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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan: a) untuk menguji dan menganalisis pengaruh tingkat pendidikan 

dan keterampilan terhadap kinerja PPL pada aplikasi pertanian organik dan b) untuk 

menguji dan menganalisis pengaruh tingkat pendidikan dan keterampilan secara bersama-

sama terhadap kinerja PPL pada aplikasi pertanian organik di Kabupaten Gowa. Penelitian 

diselenggarakan di Kantor Dinas Pertanian di Kabupaten Gowa, bulan Maret sampai Mei 

2013. Sampel dalam penelitian ini adalah 64 orang. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan memberikan kuisioner kepada penyuluh 

yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten Gowa. Data dianalisis dengan menggunakan 

Metode Kuantitatif yang menggunakan analisis yaitu analisa Regresi Berganda, Uji t, dan 

Uji f. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial tingkat pendidikan dan 

keterampilan berpengaruh terhadap kinerja PPL pada aplikasi pertanian organik di 

Kabupaten Gowa. Secara simultan tingkat pendidikan dan keterampilan berpengaruh 

terhadap kinerja PPL pada aplikasi pertanian organik di Kabupaten Gowa. 

Kata Kunci: Pendidikan, keterampilan, dan kinerja 

 

 

ABSTRACT 

Research aims: a) to examine and analyze the influence of education and skill levels of  

performance AEF, and b) to test and analyze the influence of education and skill levels 

together againts AEF performance in the application of organic farming in Gowa. 

Research conducted in the office of the District Agriculture Gowa, March to May 2013. 

Samples in this study were 64 people. The data collection methods that used were 

observation, documentation and gave questionnaires to department of agriculture in 

accordance with the research conducted. The data are with using Quantitative Method 

that using three formulas;Multiple Regression Analysis, Test t, and Test f. The results 

showed that partial level education and skill there is influence toward performance 

Agricultural Extension of activity at organic farm application regency of Gowa. And 

together level education and skill there is influence toward performance Agricultural 

Extension of activity at organic farm application regency of Gowa. 

Keywords: Education, skill, and performance 
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PENDAHULUAN 

Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan 

dan Kehutanan meneguhkan bahwa 

penyuluh pertanian mempunyai peran 

strategis untuk memajukan pertanian di 

Indonesia. Pemerintah wajib 

menyelenggarakan penyuluhan pertanian, 

perikanan dan kehutanan. 

Kinerja penyuluh pertanian dipengaruhi 

oleh faktor karakteristik, psikologis dan 

organisasi penyuluh. Karakteristik 

penyuluh diklasifikasikan dalam 

kemampuan dan keterampilan, latar 

belakang pribadi dan demografis. 

Psikologis penyuluh dirumuskan dalam 

persepsi, sikap, kepribadian, belajar dan 

motivasi. Organisasi penyuluh 

dikelompokkan dalam sumber daya, 

kepemimpinan, imbalan, struktur dan 

desain pekerjaan. 

Kinerja penyuluh pertanian ditentukan 

pada pencapaian tujuan yang ditetapkan 

oleh organisasi penyuluhan pertanian 

dengan batasan waktu yang telah 

ditentukan. Kinerja penyuluh pertanian 

didasarkan pada tugas pokok dan 

fungsinya yang diuraikan secara 

komprehensif pada uraian macam-macam 

tugas. 

Kinerja penyuluh pertanian pada aspek 

persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan 

pelaporan merupakan rangkaian sistematis 

dan terstruktur dalam alur tak terpisahkan. 

Programa penyuluhan pertanian 

berlandaskan pada analisis kebutuhan 

petani dan kondisi khalayak sasaran saat 

ini serta kondisi khalayak sasaran yang 

akan diwujudkan. Programa penyuluhan 

pertanian adalah proses pembelajaran 

antara petani dengan penyuluh yang 

dimulai dengan proses sharing informasi 

dan keterlibatan aktif petani pada 

perencanaan yaitu mengidentifikasi 

potensi wilayah, agroekosistem dan 

kebutuhan teknologi. 

Aspek berikutnya adalah materi dan 

metode yang dipilih dalam melakukan 

penyuluhan pertanian. Materi dan metode 

adalah substansi dalam penyuluhan yang 

dikondisikan pada kebutuhan petani. 

Tujuan akhir penyuluhan pertanian 

ditentukan oleh materi dan metode yang 

dilakukan penyuluh pertanian.  

Parameter berikutnya adalah pelaporan 

dan evaluasi penyuluhan. Pelaporan dan 

evaluasi dikategorikan dalam dua aspek 

yaitu pelaporan dari hasil penyuluhan dan 

evaluasi dampak penyuluhan pertanian. 

Pelaporan dan evaluasi sebagai introspeksi 

diri penyuluh pertanian tentang target 

yang belum dicapai dan perlu diperbaiki. 

Aspek berikutnya adalah pengembangan 

penyuluhan pertanian dan profesi 

penyuluh. Penyuluh mempelajari 

pedoman dan petunjuk pelaksanaan 

penyuluhan pertanian serta metode atau 

sistem kerja penyuluhan pertanian. 

Penyuluh pertanian menambah input 

berupa pengetahuan ilmu-ilmu 

penyuluhan terkini melalui pelatihan dan 

seminar, membuat karya tulis atau karya 

ilmiah dan membeli buku-buku 

penyuluhan. 

Penyuluh yang berhasil adalah penyuluh 

yang mampu merancang dan 

melaksanakan program pembelajaran, 

materi dan metodenya sesuai dengan 

kondisi dan karakteristik petani. Penyuluh 

pertanian harus mampu pada aspek 

kepemimpinan, komunikasi, diseminasi 

teknologi dan bidang teknis yang akan 

disuluhkan. Tujuan penelitian ini adalah: 

a) untuk menguji dan menganalisis 

pengaruh tingkat pendidikan dan 

keterampilan terhadap kinerja Penyuluh 

Pertanian Lapangan (PPL) pada aplikasi 

pertanian organik di Kabupaten Gowa dan 

b) untuk menguji dan menganalisis 

pengaruh tingkat pendidikan dan 

keterampilan secara bersama-sama 

terhadap kinerja PPL pada aplikasi 

pertanian organik di Kabupaten Gowa. 
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BAHAN DAN METODE 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian diselenggarakan di Kantor 

Dinas Pertanian Kabupaten Gowa. yang 

berlangsung dari bulan Maret sampai Mei 

2013 

 

2. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh penyuluh pertanian pada Dinas 

Pertanian di Kabupaten Gowa berjumlah 

104 orang. 

Dalam penelitian ini diketahui jumlah N = 

104, e = ditetapkan 5%, maka setelah 

dihitung: n = 64 orang responden 

penyuluh pertanian. Maka sampel 

dilakukan dengan menggunakan teknik 

purpossive sampling yaitu pengambilan 

sampel secara tretentu dan disesuaikan 

dengan tujuan peneliti. 

 

3. Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh, diseleksi 

berdasarkan validitasnya dan selanjutnya 

dianalisis secara kuantitatif. 

Data yang diperoleh dari pendekatan 

empiris dianalisis secara kuantitatif 

dengan menggunakan teknik pengujian uji 

multiple regression (regresi berganda), 

penggunaan model uji multiple regression 

yang dihitung dengan menggunakan 

perangkat lunak (software) atau SPSS 17 

(Ghozali, 2009). Penggunaan model uji 

multiple regression akan membantu untuk 

melakukan identifikasi setiap variasi 

independen yang diteliti, sehingga tampak 

variabel mana dari variabel bebas yang 

sangat berpengaruh terhadap dependen 

variabel, baik secara parsial maupun 

secara simultan. Adapun prosedur analisis 

data dalam penelitian menggunakan 

analisis statistik dengan formulasi sebagai 

berikut: Analisis regresi linear berganda, 

uji t, dan uji f. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Analisis Linear Berganda 

Untuk menguji kebenaran hipotesis 

penelitian, peneliti menggunakan 

pengujian analisis regresi linear berganda.  

Untuk mengetahui secara ringkas 

besarnya koefisien regresi, pengaruh 

secara parsial dan simultan, maka dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

Berdasarkan Tabel 1, dapat dibuat 

persamaan regresi linier berganda yaitu: 

y = 46,268 + 2.183x1 + 3.326x2 

Dari persamaan tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa: 

a. Konstanta sebesar 46,268 menyatakan 

bahwa jika ada tingkat pendidikan (x1), 

dan keterampilan (x2) maka kinerja 

PPL pada aplikasi pertanian organik 

sebesar 46,268. 

b. Koefisien regresi tingkat Pendidikan 

(x1) sebesar 2.183 menyatakan bahwa 

ada pengaruh signifikan tingkat 

pendidikaan dengan kinerja PPL pada 

aplikasi pertanian organik sebesar 

2.183 dengan anggapan keterampilan 

(x2) tetap. 

c. Koefisien regresi keterampilan (x2) 

sebesar 3.326 menyatakan bahwa ada 

pengaruh siknifikan akan keterampilan 

dengan kinerja PPL pada aplikasi 

pertanian organik sebesar 3.326 dengan 

anggapan tingkat pendidikan (x1) tetap. 
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Tabel 1. Hasil pegujian hipotesis  

Analisis statistik Hasil  

Konstanta (a) 46.268 

Koefisien Regresi (b1) 2.183x1 

Koefisien Regresi (b2) 3.326 x2 

 

 

2. Uji t 

Uji statistik t (Tabel 2) pada dasarnya 

digunakan untuk melihat pengaruh 

variabel independen terhadap variabel 

dependen secara parsial. Dimana pada 

penelitian ini untuk melihat pengaruh 

tingkat pendidikan dan keterampilan 

terhadap kinerja PPL pada aplikasi 

pertanian organik secara 

parsial/individual. 

Berdasarkan hasil perhitungan secara 

parsial (uji t) sebesar thitung 3.833 > ttabel 

1,671. Berarti ada pengaruh tingkat 

pendidikan terhadap kinerja PPL pada 

aplikasi pertanian organik. 

Berdasarkan hasil perhitungan secara 

parsial (uji t) sebesar thitung 2.072 > ttabel 

1,671. Berarti ada pengaruh keterampilan 

terhadap kinerja Penyuluh Pertanian 

Lapangan (PPL) Pada Aplikasi Pertanian 

Organik. Adapun kriteria pengujian Jika 

thitung > ttabel atau -thitung < -ttabel maka H0 

ditolak dan H1 diterima. 

 

3. Uji f 

Uji statistik f pada dasarnya digunakan 

untuk melihat pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen 

secara simultan. Dimana pada penelitian 

ini untuk melihat pengaruh tingkat 

pendidikan dan keterampilan terhadap 

kinerja PPL pada aplikasi pertanian 

organik. 

Berdasarkan hasil analisis statistik 

menunjukkan bahwa secara bersama-sama 

kedua variabel bebas, yaitu: Tingkat 

Pendidikan (x1), Keterampilan (x2) 

memiliki pengaruh terhadap kinerja PPL 

(y) Pada Aplikasi Pertanian organik yang 

dapat ditunjukkan melalui nilai thitung 

=4.351 > ttabel = 1,671. Adapun kriteria 

pengujian Jika thitung > ttabel atau -thitung < -

ttabel maka H0 ditolak dan H1 diterima.

 

Tabel 2 Hasil pengujian secara simultan 

Uji Parsial t- hitung Probabilitas Keterangan 

Tingkat Pendidikan (x1)  3.833 0.408 Signifikan 

Keterampilan (x2)  2.072 0.943 Signifikan 

t tabel = 1,671 
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Pembahasan deskripsi hasil penelitian 

akan didasarkan pada analisis deskripsi 

atas analisa model dan pembuktian 

hipotesis dalam bentuk pengujian 

hipotesis. Pembahasan analisis deskripsi 

meliputi pengaruh masing-masing 

variabel bebas berupa faktor-faktor kinerja 

yang terdiri dari: tingkat pendidikan dan 

keterampilan terhadap variabel terikat 

yaitu kinerja PPL pada aplikasi pertanian 

organik di Kabupaten Gowa. Penjelasan 

dari masing-masing pengaruh variabel 

sebagai berikut: 

 

1. Pengaruh Faktor-Faktor Kinerja 

Penyuluh Pertanian 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 

model persamaan regresi liniar berganda 

menunjukkan pengaruh faktor-faktor 

kinerja yang terdiri dari: variabel tingkat 

pendidikan, dan variabel keterampilan 

terhadap variabel terikat yaitu kinerja PPL 

pada aplikasi pertanian organik di 

Kabupaten Gowa. Untuk menunjukkan 

apakah variabel bebas secara bersama-

sama mempunyai pengaruh terhadap 

variabel terikat, maka digunakan uji 

secara serempak atau uji F. Hasil uji 

serempak berdasarkan analisis statistik 

Fhitung sebesar 4.351 lebih besar dari Ftabel 

sebesar 1,671, ini menunjukkan bahwa 

faktor-faktor tingkat pendidikan dan 

keterampilan secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang bermakna 

terhadap kinerja PPL pada aplikasi 

pertanian organik di Kabupaten Gowa. 

Pengaruh antara faktor-faktor tingkat 

pendidikan dan keterampilan terhadap 

kinerja penyuluh pertanian lapangan 

menghasilkan angka korelasi berganda 

sebesar 2.183, hal ini berarti berpengaruh 

terhadap kedua faktor-faktor kinerja yaitu 

tingkat pendidikan dan keterampilan 

terhadap kinerja PPL pada aplikasi 

pertanian organik di Kabupaten Gowa. 

Koefisien determinasi (R
2
) sebesar 3.211 

menunjukkan bahwa, variabel kinerja 

penyuluh pertanian lapangan dapat 

dijelaskan oleh kemampuan variabel 

bebas yang terdiri dari tingkat pendidikan 

dan keterampilan dan sisanya disebabkan 

oleh faktor-faktor lain diluar model 

variabel-variabel yang diteliti. 

 

2. Pengaruh Tingkat Pendidikan 

Terhadap Kinerja Penyuluh 

Pendidikan menurut pengertian Yunani 

adalah pedagogik, yaitu: ilmu menuntut 

anak. Orang Romawi melihat pendidikan 

sebagai educare, yaitu mengeluarkan dan 

menuntun, tindakan merealisasikan 

potensi anak yang dibawa waktu 

dilahirkan di dunia. Bangsa Jerman 

melihat pendidikan sebagai Erziehung 

yang setara dengan educare, yakni: 

membangkitkan kekuatan terpendam atau 

mengaktifkan kekuatan/potensi anak 

(Hasbullah, 2006). Menurut Suwarno 

(2001) pendidikan adalah proses 

pembentukan kecakapan-kecakapan 

fundamental secara intelektual dan 

emosional kearah alam dan sesama 

manusia. Sedangkan pendidikan menurut 

Sudirman (2004) adalah memberiri kita 

pembekalan yang tidak ada pada masa 

kanak-kanak, akan tetapi kita 

membutuhkannya pada waktu dewasa.  

Berdasarkan hasil perhitungan statistik, 

terlihat bahwa faktor pendidikan 

berpengaruh terhadap kinerja, hal ini 

berarti bahwa untuk meningkatkan kinerja 

maka salah satunya adalah dengan 

mendapatkan orang-orang yang 

mempunyai latar belakang pendidikan 

pertanian. 

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, 

diketahui bahwa pengaruh tingkat 

pendidikan dengan kinerja kontribusinya 

cukup besar, terlihat korelasi berganda 

sebesar 2.183 dan berpengaruh secara 

signifikan.  

Kontribusinya pendidikan dalam kinerja 

PPL sangat besar sekali bahkan hampir 
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sangat dominan dalam peningkatan 

kinerja penyuluh pertanian.  

Pendidikan bagi pekerjaan penyuluh 

pertanian adalah sangat penting, dimana 

dalam pekerjaannya atau pelaksanaan 

tugasnya penyuluh harus mampu 

mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang 

pertanian, sebagai bahan materi 

penyuluhan bagi petani dan keluarganya 

berperan sebagai pelaku utama dan pelaku 

usaha. Materi penyuluhan yang diberikan 

harus disesuaikan dengan kebutuhan 

petani, sehingga petani dapat menerima 

dan mengadopsi teknologi yang diberikan 

penyuluh pertanian lapangan. 

Penetapan taraf pendidikan dianggap 

wajar oleh responden dengan kata lain 

responden dapat menerima dan puas atas 

tingkat pendidikan terhadap pekerjaan 

mereka sebagai seorang penyuluh 

pertanian. 

 

3. Pengaruh Keterampilan Terhadap 

Kinerja Penyuluh 

Menurut Lynton dan Pareek (2005), 

bahwa pelatihan mempersiapkan peserta 

latihan untuk mengambil jalur tindakan 

tertentu yang dilukiskan oleh teknologi 

dan organisasi tempat bekerja, serta 

membantu peserta memperbaiki prestasi 

dalam kegiatannya terutama mengenai 

pengertian dan keterampilan.  

Noe et al. (2003) mengemukakan training 

is a planned effort to facilitate the 

learning of job-related knowledge, skills, 

and behavior by employee. Hal ini berarti 

bahwa pelatihan merupakan suatu usaha 

yang terencana untuk memfasilitasi 

pembelajaran tentang pekerjaan yang 

berkaitan dengan pengetahuan, keahlian 

dan perilaku oleh para pegawai. 

Pengaruh nyata karakteristik internal 

dengan kinerja penyuluh pertanian juga 

tampak pada faktor pelatihan. Artinya, 

faktor pelatihan berkaitan erat dengan 

kinerja penyuluh pertanian, terutama 

kinerja penyuluh pada aspek kerjasama 

dan komunikasi. Data penelitian 

menunjukkan 46 persen penyuluh yang 

mengikuti pelatihan, terutama penyuluh 

baru, kenyataan ini didukung dengan data 

penelitian, dimana 50 persen penyuluh 

memiliki masa kerja kurang dari 13 tahun, 

sehingga peluang mereka mengikuti 

beragam pelatihan sudah banyak. Selain 

itu, banyaknya anggaran yang dikelolah 

institusi penyuluhan sehingga banyak 

intensitas pelatihan yang diikuti oleh PPL. 

Secara eksternal tingginya motivasi PPL 

tersebut dikarenakan kebijakan-kebijakan 

organisasi yang sejalan dengan keinginan 

dan kebutuhan penyuluh. Hal ini sejalan 

dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Slamet (2010), bahwa kebijakan kenaikan 

pangkat dan pola karier yang jelas akan 

berpengaruh pada motivasi penyuluh. 

Kenyataan di lapangan menunjukkan 

motivasi penyuluh di Kabupaten Gowa 

yang berdampak baik pada kinerja hanya 

ditemukan pada penyuluh-penyuluh yang 

ditempatkan pada lokasi tugas yang 

mudah dijangkau serta penyuluh yang 

memperoleh perhatian dari pimpinan, 

yang secara tidak langsung mempengaruhi 

motivasi kerja penyuluh pertanian. Hasil 

penelitian Nugraheni (2003), 

menunjukkan bahwa motivasi kerja 

penyuluh akan berdampak positif terhadap 

kinerja penyuluh. 

 

 

KESIMPULAN 

1. Tingkat pendidikan dan keterampilan 

berpengaruh terhadap kinerja PPL pada 

aplikasi pertanian organik di 

Kabupaten Gowa. 

2. Tingkat pendidikan dan keterampilan 

berpengaruh secara simultan terhadap 

kinerja PPL pada aplikasi pertanian 

organik di Kabupaten Gowa. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi
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