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A,BSTRACT

The objective of the' research is to study the correlation between Motivai
.Commitment, and Organizational Culture with Job Satisfaction of goverment extens
workerwhich was carried out at Bogor and Bekasi Districts, WestJava Province, wit
sample if 70 selected by using porposive sampling. The validity of instrument 1

measured by using Pearson Product Moment correlation and the reliability was measu
by Alpha Cronbach formula. The study finds out that there is positive and signific
correlation between: (1) Motivation (XI) and Job Satisfaction (Y);(2) Commitment (
and Job Satisfaction (Y);(3) Organizational Culture (X3) and Job Satisfaction
Therefore Job Satisfaction of goverment extension worker can be improved by enhanc
the motivation, commitment and organizational culture

Key Words: Motivation, Commitment, Organizational Culture, and Job Satisfaction

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji korelasi antara motivasi, komitmen
budaya organisasi dengan kepuasan kerja penyuluh pertanian PNS di Kabupaten Bo
dan Bekasi. Provinsi Jawa Barat.J umlah sampel yang diambil sebanyak 70 respon
dengan metode purposif sampling.Validasi instrumen diukur menggunakan rumus
Cronbach. Hasil kajian diketahui bahwa terdapat hubungan korelasi positif antara moti:
(Xl) dengan kepuasan kerja (Y) , komitmen dengan (X2) dengan kepuasan kerja, Bud
kerja (X4) dengan kepuasan kerja (Y). Dalam perspektif pemahaman lain, dapat dikatal
makin tinggi Motivasi ,makin kuat Komitmen dan makin kondusif Budaya Organist
maka makin tinggi tingkat Kepuasan Kerja para PPPNS. Dengan demikian optimali
Motivasi dalam bekerja dan Komitmen terhadap pekerjaan dan instansi tempat bekerj
serta Budaya Organisasi di lingkungan Balai Penyuluhan dapat menjadi strategi UI

meningkatkan Kepuasan Kerja para PPPNS.

Kata Kunci : Motivasi, Komitmen, Budaya Kerja, Kepuasan kerja

PENDAHULUAN terhadap pembangunan nasio
Kementerian Pertanian telah menetapka

(empat) sukses pembangunan pertan
yaitu: (1) pencapaian swasembada
swasembada berkelanjutan, (2) peningk:
diversifikasi pangan, (3) peningkatan I

Sektor pertanian hingga sekarang
masih menjadi andalan dalam
pembangunan nasional di pedesaan. Untuk
meningkatkan kontribusi sektor pertanian
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tambah, daya saing dan ekspor, dan (4)
peningkatan kesejahteraan petani.

Keberhasilan 4 (empat) sukses
pembangunan pertanian tersebut,
diperlukan sumber daya manusia yang
berkualitas, andal serta berkemampuan
manajerial, kewirausahaan dan organisasi
bisnis sehingga pelaku pembangunan
pertanian mampu membangun usaha dari
hulu sampai dengan hilir yang berdaya
saing tinggi dan mampu menerapkan
prinsip pembangunan pertanian
berkelanjutan. Salah satu aktor dalam
pembangunan pertanian yaitu Penyuluh
Pertanian yang tersebar di seluruh propinsi.
Keberhasilan peran Penyuluh Pertanian
diyakini ketika Indonesia mampu mencapai
swasembada beras dan memperoleh
penghargaan dari FAO pada tahun 1985.
Peran Penyuluh Pertanian sebagai salah
satu aktor pembangunan pertanian terus
diperkuat posisinya melalui implementasi
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006
Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian,
Perikanan, dan Kehutanan (SP3K).
Penyuluh Pertanian diarahkan untuk
melaksanakan tugas pendampingan dan
konsultasi bagi pelaku utama dan pelaku
usaha dalam mengembangkan usaha
agribisnisnya, sehingga adopsi teknologi
tepat guna dapat berjalan dengan baik dan
pada gilirannya meningkatkan kepuasan
kerjapelaku utama, produksi, produktivitas,
pendapatan dan kesejahteraan petani
beserta keluarganya.Penyuluh Pertanian
dalam hal ini berperan sebagai agen
pembaharuan yang secara langsung
berhadapan dengan para petani sebagai
mitra kerjanya.

Havelock et al. (1971) menyatakan
bahwa peran agen perubahan yaitu sebagai:
(1) katalisator (mempercepat proses
dinamika perubahan, memunculkan potensi
sumberdaya masyarakat setempat); (2)
pensolusi masalah (memberi dukungan dan
penjelasan masalah setempat,
menemukenali dan merumuskan kebutuhan,
mendiagnosis permasalahan dan
menentukan tujuan, mendapatkan sumber-
sumber yang relevan, memilih dan

merumuskan solusi masalah, menyesuaikan
dan merencanakan tahap pensolusian
masalah); (3) penghubung (Linker); (4)
menumbuhkan kemitraan dengan luar
sistem dan pihak lain dan (5) merintis dan
memelihara kemitraan tersebut. Efektivitas
dan keberlanjutan Penyuluh Pertaniandalam
memerankan diri sebagai agen perubahan
secara langsung berhubungan dengan
beberapa karakteristik, diantaranya
kepuasan kerja yag dirasakan.Kepuasan
kerja (job satisfaction) dapat dijadikan
kekuatan untuk mendorong seorang
Penyuluh Pertanian agar melakukan
pekeDaannya dengan penuh semangat dan
profesional. kebutuhannya terpenuhi baik
kebutuhan lahir maupun batin. Persepsi
diri terhadap pelaksaan tugas pekerjaan
yang menjadi tanggung jawab keseharian
dan hasilnya akan menentukan kepuasan
kerja individu Penyuluh Pertanian. Sikap
kerja Penyuluh Pertanian yang
diekspresikan melalui kepuasan dalam
bekerja dalam berbagai aspek ditentukan
oleh motivasi kerja, komitmen diri terhadap
profesinya, dan budaya organisasi yang
dialami oleh Penyuluh Pertanian di wilayah
kerjanya. Penyuluh Pertanian yang merasa
puas dalam melaksanakan tugas dan
tanggungjawabnya terdorong untuk lebih
agresif dalam bekerja, lebih disiplin, tidak
mudah menyerah dan terus
mengembangkan inovasi. Dengan
demikian kepuasan kerja dapat menjadi
titik masuk atau faktor kunci keberhasilan
dalam mendorong Penyuluh Pertanian
bekerja lebih profesional. Gagasan dan
tindakan yang inovatif dan kreatif dalam
bekerja seringkali muncul untuk
meningkatkan kepuasan dirinya terhadap
hasil pekerjaan yang dicapai. Kualitas hasil
pekerjaan individu makin tinggi akan
diikuti dengan meningkatnya kepusan diri
atas pekerjaan yang selanjutnya mendorong
kepeuasan pada level organisasi.
Sebaliknya Penyuluh Pertanian yang
merasa tidak puas akan memperlihatkan
ketidakpuasannya melalui sikap negatif
seperti kurangnya disiplin kerja, pasif,
bekerja apa adanya, keinginan yang kurang
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