lapangan dan motivasinya untuk terus berprestasi dengan profesinya. Hal yang 

sama juga disampaikan oleh (Pamudji, 2013) bahwa Penyuluh sebagai pekerja 
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fungsional tidak banyak bergantung kepada lembaga melainkan hal-hal yang 

sifatnya administratif. Profesinya sebagai pekerja fungsional membuatnya lebih 

berfokus kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab 

terhadap profesinya. 

Semua keadaan tersebut membuat komitmen organisasional tidak dapat 

mempengaruhi secara lansung produktivitas kerja Penyuluh secara nyata 

(signifikan). 

 

4.14.4. Pengaruh Tidak Langsung Motivasi Berprestasi (X) Terhadap 

Produktivitas Kerja (Y) Melalui Komitmen Organisasional (Z) 

Hasil yang didapatkan setelah melakukan pengujian pengaruh tidak 

langsung Motivasi Berprestasi (X) terhadap Produktivitas Kerja (Y) melalui 

Komitmen Organisasional (Z) menunjukkan bahwa antar ketiga variabel yang 

diuji tidak memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan namun memiliki 

korelasi positif. Yang berarti bahwa pengaruh tidak langsungnya tidak dapat 

terlihat nyata. 

Koreasi positif yang didapat memiliki arti bahwa walaupun tidak memiliki 

pengaruh tidak langsung yang nyata, namun peningkatan motivasi berprestasi jika 

bersama dengan komitmen organisasional responden akan memberikan 

peningkatan kepada produktivitas kerja responden juga yang berarti bahwa 

komitmen keorganisasian masih dapat mempengaruhi dan memiliki arti dalam 

menjadi variabel mediator. 

Hubungan ini dapat dilihat dari nilai total dari pengaruh Motivasi 

Berprestasi (X) terhadap Produktivitas Kerja (Y) dengan melibatkan semua jalur 
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yang ada. Total pengaruh didapatkan dari hasil penjumlahan jalur P1 (motivasi 

berprestasi terhadap produktivitas kerja) dengan hasil dari perkalian P2 (motivasi 

berprestasi terhadap komitmen organisasional) dengan P3 (komitmen 

organisasional terhadap produktivitas kerja) yaitu 0,449 lebih besar daripada nilai 

dari jalur yang signifikan yaitu pengaruh langsung antara Motivasi Berprestasi (X) 

terhadap Produktivitas Kerja (Y) yaitu 0,395. 


