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PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI TERHADAP
KINERJA PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN (PPL) DI DINAS

PERTANIAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK

AGUS YUNI PURWANTO

ABSTRAK

Swasembada beras dari tahun ke tahun semakin sulit dicapai, akibat dari semakin
berkurangnya lahan pertanian dan adanya peningkatan jumlah penduduk. Hal ini
merupakan tantangan bagi Penyuluh Pertanian Lapangan untuk meningkatkan
kinerjanya. Oleh karena itu kepemimpinan dan motivasi kerja merupakan faktor penting
dalam meningkatkan kinerja penyuluh pertanian lapangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif
dan signifikan antara gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja penyuluh
pertanian lapangan sekaligus untuk mengetahui besarnya pengaruh gaya kepemimpinan
dan motivasi kerja terhadap kinerja penyuluh pertanian lapangan.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk.Jenis
penelitian eksplanatif (explanatory research). Populasi dalam penelitian ini adalah Penyuluh
Pertanian Lapangan (PPL) sebanyak 105 orang, pengambilan data dengan metode sen-
sus. Adapun variable independen dalam penelitian ini adalah kepemimpinan dan motivasi
kerja, sedangkan variable dependennya adalah kinerja pegawai. Penelitian ini dengan
menggunakan uji validitas, uji reliabilitas dan menggunakan analisis kuantitatif yang
terdiri dari analisis Chi-Square, analisis Regresi Linier Berganda. Hasil hipotesis kemudian
di uji dengan uji t dan uji F.

Setelah dilakukan penelitian diperoleh hasil bahwa secara parsial maupun secara
simultan factor kepemimpinan dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja
Penyuluh Pertanian Lapangan (ppl) di lingkungan Dinas Pertanian Daerah kabupaten
Nganjuk. Dengan prosentase sebesar 31.5% dari kinerja penyuluh pertanian lapangan
ditentukan oleh faktor gaya kepemimpinan dan motivasi, sedangkan sisanya yang 68.5%
dari kinerja penyuluh pertanian lapangan ditentukan oleh faktor lain.

Kata Kunci:
Kepemimpinan, Motivasi Kerja dan Kinerja Penyuluh Pertanian

ABSTRACT

Self-sufficiency in rice from year to year more difficult to achieve, as a result of a
devastating agricultural land and an increase in population. This is a challenge for the
Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) to improve performance. Therefore, leadership and mo-
tivation of work is an important factor in improving the performance of Penyuluh Pertanian
Lapangan (PPL).

The purpose of this research is to find out if there is a positive and significant effect
between leadership style and work motivation on performance of Penyuluh Pertanian
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Lapangan (PPL) at once to knows the magnitude of the influence of the style of leadership
and motivation of work on performance of farm field officers.

This research was done in Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk. This type of
research eksplanatif (explanatory research). The population in this research is Penyuluh
Pertanian Lapangan (PPL)as many as 105 people, with census data capture methods. As for
the independent variable in this study was leadership and motivation of work, whereas
the variable dependennya is the performance of employees. This research with the use of
test reliability and validity, the test uses quantitative analysis of Chi-Square analysis,
Multiple Linear Regression analysis. Hypothesis test results later in the t-test and the test
with F.

Having done the research obtained results that partially or simultaneous factor
leadership and motivation affect performance significantly to Penyuluh Pertanian Lapangan
(PPL) Service Area in the vicinity of the farm Nganjuk. With the percentage of 19.6% of
Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) performance determined by a factor of style of leader-
ship and motivation, while the rest were 68.5% of the performance of the Penyuluh Pertanian
Lapangan (PPL) determined by other factors.

Keywords:
Leadership, Motivation and Work Performance Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)

PENDAHULUAN
Latar Belakang

Dalam Undang-undang No. 16 tahun
2006 tentang Sistem penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan, disebutkan
bahwa pembangunan pertanian, perikanan,
dan kehutanan yang berkelanjutan meru-
pakan suatu keharusan untuk memenuhi
kebutuhan pangan, papan, dan bahan baku
industri; memperluas lapangan kerja dan
lapangan berusaha; meningkatkan kesejah-
teraan rakyat khususnya petani, pekebun,
peternak, nelayan, pembudi daya ikan,
pengolah ikan, dan masyarakat di dalam
dan di sekitar kawasan hutan; mengentas-
kan masyarakat dari kemiskinan khususnya
di perdesaan; meningkatkan pendapatan
nasional; serta menjaga kelestarian ling-
kungan; Bahwa untuk lebih meningkatkan
peran sektor pertanian, perikanan, dan kehu-
tanan, diperlukan sumber daya manusia
yang berkualitas, andal, serta berkemam-
puan manajerial, kewirausahaan, dan orga-
nisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan
pertanian, perikanan, dan kehutanan mam-
pu membangun usaha dari hulu sampai
dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan

mampu berperan serta dalam melestarikan
hutan dan lingkungan hidup sejalan dengan
prinsip pembangunan berkelanjutan.

Namun dalam kenyataannya tidak
semua penyuluh mempunyai kemampuan,
ketrampilan dan semangat kerja seperti
yang tercantum dalam undang-undang.
Banyak faktor yang dapat mempengaruhi
kinerja, antara lain: kepemimpinan, moti-
vasi, lingkungan kerja, insentif, budaya
kerja, komunikasi, pemberian gizi pegawai,
pelatihan dan masih banyak yang lainnya.
Semua faktor itu pasti berpengaruh ada
yang dominan dan ada juga yang tidak. Hal
ini bisa dipahami karena masing masing
individu penyuluh mempunyai latar bela-
kang pendidikan, pengalaman, motivasi, ke-
mampuan dasar, dan hal lainnya yang ber-
beda, yang pada akhirnya berpengaruh
pada kinerja mereka. Oleh karena itu keha-
diran seorang pemimpin yang mampu
memotivasi, menyamakan persepsi, menya-
tukan visi dan misi, sangat dibutuhkan.

Kepemimpinan merupakan faktor
penting dalam memberikan pengarahan
kepada pegawai apalagi pada saat-saat
sekarang ini dimana semua serba terbuka,
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maka kepemimpinan yang dibutuhkan
adalah kepemimpinan yang bisa member-
dayakan pegawainya. Kepemimpinan yang
bisa menumbuhkan motivasi kerja pe-
wainya adalah kepemimpinan yang bisa
menumbuhkan rasa percaya diri pada pega-
wai dalam menjalankan tugas masing-
masing. Bass (1985) mengembangkan gaya
kepemimpinan berdasarkan pendapat
Maslow mengenai tingkatan kebutuhan
manusia. Untuk memenuhi kebutuhan ba-
wahan yang lebih tinggi seperti afiliasi, har-
ga diri dan aktualisasi diri hanya dimung-
kinkan terpenuhi melalui praktik kepe-
mimpinan transformasional. Sedangkan
kebutuhan karyawan yang lebih rendah,
seperti kebutuhan fisik, dan rasa aman dapat
terpenuhi dengan baik melalui praktik kepe-
mimpinan transaksional. Pemenuhan kebu-
tuhan karyawan tersebut mampu mening-
katkan motivasi kerja pada karyawan
sehingga dapat mencapai tujuan organisasi.

Motivasi juga dapat memberikan sum-
bangan yang signifikan dalam peningkatan
kualitas kerja Seperti teori Maslow tentang
motivasi adalah seperti kerucut, manusia
akan termotivasi apabila kebutuhan yang
menjadi sasaran hidup terpenuhi dengan
baik mulai dari kebutuhan fisiologis sampai
kebutuhan aktualisasi diri. Semakin terpe-
nuhi kebutuhannya maka semakin besar
kinerja pegawai dalam melakukan tugas
dan kewajibannya.

Luthans (2006) mengatakan bahwa
motivasi adalah proses yang dimulai dengan
defisiensi fisiologis atau psikologis yang
menggerakkan perilaku atau dorongan
yang ditujukan untuk tujuan atau insentif.
Motivasi ini mencakup tiga elemen yang
berinteraksi dan saling tergantung yaitu
kebutuhan, dorongan, dan insentif. Kebu-
tuhan membentuk dorongan yang bertuju-
an pada insentif.Menurut Robbins (2002)
bahwa motivasi adalah keinginan untuk
melakukan sesuatu dan menentukan ke-

mampuan bertindak untuk memuaskan
kebutuhan individu. Suatu kebutuhan (needs),
berarti suatu kekurangan secara fisik maupun
psikologis yang membuat keluaran tertentu
terlihat menarik. Suatu kebutuhan yang tidak
terpenuhi menciptakan ketegangan, sehingga
merangsang dorongan dalam diri individu.
Dorongan-dorongan ini menghasilkan suatu
pencarian untuk menentukan tujuan-tujuan
tertentu yang jika tercapai akan memuaskan
kebutuhan dan menyebabkan penurunan
ketegangan.

Motivasi ini hanya diberikan kepada para
bawahan (karyawan). Motivasi mempersoal-
kan bagaimana caranya mendorong gairah
kerja bawahan, agar mereka mau bekerja keras
dengan memberikan semua kemampuan dan
ketrampilannya untuk mewujudkan tujuan
organisasi. Pada dasarnya organisasi bukan saja
mengharapkan karyawan yang “mampu,
cakap, dan terampil”, tetapi yang terpenting
mereka mau bekerja giat dan berkeinginan
untuk mencapai hasil kerja yang optimal.
Kemampuan, kecakapan, dan keterampilan
karyawan tidak ada artinya bagi organisasi jika
mereka tidak mau bekerja keras dengan
mempergunakan kemampuan, kacakapan,
dan ketrampilan yang dimilikinya. Motivasi
penting karena dengan motivasi ini diharapkan
setiap karyawan mau bekerja keras dan
antusias untuk mencapai produktivitas kerja
yang tinggi (Hasibuan, 1996).

Dinas Pertanian khususnya di Kabupaten
Nganjuk berperan besar dalam meningkatkan
kesejahteraan petani melalui peningkatan
produksi pertanian. Dengan meningkatnya
jumlah penduduk maka meningkat pula
kebutuhan pangan, sementara lahan pertanian
semakin berkurang. Sehingga pencapaian swa-
sembada beras semakin sulit dilakukan. Oleh
karena itu sebagai ujung tombak Dinas
Pertanian penyuluh pertanian sangat dituntut
peningkatan kinerjanya. Berdasarkan kondisi
tersebut penulis mengadakan penelitian dengan
judul: “PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN

Agus Yuni Purwanto, Pengaruh Kepemimpinan Dan Motivasi Terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan...
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MOTIVASI TERHADAP KINERJA PENYU-
LUH PERTANIAN LAPANGAN (PPL) DI
DINAS PERTANIAN DAERAH KABU-
PATEN NGANJUK”

Rumusan Masalah
1. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh

terhadap kinerja penyuluh pertanian
lapangan (PPL) di Dinas Pertanian Daerah
Kabupaten Nganjuk?.

2. Apakah motivasi kerja berpengaruh
terhadap kinerja penyuluh pertanian la-
pangan (PPL) di Dinas Pertanian Daerah
Kabupaten Nganjuk?.

3. Berapakah besarnya pengaruh gaya
kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap
kinerja penyuluh pertanian lapangan (PPL)
di Dinas Pertanian Daerah Kabupaten
Nganjuk?

Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui apakah terdapat

pengaruh yang nyata antara gaya kepe-
mimpinan yang diberikan terhadap kinerja
penyuluh pertanian lapangan

2. Untuk mengetahui apakah terdapat penga-
ruh yang nyata antara motivasi kerja yang
diberikan terhadap kinerja penyuluh
pertanian lapangan.

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh
gaya kepemimpinan dan motivasi kerja
terhadap kinerja penyuluh pertanian
lapangan.

Manfaat Penelitian
1. Bagi peneliti dapat menambah wawasan

keilmuan mengenai gaya kepemimpinan
dan motivasi.

2. Bahan masukan bagi Dinas Pertanian
Daerah Kabupaten Nganjuk dalam
mengambil kebijakan guna meningkatkan
kinerja Penyuluh Pertanian.

3. Menambah khasanah dan memperkaya
penelitian ilmiah di UNISKA dan sebagai
bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

METODE PENELITIAN
Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas
Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk Jalan
Anjuk Ladang 02 Nganjuk. Penelitian dimulai
dari bulan Desember 2011 sampai dengan bulan
Maret 2012.

Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian eksplanatif

(explanatory research), yaitu penelitian yang
berusaha menjelaskan hubungan kausal antara
variabel-variabel melalui pengujian hipotesis
(Singarimbun, 1995: 5).

Populasi dan Sampel
Populasi diartikan sekelompok orang,

kejadian atau segala sesuatu yang mempun-
yai karakteristik tertentu. (Nur Indriantoro dan
Bambang Supomo, 2002).

Populasi dalam penelitian ini adalah
pegawai Penyuluh Pertanian Lapangan Dinas
Pertanian Kabupaten Nganjuk sebanyak 105
orang pegawai. Penelitian ini menggunakan
metode sensus, yaitu mendata keseluruhan
populasi yang ada.

Metode Pengumpulan Data
1. Studi Pustaka

Metode studi pustaka dilakukan untuk
mengumpulkan data sekunder yang dila-
kukan dengan cara mengumpulkan data
yang relevan dari buku-buku, jurnal, artikel,
peraturan perundang-undangan yang
terkait, dan bahan-bahan lain yang dapat
menunjang penelitian.

2. Dokumentasi
Metode dokumentasi dilakukan untuk

mengumpulkan data sekunder yang dila-
kukan dengan meminta dokumen-doku-
men yang dimiliki Dinas Pertanian Kabu-
paten Nganjuk yang menjadi objek
penelitian. Dokumen yang dibutuhkan
antara lain struktur organisasi, data jumlah
pegawai, data komposisi pegawai menurut
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bagian, pendidikan, pangkat, jabatan, dan
lain-lain.

3. Kuesioner
Metode kuesioner digunakan untuk

mengumpulkan data primer yang dilaku-
kan dengan memberikan daftar pertanyaan
secara tertulis kepada responden.

4. Wawancara
Metode wawancara digunakan untuk

mengumpulkan data primer yang dilaku-
kan dengan melakukan tanya jawab secara
lisan kepada responden.

Teknis Analisa Data
1. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif adalah metode analisis
yang menganalisis data dengan cara
mendeskripsikan atau menggambarkan
data yang telah terkumpul sebagaimana
adanya tanpa bermaksud membuat
kesimpulan yang berlaku untuk umum atau
generalisasi menggunakan metode-metode
tertentu yang berkaitan dengan
pengumpulan dan penyajian data sehingga
membentuk informasi yang berguna.

2. Analisis Kuantitatif
Analisis kuantitatif dalam penelitian ini

dilakukan menggunakan dua alat analisis,
yaitu analisis chi-square dan analisis regresi
linear berganda.
a. Analisis Chi-Square

Dalam analisis ini akan dilakukan
analisis hubungan antara dua atau lebih
variabel yang diperkirakan memiliki
hubungan (korelasi) secara teroritis. Sesuai
dengan struktur kuesioner yang dibuat
dalam penelitian ini, variabel yang
diobservasi mewakili beberapa dimensi
yang tidak terobservasi. Sebagaimana
dijelaskan sebelumnya dimensi yang
digunakan terdiri dari kepemimpinan
dan motivasi kerja.

Setiap dimensi memiliki variabel-
variabel yang mewakili dimensi tersebut.

Bebererapa metode dilakukan untuk
menghasilkan dimensi laten yang berasal
dari variabel terobservasi. Untuk tujuan
tersebut, tesis ini menggunakan konsep
dimana dimensi tersebut merupakan rata-
rata dari penjumlahan linier dan
proporsional (memiliki bobot yang sama)
dari variabel yang berada dalam dimensi
yang sama. Dengan demikian, nilai
dimensi dirumuskan sebagai berikut.

Dimana Variabel i adalah variabel
pertanyaan ke i.

Tahap berikutnya adalah menen-
tukan kategori dari dimensi terukur
tersebut. Asumsi yang digunakan yaitu
bahwa nilai-nilai dimensi tersebut tersebar
merata dan terdistribusi normal.

b. Analisis Regresi Linear berganda
Analisis regresi linear berganda

digunakan untuk mengetahui apakah
variabel independen secara simultan
berpengaruh terhadap variabel depen-
den. Analisis regresi berganda dapat di-
hitung dengan menggunakan rumus:

Y = a + b1X1 + b2X2 + e

Keterangan:
X1 : Kepemimpinan
X2 : Motivasi Kerja
Y : Kinerja
a : Konstanta
b1-b2 : Koefisien regresi
e : Error

HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
Responden Penelitian

Dalam penelitian ini, untuk membuk-
tikan hipotesis yang diajukan, telah dila-
kukan penelitian terhadap Penyuluh Perta-
nian Lapangan Dinas Pertanian Kabupaten
Nganjuk,dengan memberikan kuisener
pada seluruh penyuluh. Adapun gambaran

Agus Yuni Purwanto, Pengaruh Kepemimpinan Dan Motivasi Terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan...
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mengenai penelitian ini dapat dilihat tabel
berikut:

Tabel 1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Data primer diolah 2012

Tabel 2
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Sumber: Data primer yang di olah tahun 2012

Tabel 3
Data Responden Berdasarkan Pendidikan

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2012

Tabel 4
Karakteristik Responden Berdasarkan

Status Perkawinan

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2012

Deskripsi Hasil Penelitian
Ada dua buah variabel bebas dan satu

variabel terikat dalam penelitian ini. Masing-
masing variabel bebas adalah variabel kepe-

mimpinan dan motivasi. Adapun variabel
terikatnya adalah kinerja penyuluh pertanian
lapangan Dinas Pertanian Kabupaten
Nganjuk.

Berikut hasil jawaban dari penyebaran
kuesioner tersebut.

1. Deskripsi Variabel Kepemimpinan
Tanggapan responden terhadap per-

nyataan bahwa “Pemimpin mengakui dan
menghargai bawahan” adalah 45 orang
menyatakan Sangat Sesuai, 34 orang
menyatakan Sesuai, 24 orang menyatakan
Kurang Sesuai, dan 2 orang menyatakan
Tidak Sesuai. Berdasarkan hasil rata-rata
sebesar 4,16 dapat diketahui bahwa
responden menganggap bahwa
pernyataan tersebut sesuai dengan kondisi
di Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
yaitu pemimpin mengakui dan
menghargai bawahan.

Tanggapan responden terhadap per-
nyataan bahwa “Pemimpin menentukan
tujuan yang realistis untuk organisasi/
bagian” adalah 36 orang menyatakan
Sangat Sesuai, 37 orang menyatakan
Sesuai, 28 orang menyatakan Kurang
Sesuai, dan 4 orang menyatakan Tidak
Sesuai. Berdasarkan hasil rata-rata sebe-
sar 4,00, dapat diketahui bahwa responden
menganggap bahwa pernyataan tersebut
sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di
Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk.

Tanggapan responden terhadap
pernyataan bahwa “Pemimpin menyam-
pikan dengan jelas arah tujuan yang
diinginkan kepada bawahan” adalah 51
orang menyatakan Sangat Sesuai, 35
orang menyatakan Sesuai, 15 orang
menyatakan Kurang Sesuai, dan 4 orang
menyatakan Tidak Sesuai. Berdasarkan
hasil rata-rata sebesar 4,27, dapat diketahui
bahwa responden menganggap bahwa
pernyataan tersebut sesuai dengan kondisi
yang sebenarnya di Dinas Pertanian
Kabupaten Nganjuk.
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Tanggapan responden terhadap per-
nyataan bahwa “Pemimpin memberi
inspirasi kepada anak buah untuk mela-
kukan sesuatu melebihi tugas yang wajib”
adalah 45 orang menyatakan Sangat
Sesuai, 38 orang menyatakan Sesuai, 18
orang menyatakan Kurang Sesuai, dan 4
orang menyatakan Tidak Sesuai. Berda-
sarkan hasil rata-rata sebesar 4,18, dapat
diketahui bahwa responden menganggap
bahwa pernyataan tersebut sesuai dengan
kondisi yang sebenarnya di Dinas Perta-
nian Kabupaten Nganjuk.

Tanggapan responden terhadap
pernyataan bahwa “Pemimpin memuji
dan menghargai pegawai yang bekerja
tepat waktu” adalah 40 orang menyata-
kan Sangat Sesuai, 40 orang menyatakan
Sesuai, 20 orang menyatakan Kurang
Sesuai, dan 5 orang menyatakan Tidak
Sesuai. Berdasarkan hasil rata-rata
sebesar 4,09, dapat diketahui bahwa res-
ponden menganggap bahwa pernyataan
tersebut sesuai dengan kondisi yang
sebenarnya di Dinas Pertanian Kabupaten
Nganjuk.

Tanggapan responden terhadap per-
nyataan bahwa “Pemimpin sering
menekankan pentingnya tugas dan me-
minta pegawai melaksanakan tugas
dengan sebaik-baiknya” adalah 46 orang
menyatakan Sangat Sesuai, 38 orang
menyatakan Sesuai, 18 orang menyata-
kan Kurang Sesuai, dan 3 orang menyata-
kan Tidak Sesuai. Berdasarkan hasil rata-
rata sebesar 4,21, dapat diketahui bahwa
responden menganggap bahwa pernyata-
an tersebut sesuai dengan kondisi yang
sebenarnya di Dinas Pertanian Kabupaten
Nganjuk.

Tanggapan responden terhadap per-
nyataan bahwa “Pemimpin harus bertin-
dak tegas dalam mengambil keputusan
mengenai perlakuan hukuman bagi ba-
wahan yang melanggar aturan” adalah 49

orang menyatakan Sangat Sesuai, 38
orang menyatakan Sesuai, 16 orang
menyatakan Kurang Sesuai, dan 2 orang
menyatakan Tidak Sesuai. Berdasarkan
hasil rata-rata sebesar 4,28, dapat dike-
tahui bahwa responden menganggap
bahwa pernyataan tersebut sesuai dengan
kondisi yang sebenarnya di Dinas Perta-
nian Kabupaten Nganjuk.

Tanggapan responden terhadap
pernyataan bahwa “Pemimpin harus me-
miliki rasa percaya diri dalam menja-
lankan tugas” adalah 46 orang menya-
takan Sangat Sesuai, 35 orang menyata-
kan Sesuai, 22 orang menyatakan Kurang
Sesuai, dan 2 orang menyatakan Tidak
Sesuai. Berdasarkan hasil rata-rata sebe-
sar 4,19, dapat diketahui bahwa respon-
den menganggap bahwa pernyataan
tersebut sesuai dengan kondisi yang
sebenarnya di Dinas Pertanian Kabupaten
Nganjuk.

2. Deskripsi Variabel Komunikasi
Tanggapan responden terhadap pernya-

taan bahwa “Saya sungguh peduli dengan
pekerjaan saya” adalah 33 orang menya-
takan Sangat Sesuai, 28 orang menyatakan
Sesuai, 27 orang menyatakan Kurang Se-
suai, dan 17 orang menyatakan Tidak Se-
suai. Berdasarkan hasil rata-rata sebesar
3,73, dapat diketahui bahwa responden
menganggap bahwa pernyataan tersebut
sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di
Dinas pertanian Kabupaten Nganjuk.

Tanggapan responden terhadap pernya-
taan bahwa “Saya sungguh peduli dengan
pekerjaan saya” adalah 38 orang menya-
takan Sangat Sesuai, 30 orang menyatakan
Sesuai, 25 orang menyatakan Kurang
Sesuai, dan 12 orang menyatakan Tidak Se-
suai. Berdasarkan hasil rata-rata sebesar
3,89, dapat diketahui bahwa responden
menganggap bahwa pernyataan tersebut
sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di
Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk.
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Tanggapan responden terhadap pernya-
taan bahwa “Saya menikmati pekerjaan
yang menantang dan sukar” adalah 31
orang menyatakan Sangat Sesuai, 30 orang
menyatakan Sesuai, 29 orang menyatakan
Kurang Sesuai, dan 15 orang menyatakan
Tidak Sesuai. Berdasarkan hasil rata-rata
sebesar 3,73, dapat diketahui bahwa respon-
den menganggap bahwa pernyataan terse-
but sesuai dengan kondisi yang sebenarnya
di Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk

Tanggapan responden terhadap pernya-
taan bahwa “Jika bukan karena uang, saya
tidak akan melakukan pekerjaan ini” adalah
34 orang menyatakan Sangat Sesuai, 32
orang menyatakan Sesuai, 25 orang menya-
takan Kurang Sesuai, dan 14 orang menya-
takan Tidak Sesuai. Berdasarkan hasil rata-
rata sebesar 3,81, dapat diketahui bahwa
responden menganggap bahwa pernyataan
tersebut sesuai dengan kondisi yang sebe-
narnya di Dinas Pertanian Kabupaten
Nganjuk.

Tanggapan responden terhadap pernya-
taan bahwa “Pekerjaan saya sungguh tidak
menarik minat saya” adalah 30 orang
menyatakan Sangat Sesuai, 25 orang menya-
takan Sesuai, 35 orang menyatakan Kurang
Sesuai, dan 15 orang menyatakan Tidak
Sesuai. Berdasarkan hasil rata-rata sebesar
3,67, dapat diketahui bahwa responden me-
nganggap bahwa pernyataan tersebut
kurang sesuai dengan kondisi yang sebe-
narnya. Dengan demikian pekerjaan yang
ada di Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
menarik minat penyuluh.

Tanggapan responden terhadap pernya-
taan bahwa “Saya ingin mengetahui sebe-
rapa baik saya bekerja, dan saya meng-
gunakan umpan balik untuk diri saya sen-
diri” adalah 34 orang menyatakan Sangat
Sesuai, 28 orang menyatakan Sesuai, 26
orang menyatakan Kurang Sesuai, dan 17
orang menyatakan Tidak Sesuai. Berda-
sarkan hasil rata-rata sebesar 3,75, dapat

diketahui bahwa responden menganggap
bahwa pernyataan tersebut sesuai dengan
kondisi yang sebenarnya di Dinas Pertanian
Kabupaten Nganjuk.

Tanggapan responden terhadap pernya-
taan bahwa “Saya akan menunjukkan pres-
tasi kerja yang baik” adalah 31 orang menya-
takan Sangat Sesuai, 26 orang menyatakan
Sesuai, 30 orang menyatakan Kurang Sesuai,
dan 18 orang menyatakan Tidak Sesuai.
Berdasarkan hasil rata-rata sebesar 3,67,
dapat diketahui bahwa responden mengang-
gap bahwa pernyataan tersebut sesuai
dengan kondisi yang sebenarnya di Dinas
Pertanian Kabupaten Nganjuk.

Tanggapan responden terhadap per-
nyataan bahwa “Saya punya prinsip dalam
mengerjakan pekerjaan secara tuntas”
adalah 24 orang menyatakan Sangat Sesuai,
25 orang menyatakan Sesuai, 34 orang
menyatakan Kurang Sesuai, dan 17 orang
menyatakan Tidak Sesuai. Berdasarkan
hasil rata-rata sebesar 3,63, dapat diketahui
bahwa responden menganggap bahwa per-
nyataan tersebut sesuai dengan kondisi yang
sebenarnya di Dinas Pertanian Kabupaten
Nganjuk.

Tanggapan responden terhadap per-
nyataan bahwa “Saya mempunyai cita-cita
dalam pengembangan karir ke masa depan”
adalah 33 orang menyatakan Sangat Sesuai,
32 orang menyatakan Sesuai, 25 orang
menyatakan Kurang Sesuai, dan 15 orang
menyatakan Tidak Sesuai. Berdasarkan hasil
rata-rata sebesar 3,79, dapat diketahui bahwa
responden menganggap bahwa pernyataan
tersebut sesuai dengan kondisi yang sebenarnya
di Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk.

3. Deskripsi variable Kinerja
Tanggapan responden terhadap per-

nyataan bahwa “Kuantitas kerja pegawai di
sini melebihi pegawai yang lain” adalah 31
orang menyatakan Sangat Sesuai, 44 orang
menyatakan Sesuai, 23 orang menyatakan
Kurang Sesuai, dan 7 orang menyatakan
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Tidak Sesuai. Berdasarkan hasil rata-rata
sebesar 3,94, dapat diketahui bahwa
responden menganggap bahwa pernyata-
an tersebut sesuai dengan kondisi yang
sebenarnya di Dinas Pertanian Kabupaten
nganjuk.

Tanggapan responden terhadap per-
nyataan bahwa “Efisiensi kerja pegawai di
sini melebihi pegawai yang lain” adalah
23 orang menyatakan Sangat Sesuai, 38
orang menyatakan Sesuai, 37 orang
menyatakan Kurang Sesuai, dan 7 orang
menyatakan Tidak Sesuai. Berdasarkan
hasil rata-rata sebesar 3,73, dapat diketahui
bahwa responden menganggap bahwa
pernyataan tersebut sesuai dengan kondisi
yang sebenarnya di Dinas Pertanian
Kabupaten Nganjuk.

Tanggapan responden terhadap per-
nyataan bahwa “Standar kualitas kerja
pegawai melebihi standar resmi yang ada”
adalah 32 orang menyatakan Sangat
Sesuai, 29 orang menyatakan Sesuai, 33
orang menyatakan Kurang Sesuai, dan 11
orang menyatakan Tidak Sesuai. Berda-
sarkan hasil rata-rata sebesar 3,78, dapat
diketahui bahwa responden menganggap
bahwa pernyataan tersebut sesuai dengan
kondisi yang sebenarnya di Dinas
Pertanian Kabupaten Nganjuk.

Tanggapan responden terhadap per-
nyataan bahwa “Kemampuan pegawai
melakukan pekerjaan utama adalah baik”
adalah 31 orang menyatakan Sangat
Sesuai, 36 orang menyatakan Sesuai, 28
orang menyatakan Kurang Sesuai, dan 8
orang menyatakan Tidak Sesuai. Ber-
dasarkan hasil rata-rata sebesar 3,89, dapat
diketahui bahwa responden menganggap
bahwa pernyataan tersebut sesuai dengan
kondisi yang sebenarnya di Dinas Perta-
nian Kabupaten Nganjuk. Artinya standar
kualitas kerja penyuluh di Dinas Pertanian
Kabupaten Nganjuk tidak melebihi
standar resmi yang ada.

Tanggapan responden terhadap per-
nyataan bahwa “Pegawai dapat melak-
sanakan pekerjaan tepat waktu” adalah
34 orang menyatakan Sangat Sesuai, 36
orang menyatakan Sesuai, 27 orang
menyatakan Kurang Sesuai, dan 8 orang
menyatakan Tidak Sesuai. Berdasarkan
hasil rata-rata sebesar 3.91, dapat dike-
tahui bahwa responden menganggap
bahwa pernyataan tersebut sesuai dengan
kondisi yang sebenarnya di Dinas Perta-
nian Kabupaten Nganjuk.

Tanggapan responden terhadap per-
nyataan bahwa “Pengetahuan pegawai
dalam melaksanakan pekerjaan utama-
nya adalah baik” adalah 24 orang menya-
takan Sangat Sesuai, 37 orang menyata-
kan Sesuai, 39 orang menyatakan Kurang
Sesuai, dan 5 orang menyatakan Tidak
Sesuai. Berdasarkan hasil rata-rata sebe-
sar 3,76, dapat diketahui bahwa respon-
den menganggap bahwa pernyataan
tersebut sesuai dengan kondisi yang
sebenarnya di Dinas Pertanian Kabupaten
Nganjuk.

Tanggapan responden terhadap
pernyataan bahwa “Kreativitas pegawai
dalam melaksanakan pekerjaannya
adalah baik” adalah 27 orang menya-
takan Sangat Sesuai, 35 orang menyatakan
Sesuai, 36 orang menyatakan Kurang
Sesuai, dan 7 orang menyatakan Tidak
Sesuai. Berdasarkan hasil rata-rata sebesar
3,78, dapat diketahui bahwa responden
menganggap bahwa pernyataan tersebut
sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di
Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk.

Tanggapan responden terhadap per-
nyataan bahwa “Pemahaman atas
pekerjaan yang dilakukan dengan rekan
sekerja dapat meningkatkan kinerja
pegawai” adalah 31 orang menyatakan
Sangat Sesuai, 35 orang menyatakan
Sesuai, 31 orang menyatakan Kurang
Sesuai, dan 8 orang menyatakan Tidak
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Sesuai. Berdasarkan hasil rata-rata sebesar
3,85, dapat diketahui bahwa responden
menganggap bahwa pernyataan tersebut
sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di
Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk.

Tanggapan responden terhadap
pernyataan bahwa “Dalam mengerjakan
pekerjaan sehari-hari harus mengutama-
kan kepentingan dinas dan berani
mengambil resiko atas pekerjaan yang
dilakukan yang mencerminkan tang-
gung jawab” adalah 27 orang menya-
takan Sangat Sesuai, 36 orang menyata-
kan Sesuai, 36 orang menyatakan Kurang
Sesuai, dan 6 orang menyatakan Tidak

Sesuai. Berdasarkan hasil rata-rata sebesar
3,80, dapat diketahui bahwa responden
menganggap bahwa pernyataan tersebut
sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di
Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk.

Analisis Chi Square (Analisis Hubungan)
1. Analisis Hubungan Motivasi dengan

kinerja
Untuk mengetahui hubungan antara

variabel kepemimpinan dengan kinerja,
maka dilakukan uji Chi-Square. Dari
pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil
sebagaimana disajikan berikut ini.

Tabel 5
Hubungan Kepemimpinan dengan Kinerja

Tabel 5 memperlihatkan penyebaran
persepsi responden mengenai hubungan
kepemimpinan dengan persepsi respon-
den mengenai kinerja. Berdasarkan tabel
diketahui bahwa jumlah penyuluh yang
mempunyai kinerja tidak berhasil se-
banyak 6 orang (6%), yang kurang ber-
hasil sebanyak 18 orang (17%), yang ber-
hasil sebanyak 37 orang (35%), dan yang
sangat berhasil sebanyak 44 orang (42%).
Dari hubungan antara kepemimpinan
dengan tingkat keberhasilan kinerja
dapat diketahui bahwa ada kecenderu-
ngan keberhasilan kinerja yang semakin
berhasil jika tingkat kepemimpinan se-
makin baik. Hal ini menunjukkan ada-
nya hubungan antara kepemimpinan
dengan kinerja.

Tabel 6
Hasil Uji Chi Square kepemimpinan dengan Kinerja

Tabel di atas menunjukkan adanya hu-
bungan (asosiasi) antara persepsi responden
tentang kepemimpinan dengan kinerja.
Terlihat dari nilai Pearson Chi-Square
signifikan (0,000) sebesar 30,616. Nilai ini
menunjukkan bahwa responden merasa-
kan keberhasilan kinerja berhubungan
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dengan kebaikan kepemimpinan.
Dengan demikian jika kepemimpinan

semakin baik, maka kinerja penyuluh
akan semakin baik pula.

2. Analisis Hubungan Motivasi dengan Kinerja

Tabel 7
Hubungan Motivasi dengan Kinerja

Tabel 7 memperlihatkan penyebaran
persepsi responden mengenai hubungan
motivasi kerja dengan persepsi responden
mengenai kinerja. Berdasarkan tabel
diketahui bahwa jumlah penyuluh yang
mempunyai kinerja tidak berhasil sebanyak
6 orang (6%), yang kurang berhasil sebanyak
18 orang (17%), yang berhasil sebanyak 37
orang (35%), dan yang sangat berhasil
sebanyak 42 orang (42%). Dari hubungan
antara motivasi kerja dengan tingkat
keberhasilan kinerja dapat diketahui bahwa
ada kecenderungan keberhasilan kinerja
yang semakin berhasil jika tingkat motivasi
kerja semakin baik. Hal ini menunjukkan
adanya hubungan antara motivasi kerja
dengan kinerja.

Tabel 8
Hasil Uji Chi Square Motivasi Kerja dengan Kinerja

Tabel di atas menunjukkan adanya
hubungan (asosiasi) antara persepsi res-
ponden tentang motivasi kerja dengan
kinerja. Terlihat dari nilai Pearson Chi-Square
signifikan (0,000) sebesar 41,432. Nilai ini
menunjukkan bahwa responden merasakan
keberhasilan kinerja berhubungan dengan
kebaikan motivasi kerja. Dengan demikian
jika motivasi kerja semakin baik, maka
kinerja penyuluh akan semakin baik pula.

Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Analisis kuantitatif dalam penelitian ini

dilakukan dengan menggunakan regresi linear
berganda. Pengujian dilakukan dengan meng-
gunakan alat bantu SPSS for windows version
18. Adapun hasil pengujian regresi dapat dilihat
dalam tabel berikut.

Tabel 9
Hasi Uji Regresi Linier Berganda

Data primer diolah 2012
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Dari hasil pengolahan data di atas, da-
pat disusun persamaan regresi sebagai
berikut:

Y = 0.915 + 0.366 X1 + 0.358 X2

Berdasarkan persamaan regresi yang
diperoleh ini dapat diketahui bahwa:

b1 = 0.366

Artinya variabel kepemimpinan dapat
meningkatkan kinerja penyuluh Dinas Per-
tanian Kabupaten Nganjuk karena penga-
ruhnya signifikan.

B2 = 0.358

Artinya variabel motivasi kerja dapat
meningkatkan kinerja penyuluh Dinas Per-
tanian Kabupaten Nganjuk karena penga-
ruhnya signifikan.

Berdasarkan tabel 9 di atas dapat
diketahui nilai R2 adalah 0,315 (31.5%).
Artinya variansi variabel terikat yang dapat
dijelaskan variabel bebas sebesar 31.5%
sedangkan yang 68.5% dijelaskan oleh va-
riabel lain yang tidak diteliti dalam pene-
litian ini.

Untuk meningkatkan kinerja penyuluh
dapat digunakan variabel kepemimpinan
motivasi kerja, karena variabel ini mem-
punyai pengaruh yang signifikan terhadap
kinerja.

Uji Hipotesis
Untuk menguji hipotesis 1 – 2 digu-

nakan uji t. Uji t dilakukan dengan mem-
bandingkan p value dengan nilai α. Jika p
value < α, maka signifikan. Jika p value > α,
maka tidak signifikan.

Dari pengujian yang dilakukan dengan
diketahui bahwa:
1. p value X1 (0,000) > α (0,05), hal ini me-

nunjukkan hipotesis 1 terbukti, karena
signifikan, sedangkan hipotesis yang
ingin dibuktikan adalah “Ada pengaruh
yang signifikan dari faktor Kepemim-

pinan terhadap kinerja penyuluh di
lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten
Nganjuk.”

2. p value X2 (0,000) < α (0,05), hal ini
menunjukkan hipotesis 2 terbukti, karena
signifikan, dan hipotesis yang ingin di-
buktikan “Ada pengaruh yang signifikan
dari faktor komunikasi terhadap kinerja
penyuluh di lingkungan Dinas Pertanian
Kabupaten Nganjuk.”

Untuk menguji hipotesis 3 digunakan
uji F. Uji F dilakukan dengan memban-
dingkan p value dengan nilai α. Jika p value
< α, maka signifikan. Jika p value >α, maka
tidak signifikan. Dari pengujian yang
dilakukan dengan diketahui bahwa p value
(0,000) < α (0,05). Hal ini menunjukkan hipo-
tesis 3 terbukti. Artinya “Ada pengaruh yang
signifikan dari faktor kepemimpinan dan
motivasi kerja secara simultan terhadap
kinerja penyuluh di lingkungan Dinas
Pertanian Kabupaten Nganjuk.”

Pembahasan
Berdasarkan hasil pengujian yang

dilakukan di atas, dapat diketahui bahwa
secara simultan, ada pengaruh yang sig-
nifikan dari faktor kepemimpinan, komu-
nikasi, iklim organisasi dan motivasi kerja
terhadap kinerja penyuluh pertanian la-
pangan Dinas Pertanian Kabupaten Ngan-
juk. Hal ini terbukti uji F yang signifikan
pada tingkat α = 0,05.

Namun demikian, setelah diuji secara
individual, diketahui bahwa factor kepe-
mimpinan dan faktor motivasi kerja mem-
punyai pengaruh signifikan terhadap kinerja
pegawai. Hal ini sejalan dengan pendapat
Stoner et.al (1996: 134) menyatakan bahwa
“Motivasi adalah karakteristik psikologi
manusia yang memberikan kontribusi pada
tingkat komitmen seseorang. Ini termasuk
faktor yang menyebabkan, menyalurkan
dan mempertahankan tingkah laku manusia
dalam arah tekat tertentu”. Demikian pula
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sejalan dengan pendapat Robbins(1997: 198)
yang menyatakan bahwa “Motivasi adalah
kesediaan untuk mengeluarkan tingkat
upaya yang tinggi kearah tujuan organisasi
untuk memenuhi kebutuhan individual.”

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat
dipahami mengapa motivasi kerja mem-
punyai pengaruh yang signifikan terhadap
kinerja pegawai Dinas Pertanian Kabupaten
Nganjuk.

Di lain pihak, faktor kepemimpinan
mutlak merupakan faktor yang berasal dari
luar individu. Sebagaimana diketahui
bahwa faktor kepemimpinan sebenarnya
ditujukan untuk mengendalikan, memim-
pin, mempengaruhi pikiran, perasaan atau
tingkah laku orang lain untuk mencapai
tujuan yang telah ditentukan sebelumnya
(Ermaya, 1999: 11). Berdasarkan definisi ini
dapat diketahui bahwa faktor kepemim-
pinan murni berasal dari luar individu. Seba-
gai faktor yang berasal dari luar, kadang-
kadang pihak yang dipengaruhi tidak bisa
dikendalikan sesuai dengan keinginan
pimpinan. Tetapi di Dinas Pertanian Ka-
bupaten Nganjuk factor kepemimpinan
sangat berpengaruh pada kinerja pegawai.

Implikasi Hasil Penelitian
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat

diketahui bahwa faktor kepemimpinan
mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap kinerja pegawai di Dinas Pertanian
Kabupaten Nganjuk. Hal ini menunjukkan
bahwa faktor kepemimpinan yang diterap-
kan di Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
sudah tepat, karena terbukti dapat mening-
katkan kinerja pegawai secara signifikan.

Sebagaimana diketahui bahwa Fiedler
(dalam Wahjosumidjo, 1994: 97) mengiden-
tifikasikan tiga macam situasi kepemim-
pinan atau variabel yang membantu menen-
tukan gaya kepemimpinan yang akan
efektif, yaitu:

1) Hubungan antara pemimpin dengan
bawahan (leader-member relations)
Maksudnya bagaimana tingkat kualitas
hubungan yang terjadi antara atasan
dengan bawahan. Sikap bawahan ter-
hadap kepribadian, watak dan kecakapan
atasan.

2) Stuktur tugas (task structure).
Maksudnya di dalam situasi kerja apakah
tugas-tugas telah disusun ke dalam suatu
pola-pola yang jelas atau sebaliknya.

3) Kewibawaan kedudukan kepemimpinan
(leader’s position power),
Maksudnya kewibawaan formal pemim-
pin di mata bawahan. Suatu situasi akan
menyenangkan pemimpin jika ketiga
dimensi di atas mempunyai derajat yang
tinggi, pimpinan diterima para pengi-
kutnya, tugas-tugas dan semua yang
berhubungan dengan pegawai ditentu-
kan secara jelas dan penggunaan otoritas
dan kekuasaan secara formal diterapkan
oleh pemimpin.

Berdasarkan uraian mengenai kepe-
mimpinan maka dapat dikatakan bahwa
faktor kepemimpinan di Dinas Pertanian
Kabupaten Nganjuk dapat meningkatkan
kinerja secara signifikan, itu berarti gaya
kepemimpinan yang digunakan oleh atasan
di Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
sudah tepat.

Untuk menentukan gaya kepemim-
pinan yang paling tepat, kemungkinan
membutuhkan beberapa kali uji coba.
Pemimpin dapat mencoba masing-masing
gaya kepemimpinan, untuk kemudian me-
nentukan gaya kepemimpinan apa yang
paling tepat untuk diterapkan di Dinas
Pertanian Kabupaten Nganjuk. Namun
demikian, tidak menutup kemungkinan,
para pemimpin untuk menggunakan gaya
kepemimpinan yang berubah-ubah dari
waktu ke waktu, sesuai dengan dinamika
organisasi yang dipimpinnya.
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Dari penelitian yang dilakukan juga
diketahui bahwa ada 2 variabel yang mem-
punyai pengaruh yang signifikan terhadap
kinerja penyuluh pertanian adalah kepe-
mimpinan dan motivasi kerja. Menurut
Maslow (dalam Stonner, 1996: 139) di dalam
diri manusia ada suatu jenjang hierarki lima
kebutuhan sebagai berikut:
1) Faali (Fisiologis), rasa lapar, haus, pakai-

an, rumah, seks dan kebutuhan ragawi.
2) Keamanan, keselamatan dan perlin-

dungan terhadap kerugian fisik dan
emosional.

3) Sosial, kasih sayang, rasa memiliki,
diterima baik dan persahabatan.

4) Penghargaan, mencakup rasa hormat in-
ternal, harga diri, otonomi, prestasi dan
faktor hormat external misalnya status
pengakuan dan perhatian.

5) Aktualisasi diri, dorongan untuk menjadi
apa yang ia mampu, mencakup pertum-
buhan, mencapai potensial dan peme-
nuhan diri.

Semua kebutuhan yang dikemukakan
Maslow di atas, akan memotivasi pegawai.
Dalam hal ini pegawai yang telah terpenuhi
kebutuhannya yang lebih rendah akan
mempunyai kebutuhan yang lebih tinggi.
Demikian seterusnya, kebutuhan itu tidak
akan pernah berhenti. Oleh karena itulah
motivasi ini tidak akan pernah mati selama
pegawai masih mempunyai kebutuhan. Jika
dilihat dari teori Maslow ini, maka sangat
masuk akal jika motivasi kerja merupakan
satu-satunya variabel yang mempunyai
pengaruh paling signifikan terhadap kinerja.

Berdasarkan uraian di atas membawa
implikasi bahwa pihak pimpinan Dinas
Pertanian Kabupaten Nganjuk dapat me-
ningkatkan motivasi kerja penyuluh perta-
nian dengan cara mengetahui kebutuhan
penyuluh, dan menjadikan kebutuhan terse-
but sebagai alat untuk memotivasi penyuluh.
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