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ABSTRAK 
 

 

Usep Karmana, NPM : 4122.4.18.11.0060, Judul : “Pengaruh Motivasi 

Terhadap Kinerja Pada Kelompok Tani Kopi Gunung Tilu Desa 

Margamulya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung” 

Pembimbing : Dr. Maryani, Dra., Psi., MM. 
 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu Motivasi dan Kinerja. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja 

kelompok tani kopi Gunung Tilu Desa Margamulya.   

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif verifikatif 

dengan pendekatan kuantitatif analitik. Data yang digunakan adalah data primer 

dan data sekunder dari observasi, wawancara, kuesioner dan kepustakaan. 

Populasi yang diambil adalah kelompok tani kopi Gunung Tilu Desa Margamulya 

sebanyak 50 orang, sedangkan pengambilan sampel adalah melalui metode 

sampel jenuh, yaitu semua anggota populasi sebanyak 50 orang digunakan 

sebagai sampel. 

Hasil penelitian memperlihatkan nilai koefisien determinasi adalah 0,295, 

artinya motivasi berpengaruh terhadap kinerja sebesar 29,5%. Untuk uji hipotesis, 

diperoleh nilai t hitung yaitu 4,480, sedangkan nilai t tabel adalah 2,010 (taraf 

signifikan 5%, db 48 (db=N-2, N=50), artinya t hitung lebih besar dari t tabel 

sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan H0 ditolak. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah motivasi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja pada kelompok tani kopi Gunung Tilu Desa Margamulya dengan 

persentase 29,5%. 

 

Kata kunci : Motivasi dan Kinerja 
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ABSTRACT 
 

 

Usep Karmana, NPM : 4122.4.18.11.0060, Title : “The Influence of 

Motivation On The Performance of Coffee Farmers Group Mountain Tree In 

Margamulya Village, Pangalengan District, Bandung Regency” 

Supervisor : Dr. Maryani, Dra., Psi., MM. 
 

This research consists of two variables, namely Motivation and Performance 

variables. The purpose of this research was to determine the influebce of 

motivation on the performance of coffee farmers group mountain tree in 

margamulya village. 

The research method used is descriptive verificatin method with a 

quantitative analytic approach. The data used are primary data and literature. 

The population taken was a group of coffee farmers mountain tree in margamulya 

village as many as 50 people, while sampling was through saturated sample 

methodes, meaning that all members of teh population of 50 people were used as 

samples. 

The result showed that the coefficient of determination was 0.295, meaning 

that motivation had an affect on performance of 29.5%. To test the hypothesis, the 

t count value is 4.480, while the t table value is 2.010 (significant level of 5%, db 

concluded that Ha accepted and H0 rejected.  

The conclusion of this study is that motivation has a significant effect on the 

performance of the Gunung Tilu coffee farmer group, Margamulya Village with a 

percentage of 29.5%. 

 

Keywords: Motivation and Performance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Salah satu faktor penentu keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan 

dalam menjalankan kegiatannya adalah sumber daya manusia. Menurut Hariandja 

(2009:2), sumber daya manusia merupakan “salah satu faktor yang sangat penting 

dalam suatu perusahaan di samping faktor lain seperti modal”. Selain sebagai alat 

produksi, sumber daya manusia juga berperan sebagai pemikir, perencana serta 

penggerak dalam menentukan maju dan berkembangnya organisasi.  

Menurut Hasibuan (2012:244), sumber daya manusia adalah “kemampuan 

terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh suatu individu”. Dalam 

sebuah organisasi, sumber daya manusia artinya sekumpulan orang yang bekerja 

dengan kemampuan, cita, rasa dan karsa yang berbeda. Sumber daya manusia saat 

ini masih menjadi tumpuan mendasar dan penting bagi organisasi untuk bisa 

bertahan di era globalisasi. 

Mengingat sumber daya manusia adalah aset yang memiliki andil besar dalam 

pengembangan tata kelola organisasi, maka setiap organisasi selalu berusaha 

untuk mengembangkan kinerja pegawai seperti melalui pendidikan, pelatihan, 

pemberian motivasi, pemberian kompensasi yang baik, dan menciptakan 

lingkungan kerja yang layak dengan harapan bahwa apa yang menjadi tujuan 

organisasi bisa tercapai. 
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Di antara faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah motivasi. 

Motivasi artinya dorongan pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk 

melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi bisa juga dipahami 

sebagai suatu kekuatan potensial yang ada dalam diri setiap individu yang bisa 

dikembangkan sendiri atau melalui unsur-unsur dari luar yang intinya berkisar 

pada materi dan atau non materi. 

Tidak terpenuhinya kebutuhan secara materi, ke tidak bahagiaan karena tidak 

tercapainya harapan dan keinginan, serta lingkungan kerja yang tidak baik, 

mampu mempengaruhi motivasi dan kinerja. Oleh karena itu, motivasi kerja yang 

tinggi sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja menjadi lebih baik. 

Tingginya motivasi merupakan jawaban atas tingginya kinerja yang diharapkan 

oleh organisasi, dan kinerja yang baik dan efektif adalah jawaban atas suksesnya 

suatu organisasi. 

Menurut hasibuan (2013:24), organisasi adalah “suatu sistem perserikatan 

formal, berstruktur, dan terkordinasi dari sekelompok orang yang bekerjasama 

dalam mencapai tujuan tertentu”. Di antara sekian banyak bidang organisasi, 

sektor perkebunan merupakan salah satunya. 

Perkebunan merupakan salah satu sektor penting dan memiliki potensi besar 

dalam membangun perekonomian nasional yang diperkuat oleh Undang-undang 

Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Perkebunan juga menjadi mata rantai 

utama dalam dunia usaha yang mampu memberikan masukan besar dalam 

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sebagai unit usaha padat 

modal dan padat karya yang berorientasi pasar, pertanian dan perkebunan mampu 
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menyerap banyak tenaga kerja. Untuk itu, pengelolaan secara efektif dan efisien 

menjadi hal utama yang harus diperhatikan khususnya terkait sumber daya 

manusia. 

Indonesia memiliki luas lahan yang 30 persennya adalah lahan perkebunan. 

Dari luas lahan tersebut, sektor perkebunan menjadi kontributor ketiga terbesar 

produk domestik regional bruto setelah sektor industri dan pengolahan, serta 

perdagangan, jasa dan restoran. 

Salah satu komoditas unggulan yang bergerak di sektor perkebunan adalah 

kopi. Dari jumlah produksi kopi yang dihasilkan, Indonesia menjadi negara ke 

empat terbesar di dunia pada tahun 2016 setelah Brazil, Vietnam dan Kolombia. 

Oleh karena itu, sebagai unit usaha potensial, perkebunan memerlukan 

pengelolaan yang baik dan efektif, serta sumber daya manusia yang handal dan 

bermutu. 

Di Provinsi Jawa Barat, luas perkebunan kopi adalah sekitar 32.558 Ha, 

terdiri dari kopi arabika seluas 16.808 Ha, dan kopi robusta seluas 15.750 Ha. 

Dalam penelitian ini, penulis mengambil tempat penelitian di Desa Margamulya, 

Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Di Kabupaten Bandung, lebih dari 

50 persen masyarakat bekerja di sektor pertanian dan perkebunan tersebar di 31 

Kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian dan perkebunan menjadi 

unit usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja. 

Di Desa Margamulya, sebagian besar masyarakat juga bekerja di bidang 

pertanian dan perkebunan. Perkebunan kopi sendiri sudah mulai digarap sejak 

tahun 2008 dengan luas lahan perkebunan kopi diperkirakan sekitar 186,80 hektar. 
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Adapun waktu dan proses penanaman dilakukan secara bertahap sesuai 

kemampuan masyarakat. Di Desa Margamulya sendiri terdapat beberapa 

kelompok tani kopi dan kelompok tani Gunung Tilu merupakan kelompok tani 

binaan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat yang memiliki jumlah anggota 

sebanyak 50 orang. Oleh karena itu, hal ini menjadi daya tarik bagi penulis untuk 

bisa melihat secara langsung bagaimana kinerja masyarakat petani kopi dan 

seperti apa motivasi kerja mereka dalam mengelola lahan yang ada. 

Berdasarkan observasi awal, penulis mendapatkan ada permasalahan yang 

menarik untuk diangkat, yaitu terkait kinerja masyarakat di bidang perkebunan 

yang diduga masih rendah disebabkan oleh rendahnya motivasi untuk menjadi 

petani yang lebih aktif. Terkait hal ini, Ketua Koperasi Produsen Kopi 

Margamulya, Muhammad Aleh mengemukakan bahwa masih rendahnya kinerja 

masyarakat Desa Margamulya di bidang perkebunan adalah disebabkan oleh pola 

pikir yang masih cenderung untuk bekerja sebagai buruh kebun atau penggarap, 

bukan sebagai pemilik. Dan kurangnya motivasi para petani yang sudah memiliki 

kebun, juga masih belum menjadi petani aktif. (wawancara, Jumat 15 November 

2019, 10.30 WIB, Ketua Koperasi Produsen Kopi Margamulya Muhammad Aleh) 

Sebagai indikasi dari dugaan rendahnya kinerja, penulis mendapatkan bahwa 

banyak lahan kopi yang digarap secara tidak maksimal, misalnya saja dalam 

proses pemupukan. Terkait hal ini, Ketua Koperasi Produsen Kopi Margamulya, 

Muhammad Aleh mengemukakan bahwa standar pemupukan tanaman kopi adalah 

4 bulan sekali. Namun 80 persen petani di kelompok tani kopi Gunung Tilu 

melakukan pemupukan hanya 1 atau 2 kali dalam setahun. 
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Dari prosedur pemupukan yang dilakukan oleh petani, berdasarkan data yang 

diperoleh bisa dicantumkan dalam tabel sebagai berikut : 

 

Tabel 1.1 

Proses Pemupukan 

 

No 

Pemupukan Standar 

(tiap 4 bulan) 

Pemupukan Di Bawah Standar 

1 tahun 2 kali 1 tahun 1 kali 

1 10 petani (20%) 27 petani (54%) 4 petani (26%) 

Sumber Data : Ketua Koperasi Produsen Kopi Margamulya, November 2019 

 

Selain itu, perawatan dan pemangkasan tanaman juga cenderung tidak 

dilakukan secara baik sehingga banyak tanaman kopi yang tingginya melebihi 1,5 

-1,8 meter sebagai ukuran tinggi standar. Di sekitar pohon kopi banyak ditumbuhi 

tanaman liar seperti rumput dan tanaman lainnya sehingga mempengaruhi kualitas 

tanaman kopi. Penulis juga mendapatkan ada lahan-lahan garapan petani yang 

dianggap tidak produtif akhirnya dijual kepada petani lain dengan harga yang 

lebih rendah. 

Sejak penanaman pohon kopi pada tahun 2010, panen pertama yang 

dihasilkan oleh para petani kopi di Desa Margamulya adalah sekitar tahun 2014. 

Terkait hal ini, Ketua Koperasi Produsen Kopi Margamulya, Muhammad Aleh 

menyampaikan bahwa panen di tahun-tahun berikutnya seharusnya bisa 

bertambah sekitar 30 persen. Namun dikarenakan perawatan yang kurang 

maksimal maka kenaikan pun masih dirasa belum signifikan. 
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Tabel 1.2 

Hasil Panen Kopi Dari Tahun 2014-2018 

 

No 

 

Tahun  

Panen ideal yang 

bisa dicapai 

Panen yang 

diperoleh 

Persentase 

perolehan 

panen 

Persentasi panen 

dari tahun 

sebelumnya 

1 2014 250 ton 137,5 ton 55% - 

2 2015 325 ton 172,25 ton 53% + 25,27% 

3 2016 422,5 ton 169 ton 40% -1,89% 

4 2017 549,25 ton 329,55 ton 60% + 95% 

5 2018 714,025 ton 549,8 ton 77% + 66,83% 

Sumber Data : Ketua Koperasi Produsen Kopi Margamulya, November 2019  

 

Dari panen yang dihasilkan, terlihat ada peningkatan setiap tahunnya kecuali 

di tahun 2016 yang turun 1,89 persen disebabkan oleh beberapa tanaman yang 

tidak produktif karena kurangnya perawatan dan pemupukan dari petani. Namun 

demikian, meskipun dari grafik menunjukkan adanya peningkatan hasil panen, 

tetapi masih belum bisa mencapai hasil yang seharusnya bisa diterima oleh para 

petani. Maka dari data tersebut menduga motivasi yang menyebabkan kinerja 

dipengaruhi oleh kebutuhan fisiologi manusia seperti mendapatkan makan, tempat 

tinggal, tercukupi kebutuhan keluarga, dapat menjamin keberlanjutan kehidupan 

di hari tua, terjaminnya keamanan dan kesehatan, serta dorongan dalam diri untuk 

berbuat lebih baik demi kemajuan dalam bertani kopi.  Hal itu pula yang menjadi 

indikator yang menyebabkan belum aktifnya kinerja petani dalam 

mengoptimalkan hasil lahan perkebunannya. Oleh karena itu, agar panen yang 

dihasilkan bisa jauh lebih besar dari apa yang sudah dicapai selama ini, maka 
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perlu adanya upaya untuk meningkatkan motivasi terhadap kinerja dari para 

petani. 

Dari beberapa penjelasan di atas, maka penulis memiliki ketertarikan untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja 

Kelompok Tani Kopi Gunung Tilu pada Desa Margamulya Kecamatan 

Pangalengan Kabupaten Bandung.” 

 

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi 

beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Motivasi kelompok tani kopi gunung tilu di Desa Margamulya diduga masih 

rendah. 

2. Kinerja kelompok tani kopi gunung tilu di Desa Margamulya diduga masih 

rendah. Hal ini diindikasikan oleh kegiatan pengelolaan lahan kopi yang tidak 

maksimal.  

3. Dengan rendahnya kinerja kelompok tani kopi gunung tilu di Desa 

Margamulya adalah diduga disebabkan oleh rendahnya motivasi. 

 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah yang terjadi fokus 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana motivasi kelompok tani kopi gunung tilu di Desa Margamulya? 

2. Bagaimana kinerja kelompok tani kopi gunung tilu di Desa Margamulya? 
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3. Seberapa besar pengaruh motivasi terhadap kinerja kelompok tani kopi 

gunung tilu di Desa Margamulya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis motivasi kelompok tani kopi gunung tilu 

di Desa Margamulya. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja kelompok tani kopi gunung tilu 

di Desa Margamulya. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja 

kelompok tani kopi gunung tilu di Desa Margamulya. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaaan penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan. Kegunaan 

penelitian umumnya dipilih menjadi dua katagori, yaitu aspek teoritis dan aspek 

praktis.  

1. Aspek teoritis  

Aspek teoritis/akademis terkait dengan kontribusi tertentu dari 

penyelenggaraan penelitian terhadap perkembangan teori dan ilmu 

pengetahuan serta dunia akademis. 

a. Bagi peneliti : Hasil dari penilitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang 

ilmu manajmen sumber daya manusia yang secara spesifik terkait 

pengaruh motivasi terhadap kinerja. 
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b. Bagi Kelompok Tani Kopi Gunung Tilu Desa Margamulya : Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan bagi setiap anggota 

kelompok tani kopi Gunung Tilu Desa Margamulya dalam menjalankan 

kegiatannya maupun dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi. 

c. Bagi Peneliti yang akan datang : Memberikan informasi kepada peniliti 

selanjutnya sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menambah pengetahuan 

dan wawasan khususnya bagi yang memiliki minat dalam bidang 

Manajemen Sumber Daya Manusia. 

d. Bagi Universitas Winaya Mukti : Penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dan sebagai 

pengembangan ilmu pengetahuan tentang Pengaruh Motivasi Terhadap 

Kinerja. 

2. Kegunaan Praktis  

Kegunaan praktis/fragmatis berkaitan dengan kontribusi praktis yang 

diberikan dari penyelenggaraan penelitian terhadap obyek penelitian, baik 

individu, kelompok, maupun organisasi. 

a. Bagi penulis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

bagi penulis tentang pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja dan diharapkan 

dapat menambah pengalaman.  

b. Bagi Kelompok Tani Kopi Gunung Tilu Desa Margamulya : Hasil 

penelitian ini diharapkan menjadi masukan sehingga dapat 

diimplementasikan langsung di lapangan. 
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c. Bagi Peneliti yang akan datang : Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

diimplementasikan di lapangan khususnya bagi yang memiliki minat 

dalam bidang Manajemen Sumber Daya Manusia. 

d. Bagi Universitas Winaya Mukti : Penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan pengajaran 

bagi mahasiswa serta sebagai bahan praktik yang dapat langsung 

diimplementasikan di lapangan khususnya bagi mahasiswa dan mahasiswi 

jurusan Manajemen. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 

 

2.1     Kajian Pustaka 

Kajian pustaka dipahami sebagai upaya mendefinisikan dan membahas setiap 

variable yang menjadi fokus utama dalam penelitian secara individual dengan terinci 

berdasarkan teori. Kajian pustaka dalam penelitian ini adalah tentang teori-teori 

manajemen dan manajemen sumber daya manusia, serta teori-teori motivasi dan 

kinerja. 

 

2.1.1 Pengertian Manajemen 

Manajemen adalah unsur penting bagi organisasi dalam upayanya mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen itu sendiri bertujuan untuk mengatur dan 

mengelola sumber daya yang tersedia dalam organisasi. Berikut ini adalah definisi 

manajemen menurut pendapat beberapa ahli. 

Menurut George R. Terry dalam Sukarna (2011:10) menjelaskan : 

“Manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan 

perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian untuk menentukan 

serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber 

daya lainnya.” 

 

Menurut Handoko (2009:8) menjelaskan :  

“Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya 

organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.” 
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Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa manajemen adalah proses 

merencanakan, mengorganisir, menggerakan dan mengatur kegiatan dengan tujuan 

untuk mencapai target yang ditetapkan oleh organisasi secara efektif dan efisien 

melalui pemanfaatan sumber daya organisasi yang dimiliki. 

 

2.1.1.1   Fungsi Manajemen 

Fungsi manajemen dapat dipahami untuk mencapai tujuan bersama, individu, dan 

masyarakat secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. 

Menurut George R. Terry dalam Sukarna (2011:10) menjelaskan fungsi dasar 

manajemen, yaitu : 

a. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan yaitu penyusunan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam 

mencapai tujuan. 

b. Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian yaitu mengharmoniskan kelompok orang yang berbeda, 

mempertemukan macam-macam kepentingan, dan memanfaatkan seluruh 

kemampuan ke suatu arah tertentu. 

c. Pelaksanaan (Actuating) 

Pelaksanaan yaitu merangsang anggota-anggota kelompok melaksanakan 

tugas-tugas dengan antusias dan kemauan yang baik. 

d. Pengawasan (Controlling) 
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Pengawasan yaitu kegiatan untuk memantau, membuktikan dan memastikan 

seluruh kegiatan yang direncanakan, diorganisasikan, diperintahkan dan 

dikondisikan sebelumnya dapat berjalan sesuai target atau tujuan tertentu. 

 

2.1.2 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

      Manajemen sumber daya manusia merupakan kegiatan yang sangat penting yang 

berkaitan dengan pengelolaan tenaga kerja untuk meningkatkan efektifitas kerja 

sumber daya manusia dalam organisasi. Berikut ini adalah definisi manajemen 

sumber daya manusia menurut beberapa ahli. 

Menurut Veithzal Rivai dalam Suwatno (2014:28) menjelaskan : 

“Manajemen SDM merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi 
segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Proses ini 
terdapat dalam bidang produksi, pemasaran, keuangan, maupun kepegawaian. Karena 
sumber daya manusia dianggap semakin penting perannya dalam pencapaian tujuan 
perusahaan, maka berbagai pengalaman dan hasil penelitian dalam bidang SDM 
dikumpulkan secara sistematis dalam apa yang disebut manajemen sumber daya 
manusia. Istilah manajemen mempunyai arti sebagai kumpulan pengetahuan tentang 
bagaimana seharusnya me-manage (mengelola) sumber daya manusia.” 
 

Menurut Marwansyah (2010:3) menjelaskan : 
 

“Manajemen  sumber daya manusia dapat diartikan sebagai pendayagunaan 

sumber daya manusia di dalam organisasi, yang dilakukan melalui fungsi-fungsi 

perencanaan sumber daya manusia, rekruitmen dan seleksi, pengembangan 

sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian 

kompensasi dan kesejahteraan dan kesehatan kerja dan hubungan industrial”. 
 

Dari penjelasan di atas, manajemen sumber daya manusia bisa dipahami sebagai 

proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian sumber daya 

manusia dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. 
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2.1.2.1 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Hasibuan (2014:21) menjelaskan bahwa fungsi manajemen sumber 

daya manusia adalah : 

a. Perencanaan (Planning). Yaitu merencanakan tenaga kerja secara efektif dan 

efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu 

terwujudnya tujuan. 

b. Pengorganisasian (Organizing). Yaitu kegiatan mengorganisasikan semua 

karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi 

wewenang, integrasi dan koordinasi. Dengan organisasi yang baik akan 

membantu terwujudnya tujuan secara efektif. 

c. Pengarahan (Directing). Yaitu kegiatan mengarahkan semua karyawan agar 

bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien dalam membantu 

tercapainya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. 

d. Pengendalian (Conroling). Yaitu kegiatan mengendalikan semua karyawan 

agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan 

rencana. 

e. Pengadaan (Procurement). Yaitu proses penarikan, seleksi, penempatan, 

orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan yang 

dibutuhkan oleh perusahaan. 

f. Pengembangan (Development). Yaitu proses peningkatan keterampilan teknis, 

teoritis, konseptual dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan 



15 

 

 
 

yang diberikan dan harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa kini dan 

masa yang akan datang. 

g. Kompensasi (Compensation). Yaitu pemberian balas jasa langsung dan tidak 

langsung, uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang 

diberikan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak. 

h. Pengintegrasian (Integration). Yaitu kegiatan untuk mempersatukan 

kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan untuk mempersatukan 

kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar tercipta kerja sama 

yang serasi dan saling menguntungkan. 

i. Pemeliharaan (Maintenance) Yaitu kegiatan untuk memelihara atau 

meingkatkan konfisi fisik, mental dan loyalitas karyawan agar mereka tetap 

mau bekerja sama sampai pensiun. 

j. Kedisiplinan. Yaitu keinginan dan kesadaran untuk mentaati peraturan-

peraturan perusahaan dan norma-norma susila. 

k. Pemberhentian (Separation). Yaitu putusnya hubungan kerja seseorang dari 

suatu perusahaan yang disebabkan oleh keinginan karyawan. 

 Berdasarkan uraian di atas, bisa dipahami bahwa manajemen sumber daya 

manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu 

organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

2.1.3 Pengertian Motivasi 

Dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab, diperlukan motivasi yang 

kuat agar pemenuhannya bisa maksimal dan hasil yang dicapai sesuai yang 
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diharapkan. Motivasi merupakan unsur yang sangat penting dalam meingkatkan 

kualitas sumber daya manusia. Berikut ini adalah definisi motivasi yang dikutip dari 

beberapa ahli. 

Menurut Hasibuan (2013:143), motivasi adalah “daya penggerak yang 

menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau bekerja sama, bekerja 

efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan.” 

Sedangkan menurut Stanford dalam Mangkunegara (2013:93), motivasi adalah “suatu 

kondisi yang menggerakan manusia ke arah suatu tujuan tertentu.” 

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa motivasi adalah penggerak dalam 

diri seseorang yang mampu menciptakan kegairahan untuk mencapai tujuan dan 

kepuasan kerja. 

 

2.1.3.1 Teori Motivasi 

Berikutnya ini adalah beberapa teori motivasi yang dikemukakan para ahli : 

1. Teori Hierarki Kebutuhan Maslow 

Teori Hierarki Kebutuhan Maslow (Maslow’s Need Hierarchy Theory / A Theory 

of Human Motivation) adalah teori yang diungkapkan oleh Abrahan Maslow yang 

mengatakan bahwa kebutuhan seseorang itu berjenjang, yaitu jika kebutuhan tingkat 

pertama telah terpenuhi maka kebutuhan tingkat kedua telah terpenuhi, maka muncul 

kebutuhan tingkat ketiga dan seterusnya sampai tingkat kebutuhan kelima. 
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 Teori Maslow memiliki lima tingkatan kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan 

fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih 

sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. 

Kebutuhan manusia yang dijelaskan dalam teori ini digambarkan dengan skema 

piramida yang tersusun dari tingkatan-tingkatan kebutuhan manusia yang harus 

terpenuhi. Tingkatan kebutuhan ini dimulai dari kebutuhan yang mendasar dan 

mendesak, hingga jika kebutuhan paling dasar terpenuhi maka dilanjutkan kepada 

kebutuhan lainnya : 

a.  Kebutuhan Fisiologis (Physiological Needs), merupakan kebutuhan paling 

dasar setiap orang yakni kebutuhan untuk mempertahankan hidup secara fisik 

seperti sandang, pangan, papan dan kesejahteraan individu, maka akibatnya 

adalah terganggunya dasar selanjutnya. 

b. Kebutuhan Akan Rasa Aman (Safety / Security Needs), muncul setelah 

kebutuhan fisiologis terpuaskan secukunya. Kaitannya dengan kerja, 

kebutuhan ini meliputi keamanan akan perlindungan dari bahaya kecelakaan 

kerja, jaminan akan kelangsungan pekerjaan, serta jaminan akan hari tua di 

saat sudah tidak bekerja. 

c. Kebutuhan Sosial, Afiliasi atau Akseptansi (Social Needs), muncul saat 

kebutuhan fisiologis dan rasa aman sudah terpenuhi secara minimal. 

Kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan untuk persahabatan, afiliasi dan interaksi 

yang lebih erat dengan orang lain. Kebutuhan ini meliputi dorongan untuk 
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dibutuhkan oleh orang lain agar ia dianggap sebagai bagaian dari komunitas 

sosialnya. 

d. Kebutuhan akan Harga Diri atau Penghargaan (Esteen Needs), yaitu 

kebutuhan manusia untuk dihormati dan dipercaya oleh orang lain. Ketika 

kebutuhan ini terpenuhi, maka tingkat kepercayaan diri seseorang akan 

meningkat dan memiliki harga diri yang tinggi. Dan sebaliknya, jika tidak 

terpenuhi, maka seseorang bisa menjadi depresi, tidak percaya diri, harga diri 

yang rendah, serta merasa tidak berguna. Jenis kebutuhan ini menghasilkan 

kepuasan seperti kekuasaan, prestasi, status dan keyakinan akan diri sendiri. 

e. Kebutuhan Aktualisasi Diri (Self Actualization), merupakan kebutuhan 

seseorang untuk mencapai apa yang ingin dia lakukan. Meskipun demikian, 

pemenuhan kebutuhan ini bukanlah hal yang mudah karena diperlukan 

dukungan dari berbagai pihak. 

2. Teori Dua Faktor Dari Herzberg 

Teori Dua Faktor (Two Factor Theory) berkaitan dengan motivasi dan kepuasan kerja 

(job satisfaction). Teori Herzberg melihat ada dua faktor yang mendorong seorang 

pekerja termotivasi, yang pertama adalah faktor instrinsik yaitu daya dorong yang 

timbul dari dalam diri masing-masing individu (Motivation Factors), dan yang kedua 

adalah ekstrinsik yaitu daya dorong yang datang dari luar diri seseorang terutama dari 

organisasi tempatnya bekerja (Hygiene Factors). 

Menurut Notoatmodjo (2009:119), teori Dua Faktor Herzberg menyatakan 

penyebab motivasi terdiri dari faktor-faktor penyebab kepuasan (Satisfier), dan faktor 
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penyebab tidak puasan (Dissatisfier). Faktor-faktor penyebab kepuasan disebut faktor 

motivasional, yaitu faktor pendorong seseorang untuk berprestasi yang bersumber 

dari dalam diri orang tersebut (intrisik). Sedangkan faktor-faktor penyebab 

ketidakpuasan atau disebut juga faktor pendorong seseorang untuk berprestasi yang 

bersumber dari luar diri seseorang (ekstrinsik). 

a. Motivation Factors, berhubungan langsung dengan isi pekerjaan seperti 

prestasi/keberhasilan, pengakuan/penghargaan, pekerjaan itu sendiri, 

tanggung jawab, dan pengembangan diri. 

b. Hygiene Factors, berkaitan dengan lingkungan tempat seseorang bekerja, 

misalnya supervisi teknis, supervisi antar pribadi, kebijakan dan administrasi 

perusahaan, kondisi kerja, pengawasan, keamanan kerja, dan upah. 

3. Teori Motivasi Alderfer (Alderfer’s ERG Theory) 

Teori ini merupakan pengembangan dari Teori Hierarki Kebutuhan Maslow 

dengan tujuan agar lebih bisa diterapkan dalam penelitian empiris. Piramida 

kebutuhan yang digagas Maslow diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu 

eksistensi, hubungan dan pertumbuhan. Teori ini biasa disebut juga teori motivasi 

ERG (Existence, Relatedness, Growth). 

a. Existence (eksistensi/keberadaan), merupakan suatu kebutuhan akan tetap bisa 

hidup sesuai dengan tingkat kebutuhan rendah dari Maslow yang meliputi 

kebutuhan fisiologis dan kebutuhan akan rasa aman. 

a. Relatedness (hubungan), merupakan kebutuhan untuk berintegrasi dengan orang 

lain. Kebutuhan ini sesuai dengan kebutuhan afiliasi dari Maslow. 
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b. Growth (pertumbuhan), merupakan kebutuhan yang mendorong seseorang untuk 

memiliki pengaruh yang kreatif dan produktif terhadap diri sendiri atau 

lingkungan. Kebutuhan ini sesuai dengan kebutuhan akan penghargaan dan 

perwujudan diri dari Maslow. 

Teori ini pada perkembangannya dirasakan masih terlalu umum serta kurang 

memberikan penjelasan atas kompleksitas teori motivasi dan kurang bisa 

diterjemahkan dalam manajemen praktis (Miftah Thoha, 2010:235) 

Ada tiga macam kebutuhan penting dalam menentukan prestasi, yaitu : 

a. Kebutuhan Prestasi (Need for Achievement). Berarti bahwa seseorang selalu 

ingin dipandang berhasil dalam hidupnya. Dengan keberhasilan tersebut, 

segala kebutuhannya akan bisa dipenuhi. 

b. Kebutuhan Afiliasi (Need for Affilliation). Berarti bahwa setiap orang 

memiliki kebutuhan akan lingkungan yang bersahabat dan dapat bekerja sama 

dalam berorganisasi. 

c. Kebutuhan Kekuasaan (Need for Power). Berarti bahwa seseorang memiliki 

kebutuhan orang lain. 

Beberapa karakteristik dari orang-orang yang berprestasi tinggi, yaitu : 

a. Suka mengambil risiko yang moderat. 

Pada permukaan setiap usaha, pada umumnya orang yang berprestasi tinggi 

memiliki risiko yang besar juga. Tetapi, penemuan McClelland menunjukkan 

lain. Dalam ilustrasinya McClelland melakukan percobaan laboratorium. 

Beberapa partisipan diminta olehnya melempar lingkaran-lingkaran kawat 
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pada pasak-pasak yang telah disiapkan. Pada umumnya partisipan melempar 

secara acak, kadang lebih dekat dengan pasak dan kadang agak jauh. Orang 

yang mempunyai kebutuhan untuk berprestasi lebih tinggi, cara melemparnya 

akan jauh berbeda dengan mengukur jarak. Dia tidak akan terlalu dekat agar 

semua kawat tidak masuk pasak dengan mudah, dan juga tidak terlalu jauh 

sehingga kemungkinan melesatnya besar. Orang semacam ini mau berprestasi 

dengan suatu risiko yang moderat, yaitu risiko yang tidak terlalu besar dan 

tidak pula terlalu rendah. 

b. Memerlukan umpan balik yang segera 

Seseorang yang mempunyai kebutuhan prestasi tinggi, umumnya lebih 

menyenangi semua informasi tentang hasil-hasil dari yang telah 

dikerjakannya. Ia sangat membutuhkan informasi tersebut sebagai umpan 

balik yang bisa dijadikan masukan untuk memperbaiki kekurangannya 

sehingga prestasinya di kemudian hari menjadi lebih baik. 

c. Memperhitungkan keberhasilan 

Pada umumnya, seseorang yang berprestasi tinggi hanya memperhitungkan 

keberhasilan prestasinya tanpa memperdulikan penghargaan-penghargaan 

materi. Ia lebih puas pada nilai instrinsik dari tugas yang dibebankan 

kepadanya sehingga menimbulkan prestasi, dan sama sekali tidak 

mengharapkan hadiah materi atau penghargaan lain atas prestasinya tersebut. 

Kalaupun dalam kenyataan selanjutnya ia memperoleh semacam penghargaan 
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dan pujian atas prestasinya, hal tersebut bukanlah disengaja datang dari dalam 

dirinya, namun memang orang lain dengan sendirinya akan menghargainya. 

d. Menyatu dengan tugas. 

Karakteristik seseorang yang berprestasi tinggi selanjutnya adalah ketika ia 

sudah menetapkan satu tujuan, maka ia cenderung  untuk menyatu dengan 

pekerjaannya sampai tujuannya tercapai sehingga ia benar-benar memperoleh 

keberhasilan. Keteguhan dalam komitmennya ini, kadang kala mempunyai 

pengaruh kurang baik terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya. Ia 

lebih condong untuk berpikir secara realistik mengenai kemampuannya dan 

tidak menyenangi orang lain bersama-sama dalam satu jalan untuk mencapai 

tujuan. 

 

2.1.3.2 Jenis Motivasi 

Menurut Sardiman (2011:86), jenis motivasi bisa dijelaskan sebagai berikut :  

a. Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya. Terdiri dari motif bawaan, yakni 

yang dibawa sejak lahir dan ada tanpa dipelajari; dan motif yang dipelajari. 

b. Motivasi menurut pembagian dari Woodworth dan Marquis. Terdiri dari motif 

atau kebutuhan organis, motif darurat, dan motif objektif. 

c. Motivasi jasmaniah dan rohaniah. 

d. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motif intrinsik yaitu motif yang aktif dengan 

tanpa adanya rangsangan dari luar, dan motif ekstrinsik artinya motif yang 

aktif akibat adanya rangsangan dari luar. 
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2.1.3.3 Alat Motivasi 

Menurut Hasibuan (2009:2211), alat motivasi dibagi menjadi : 

a. Material insentif, yaitu alat motivasi yang diberikan berupa uang atau barang 

yang mempunyai nilai pasar, seperti rumah dan kendaraan. 

b. Non material insentif, yaitu alat motivasi yang diberikan untuk tujuan 

kepuasan rohani, misalnya medali, piagam dan bintang jasa. 

c. Kombinasi material dan non material insentif, yaitu alat motivasi yang 

diberikan berupa material (uang atau barang) dan non material (medali atau 

piagam). 

 

2.1.3.4 Indikator Motivasi 

Indikator motivasi dalam penelitian ini mangacu kepada Teori Hierarki 

Kebutuhan Maslow dalam Notoatmodjo (2009:121), yaitu : 

a. Kebutuhan Fisiologis, seperti lapar, haus, tempat berteduh, kebutuhan seks, 

dan kebutuhan jasmani lainnya. 

b. Kebutuhan Rasa Aman, seperti jaminan dan perlindungan terhadap gangguan 

emosi. 

c. Kebutuhan Sosial, seperti rasa kasih sayang, rasa memiliki, rasa menerima 

dan persahabatan. 

d. Kebutuhan Penghargaan, seperti penghargaan internal seperti harga diri, 

otonomi, dan keberhasilan, sedangkan penghargaan eksternal misalnya status 

pengakuan dan perhatian. 
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e. Kebutuhan Aktualisasi diri, seperti dorongan untuk mewujudkan kemampuan 

seseorang termasuk pertumbuhan, pemenuhan potensi dan pemenuhan 

keinginan diri sendiri. 

 

2.1.3.5 Prinsip Motivasi 

Meskipun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi setiap orang dalam satu 

organisasi berbeda satu sama lain, namun pemberian motivasi merupakan suatu hal 

yang penting untuk diperhatikan. 

Menurut Mangkunegara (2009:61-62), terdapat beberapa prinsip dalam 

memberikan motivasi, yaitu : 

a. Prinsip Partisipasi, yaitu pekerja diberikan kesempatan untuk berpartisipasi 

dalam menentukan tujuan yang akan dicapai pimpinan. 

b. Prinsip Komunikasi, yaitu terkait upaya pencapaian tugas, melalui informasi 

yang jelas yang diberikan pimpinan, pekerja akan lebih mudah dimotivasi. 

c. Prinsip Mengakui Andil Bawahan, yaitu adanya pengakuan bahwa dalam 

usaha pencapaian tujuan organisasi, pekerja memiliki andil di dalamnya. 

d. Prinsip Pendelegasian Wewenang, yaitu pemimpin sewaktu-waktu 

memberikan kesempatan kepada pekerja berupa otoritas dalam pengambilan 

keputusan. 

e. Prinsip Memberikan Perhatian, yaitu pemimpin memberikan perhatian 

terhadap apa yang diinginkan oleh pekerja. 
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2.1.3.6 Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi 

Menurut Saydan dalam Kadarisman (2012:296), faktor-faktor yang 

mempengaruhi motivasi kerja terdiri dari : 

a. Faktor Internal, terdiri dari kematangan pribadi, tingkat pendidikan, keinginan 

dan harapan pribadi, kebutuhan, kelelahan dan kebosanan, serta kepuasan 

kerja. 

b. Faktor Eksternal, terdiri dari kondisi lingkungan kerja, kompensasi yang 

memadai, supervisi yang baik, ada jaminan karir, status dan tanggung jawab, 

dan peraturan yang fleksibel. 

 

2.1.4 Pengertian Kinerja 

Berikut ini beberapa pengertian kinerja menurut para ahli : 

Menurut Mangkunegara (2011:67), kinerja adalah “hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab diberikan kepadanya”. Sedangkan menurut Bangun 

(2012:231), kinerja adalah “hasil pekerjaan yang dicapai seseorang berdasarkan 

persyaratan pekerjaan”. 

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa kinerja merupakan perilaku nyata 

yang diperlihatkan oleh setiap individu sebagai prestasi kerja yang dihasilkan sesuai 

dengan tugas, peran dan tanggung jawabnya dalam memenuhi tujuan organisasi 

secara legal dan tidak melanggar hukum, serta sesuai dengan moral maupun etika. 
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2.1.4.1 Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

Menurut Mangkunegara (2009:67), ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

kinerja, yaitu : 

a.  Faktor Kemampuan 

Terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + 

skill). Seorang pemimpin atau pegawai yang memiliki IQ di atas rata-rata 

dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya serta terampil dalam 

pekerjaan, maka akan lebih mudah dalam mencapai kinerja maksimal. 

b. Faktor Motivasi 

Motivasi diartikan sebagai suatu pimpinan atau pegawai terdapat situasi 

kerja akan menunjukkan motivasi kerja yang tinggi, dan sebaliknya jika 

bersikap negatif terdapat situasi kerja maka akan memperlihatkan motivasi 

kerja yang rendah. Situasi kerja tersebut mencakup hubungan kerja, fasilitas 

kerja, iklim kerja, kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan dan kondisi 

kerja. 

Menurut Mahmudi (2010:20), kinerja merupakan suatu konstruk multi 

dimensional yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhi, yaitu : 

a. Faktor Personal, meliputi pengetahuan, keterampilan, kemampuan, 

kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu. 

b. Faktor Kepemimpinan, meliputi kualitas dalam memberikan dorongan, 

semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan team leader. 
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c. Faktor Tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh 

rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan 

dan keeratan anggota tim. 

d. Faktor Sistem, meliputi sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang 

diberikan organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam organisasi. 

e. Faktor Kontekstual, meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan 

internal. 

 

2.1.4.2 Pengukuran Kinerja 

Terdapatnya beberapa pendapat tentang pengukuran kinerja, dijadikan dasar 

untuk menentukan indikator dari variabel kinerja yang telah dipaparkan. Dua syarat 

yang harus dipenuhi supaya pengukuran kinerja berjalan efektif adalah adanya 

kriteria kinerja yang dapat diukur secara objektif, dan adanya objektivitas dalam 

pengukuran. 

Menurut Mangkunegara (2009:18), aspek-aspek standar kinerja adalah : 

1.  Aspek Kuantitatif 

a. Proses kerja dan kondisi pekerjaan. 

b. Waktu yang dipergunakan untuk menyelesaikan pekerjaan 

c. Jumlah kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan. 

d. Jumlah dan jenis pemberian pelayanan dalam bekerja. 

2. Aspek Kualitatif 

a. Ketepatan kerja dan kualitas pekerjaan. 
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b. Tingkat kemampuan dalam pekerjaan 

c. Kemampuan dalam menganalisa data/informasi dan kemampuan 

menggunakan mesin/peralatan. 

 Menurut Sedamaryanti (2010:377), “alat untuk mengukur kinerja individu 

seorang meliputi prestasi kerja, keahlian, perilaku dan kepemimpinan”. 

 

2.1.4.3 Penilaian Kinerja 

Menurut Mondy dan Noe dalam Marwansyah (2010:228), penilaian kinerja 

adalah “sistem formal untuk memeriksa atau mengkaji dan mengevaluasi kinerja 

seseorang atau kelompok”. 

Menurut Marwansyah (2010:232) menjelaskan bahwa tujuan penilaian kinerja 

adalah : 

a. Untuk mengukur kinerja secara adil dan objektif berdasarkan persyaratan 

pekerjaan. 

b. Untuk meningkatkan kinerja dengan mengidentifikasikan tujuan-tujuan 

pengembangan yang spesifik. 

c. Untuk mengembangkan tujuan karir sehingga karyawan dapat selalu 

menyesuaikan diri dengan tuntutan dinamika organisasi. 

 

2.1.5 Hubungan Antara Motivasi Dengan Kinerja 

Emest J. Mc Cormick dalam Mangkunegara (2009:94), mendefinisikan bahwa 

“motivasi kerja dalam kaitannya dengan lingkungan kerja sebagai kondisi yang 

berhubungan dengan lingkungan kerja.” 
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       Robert Kreitner dan Angelo Kinicki (2014:202), menyatakan bahwa motivasi 

kerja dapat diperoleh melalui : 

 

a. Needs (kebutuhan). Yaitu menunjukkan adanya kekurangan fisiologis dan 

psikologis yang menimbulkan prilaku. 

b. Job Design (desain pekerjaan). Yaitu mengubah konten dan atau proses 

pekerjaan spesifik untuk meingkatkan kepuasan kerja dan kinerja. 

c. Satisfaction (kepuasan) Motivasi kerja individual berkaitan dengan kepuasan 

kerja. 

d. Equity (keadilan). Equity theory adalah motivasi yang menjelaskan bagaimana 

seseorang mengejar kejujuran dan keadilan dalam pertukaran sosial atau 

hubungan memberi dan menerima. 

e. Expectation (harapan). Expectation Theory adalah berpandangan bahwa orang 

yang berprilaku termotivasi dengan cara yang menghasilkan manfaat yang 

dihargai. 

f. Goal setting (penetapan tujuan). Tujuan dapat membantu karena mampu 

mendorong orang mengembangkan strategi dan rencana aksi yang 

memungkinkan mencapai tujuan. 

 

Meskipun bukan satu-satunya faktor yang membentuk kinerja, namun motivasi 

mampu mempengaruhi kinerja. Masukan individual dan konteks pekerjaan, 

merupakan dua faktor kunci yang mempengaruhi motivasi. 
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2.1.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang dapat mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2.1.6 

Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti 

Judul Variabel dan 

Fokus 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Kesimpulan 

1 Yadi 

(2012) 

Pengaruh 

Motivasi Untuk 
Meningkatkan 

Kinerja Karyawan 

Pada CV Dharma 

Utama (Duta 
Paint) Kota Baru 

(Variabel X) 

Motivasi : 
Kebutuhan 

Fisiologi 

(X1), Kebutuhan 

Rasa Aman, (X2), 
Kebutuhan Sosial 

(X3), Kebutuhan 

Penghargaan (X4), 

Kebutuhan 
Aktualisasi Diri 

(X5). 

(Variabel Y) 

:Kinerja Karyawan 

Metode penelitian 

kuantitatif dengan 
menggunakan 

analisa regresi 

linier berganda 

Lima variabel yang 

diteliti memberikan 
pengaruh signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan 

2 Rokhim 

(2007) 

Pengaruh 

Kemampuan dan 
Motivasi Kerja 

Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada 

PT. Summit OTO 
Finance di 

Cabang Lampung 

(Variabel X) : 

Kemamuan dan 
Motivasi Kerja. 

(Variabel Y) :yaitu 

Kinerja Karyawan 

Metode deskriptif, 

metode historis, 
metode 

komparatif, dan 

metode 

dokumentasi 

Motivasi kerja 

berpengaruh 
terhadap kinerja 

karyawan 

3 Utari 

(2005) 

Pengaruh 

Pemberian 

Motivasi 

Terhadap 
Kepuasan Kerja 

Karyawan Pada 

Dinas Pasar Kota 

Malang 

(Variabel X) :yaitu 

Motivasi 

 

(Variabel Y): 
Kepuasan Kerja 

Metode Kuantitatf 

dengan jumlah 

populasi sebanyak 

108 orang dengan 
menggunakan 

slovin analisis 

regresi linier 

berganda dengan 
kuantitatif uji 

hipotesis uji T dan 

Uji F 

Seluruh item dari 

masing-masing 

variabel 

menunjukkan angka 
valid dan realible. 

Dari hasil regresi 

berganda dapat 

diketahui bahwa 
mitivasi berpengaruh 

terhadap kepuasan 

kerja 

4 Bachtiar 

(2012) 

Pengaruh 

Motivasi dan 

Lingkungan Kerja 
Terhadap Kinerja 

Karyawan Study 

Pada PT. Aqua 

Tirta Investama di 
Klaten 

(Variabel X) : 

Motivasi dan 

Lingkungan Kerja. 
 

(Variabel Y): 

Kinerja 

Metode analisis 

deskripsi 

persentase dan 
regresi linier 

berganda  

Motivasi dan 

lingkungan kerja 

berpengaruh 
terhadap kinerja 

karyawan. 
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2.2 Kerangka Pemikiran 

Teori motivasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hierarki 

kebutuhan Maslow yang disampaikan dalam Notoatmodjo (2009:121) yang 

mengungkapkan bahwa terdapat lima hierarki kebutuhan manusia, yaitu 

a. Kebutuhan Fisiologis, seperti lapar, haus, tempat berteduh, kebutuhan seks, 

dan kebutuhan jasmani lainnya. 

b. Kebutuhan Rasa Aman, seperti jaminan dan perlindungan terhadap gangguan 

emosi. 

c. Kebutuhan Sosial, seperti rasa kasih sayang, rasa memiliki, rasa menerima 

dan persahabatan. 

d. Kebutuhan Penghargaan, seperti penghargaan internal seperti harga diri, 

otonomi, dan keberhasilan, sedangkan penghargaan eksternal misalnya status 

pengakuan dan perhatian. 

e. Kebutuhan Aktualisasi diri, seperti dorongan untuk mewujudkan kemampuan 

seseorang termasuk pertumbuhan, pemenuhan potensi dan pemenuhan 

keinginan diri sendiri. 

Teori kinerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Sedarmayanti 

(2010:377) dengan penilaian indikator sebagai berikut : 

a. Prestasi kerja, yakni hasil kerja pegawai dalam menjalankan  pekerjaannya 

baik secara kualitas maupun kuantitas kerja. 
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b. Keahlian, yakni tingkat kemampuan teknis pegawai dalam menjalankan 

pekerjaannya. Keahlian ini bisa dalam bentuk pengetahuan, inisiatif, 

komunikasi dan kerjasama. 

c. Perilaku, yakni sikap dan tingkah laku pegawai yang melekat dalam dirinya 

yang ia bawa saat menjalankan pekerjaannya, meliputi disiplin dan tanggung 

jawab dalam bekerja. 

d. Kepemimpinan, yakni aspek kemampuan dalam memberikan pengaruh 

kepada orang lain. 

Yadi (2012), Rokhim (2007) dan Bachtiar (2012) menyatakan bahwa motivasi 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Oleh karena itu, motivasi kerja diduga 

berpengaruh juga terhadap kinerja para petani kopi Gunung Tilu di Desa 

Margamulya, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Skema Kerangka Pemikiran 

Motivasi 

1. Kebutuhan Fisiologis 
2. Kebutuhan Rasa Aman 
3. Kebutuhan Akan 

Sosialisasi 
4. Kebutuhan Akan 

Penghargaan 
5. Kebutuhan Akan 

Aktualisasi Diri 
 
(Teori hierarki kebutuhan 

Maslow dalam Notoatmodjo, 

2009:121) 

Kinerja 

1. Prestasi Kerja 
2. Keahlian 
3. Perilaku 
4. Kepemimpinan 

 
(Sedamaryanti, 2010:377) 

(Bachtiar, 2012) 
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2.3 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan teori serta kerangka konseptual yang telah dipaparkan dapat 

dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : “Terdapat pengaruh motivasi 

terhadap kinerja kelompok tani kopi Gunung Tilu di Desa Margamulya, Kecamatan 

Pangalengan, Kabupaten Bandung”.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Metode Yang Digunakan 

  Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan kuantitatif analitik, 

yakni penelitian bersifat deduktif dengan mengeneralisasi data-data yang 

diperoleh di lapangan kepada sebuah kesimpulan umum. Data yang dikumpulkan 

di lapangan terlebih dahulu diolah dan dianalisis untuk menemukan kesimpulan 

yang di antaranya dari hasil pengujian hipotesis penelitian. 

Menurut Kasiram (2008:149), “penelitian kuantitatif adalah suatu proses 

menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat 

menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.” 

Menurut Sugiyono (2015:14), metode penelitian kuantitatif adalah : 

“Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan 

sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis  data  bersifat  kuantitatif/statistik  

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.” 

Disebut sebagai penelitian positifistik karena peneliti ini hanya mendasarkan 

kepada fakta-fakta positif yang didapatkan di tempat penelitian, serta data-data 

yang berupa angka yang telah dirumuskan dijadikan sebagai informasi akurat 

dalam penelitian. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

verifikatif. Menurut Sugiyono (2013:53), metode deskriptif adalah : 

 “Suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap 

keberadaan variable mandiri, baik hanya pada satu variable atau lebih 
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(variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel 

independen, karena variabel selalu dipasangkan dengan variabel dependen).” 

 

Sedangkan metode verifikatif menurut pendapat Sugiyono (2013:6) adalah 

“metode penelitian melalui pembuktian untuk menguji hipotesis hasil penelitian 

deskriptif dengan perhitungan statistika sehingga didapat hasil pembuktian yang 

menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima.” 

Tujuan penelitian dengan pendekatan kuantitatif ini adalah untuk 

menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori, dan mencari generalisasi 

yang mempunyai nilai predikatif. 

 

3.2. Operasionalisasi Variabel 

Operasionalisasi variabel yaitu penarikan batasan yang menjelaskan suatu 

konsep secara singkat, jelas dan tegas. Variabel - variabel dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Varabel bebas (independen), yakni variabel yang mempengaruhi atau menjadi 

sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (dependen). Yang menjadi 

variabel bebas dalam penelitian ini adalah motivasi. 

2. Variabel terikat (dependen), yakni variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang menjadi variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah kinerja. 

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis dan indikator 

variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, dan menentukan skala pengukuran 

dari masing-masing variabel, sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan 

alat bantu statistik bisa dilakukan dengan benar. 
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3.3 Sumber Dan Cara Penentuan Data 

3.3.1 Sumber Data 

Data yang didapatkan oleh penulis adalah bersumber dari : 

Variabel 
Konsep 

Variabel 
Dimensi Indikator Skala 

Motivasi 

(Variabel 

X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Motivasi 

adalah dorongan 

dalam diri 

manusia untuk 

bertindak atau 

berprilaku. 

Pengertian 

motivasi tidak 

terlepas dari 

kata kebutuhan 

atau needs/want. 

Kebutuhan 

adalah suatu 

potensi dalam 

diri manusia 

yang perlu 

ditanggapi atau 

direspons.” 

(Notoatmodjo. 

2009:121) 

Kebutuhan 

fisiologi 

 

 

 

 

 

 

 

Kebutuhan dasar seperti makan 

sudah terpenuhi dengan baik. 
Ordinal 

Kebutuhan tempat tinggal/rumah 

sudah terpenuhi dengan baik. 

Ordinal 

 

Kebutuhan untuk keluarga tercukupi 

dengan baik. 
Ordinal 

Kebutuhan hidup di hari tua bisa 

terpenuhi melalui bertani kopi. 

Ordinal 

 

Kebutuhan 

Rasa Aman 

Kebutuhan keamanan dan 

keselamatan terpenuhi 
Ordinal 

Kebutuhan 

Sosialisasi 

Merasa senang bekerja dengan para 

petani lainnya 
Ordinal 

Kebutuhan 

Penghargaan 

Diikutsertakan dalam menyelesaikan 

permasalahan di kelompok tani 

Ordinal 

 

Kebutuhan 

Aktualisasi  

Diri 

 

 

Merasa terdorong untuk berbuat 

lebih baik 

Ordinal 

 

Merasa terdorong untuk berusaha 

lebih baik saat ada petani laiinya 

yang bekerja dan berhasil lebih baik 

Ordinal 

 

Kinerja 

(Variabel 

Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

“Kinerja 

didefinisikan 

sebagai hasil 

kerja seorang 

pekerja, sebuah 

proses 

manajemen atau 

suatu organisasi 

secara 

keseluruhan, 

dimana hasil 

kerja tersebut 

harus dapat 

ditunjukan 

buktinya secara 

kongkrit dan 

dapat diukur.” 

(Sedamaryanti, 

2010: 377) 

Prestasi kerja 

 

 

Selalu menyelesaikan kegiatan 

bertani dengan tanggung jawab agar 

hasil maksimal bisa dicapai. 

Ordinal 

 

 

 
Berusaha semaksimal mungkin 

mencapai target panen. 

Ordinal 

 

Keahlian 

 

Berusaha bekerja sesuai standar 

kerja petani 
Ordinal 

Perilaku 

 

 

 

 

Memahami ilmu dan cara bertani 

yang baik dan efektif. 

Ordinal 

 

Menjadi petani kopi aktif dan 

inovatif membantu dalam 

memperbaiki taraf ekonomi. 

Ordinal 

  
Selalu fokus bertani meskipun hasil 

yang diperoleh tidak sesuai harapan 

Ordinal 

 

 

Selalu berusaha menjaga dan 

merawat kebun kopi dengan baik. 

Ordinal 

 

 Kepemimpinan 
Melibatkan orang lain dalam 

pengelolaan kebun kopi. 

Ordinal 

 

 

Segera mencari solusi jika kegiatan 

bertani dan panen yang dihasilkan 

ada kendala 

Ordinal 

Tabel 3.2 

 

Operasional Variabel X dan Variabel Y 
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1. Penelitian lapangan, yakni untuk memperoleh data primer. Untuk 

menghimpun data, penulis menggunakan teknik : 

a. Observasi, yakni dengan mengamati langsung objek yang diteliti. 

b. Wawancara, yakni proses tanya jawab secara langsung kepada objek 

penelitian. 

c. Kuesioner, yakni dengan mengajukan beberapa daftar pertanyaan 

kepada pihak yang berhubungan dengan permasalahan ini. 

2. Penelitian kepustakaan, yakni dengan membaca literatur-literatur yang 

berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. 

 

3.3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Terkait populasi, Uma Sekaran (2014:121) mengatakan, “populasi merupakan 

keseluruhan kelompok orang, peristiwa atau hal minat yang ingin peneliti 

investigasi.” Populasi yang diambil untuk penelitian ini adalah para petani dalam 

kelompok tani kopi Gunung Tilu Desa Margamulya. 

 

Tabel 3.3.2 

Jumlah Petani Kopi Gunung Tilu Desa Margamulya 

No Petani Kopi 

 

Jumlah 

1 Kelompok Tani Kopi Gunung Tilu Desa Margamulya 

 

50 orang 

Total 50 orang 

 

Terkait sampel, Sugiyono (2016:62) mengatakan, “sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi.” Besarnya sampel 

dapat ditentukan secara statistik maupun melalui estimasi penelitian. 
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Dalam penelitian ini, sampel yang akan diambil adalah seluruh petani kopi 

yang tergabung dalam kelompok tani kopi Gunung Tilu Desa Margamulya yang 

berjumlah 50 orang. Oleh karena itu teknik pengambilan sampel adalah dengan 

menggunakan metode sampel jenuh, yaitu penentuan sampel apabila semua 

anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono,2013:96). 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 “Data adalah bentuk jamak dari datum. Data merupakan keterangan-

keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang 

dianggap atau anggapan. Atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, 

simbol, kode dan lain-lain.” (Iqbal Hasan,2002:82). 

 

Menurut Iqbal Hasan (2012:83), pengumpulan data adalah pencatatan 

peristiwa atau hal-hal, keterangan-keterangan atau karakteristik sebagian atau 

seluruh elemen populasi yang menunjang atau mendukung penelitian. 

Menurut Iqbal Hasan (2012:82), pengumpulan data menurut sumber 

pengambilannya, terdiri dari : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data baru yang pertama diperoleh secara langsung melalui 

wawancara, observasi, dan penyebaran kuesioner di lingungan tempat penelitian 

tersebut. 

a. Observasi (pengamatan) 

Melakukan pengamatan dan pencatatan secara cermat dan sistematis, 

langsung di lokasi obyek penelitian yang berkaitan dengan kegiatan yang 

dilakukan. 

b. Wawancara 
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Secara langsung berinteraksi dan melakukan tanya jawab dengan pihak-

pihak yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti pihak 

yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. 

c. Kuesioner  

Yaitu pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan pada 

responden sebagai subyek yang dibutuhkan untuk memberikan gambaran. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang 

melakukan penelitian dari sumber yang telah ada, atau data sekunder adalah data 

yang tersedia. Dikumpulkan melalui laporan-laporan yang dikeluarkan oleh 

perusahaan. Disamping itu juga dilkukan dengan membaca buku-buku teks, 

catatan kuliah, makalah-makalah, bahan seminar dan lain-lain. 

 

3.5     Metode Analisis Data 

3.5.1 Rancangan Penelitian dan Uji Hipotesis 

Identifikasi masalah pertama mengenai karakteristik kepribadian digunakan 

metode analisis deskriptif berdasarkan tanggapan responden mengenai Motivasi 

Kelompok Tani Gunung Tilu Desa Margamulya yang diperoleh dari jawaban 

kuisioner kemudian dilakukan pentabulasian dan diberi kesimpulan. 

Identifikasi masalah yang kedua mengenai Kinerja Kelompok Tani Gunung 

Tilu Desa Margamulya digunakan juga metode deskriptif yang didapat 

berdasarkan hasil jawaban kuisioner yang telah di isi responden, selain itu 

digunakan metode analisis kualitatif yang mengemukakan data-data yang 

termasuk dengan cara mengelompokan dan pentabulasian diberi penjelasan. 
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Sedangkan analisis data yang digunakan untuk menjawab identifikasi 

masalah yang ke tiga mengenai bagaimana Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja 

Kelompok Tani Gunung Tilu Desa Margamulya dengan menggunakan data yang 

diperoleh dari hasil kuisioner yang telah di isi oleh responden, kemudian 

dilanjutkan dengan pengujian hubungan variabel X (Motivasi) dan variabel Y 

(Kinerja) yaitu dengan menggunakan metode analisis verifikatif, selain itu juga 

digunakan metode analisis kualitatif dan metode analisis kuantitatif untuk 

mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja maka nilai tanggapan yang 

diperoleh kuisioner dibobotkan berdasarkan skala likert. 

Kemudian dalam melakukan penganalisaan hasil penelitian, yaitu untuk 

mengkuantitatif data kualitatif, maka dilakukan analisis pembobotan dengan 

menentukan skor tertinggi yang dikurangi skor terendah, kemudian dibagi 

kedalam lima interval, Jawaban yang disediakan disesuaikan dengan likert scale.  

Sugiyono (2013:132) berpendapat ”Bahwa skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang, atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial.” Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan 

skala likert mempunyai gradiasi positif. 

Terdapat lima kategori pembobotan dalam skala likert ialah sebagai berikut : 

Tabel 3.5.1.a 

Alternatif Jawaban Dengan Skala Likert 
Bentuk 

Pernyataan 

 

Alternatif Jawaban 

 
Skor 

 

Positif 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Kurang Setuju 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

                          Sumber : Sugiyono (2013:93) 
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Mengacu pada ketentuan tersebut, maka jawaban dari setiap responden dapat 

dihitung skornya yang kemudian skor tersebut ditabulasikan untuk menghitung 

validitas dan reliabilitasnya. 

Hasil penyebaran kuesioner tersebut selanjutnya dicari rata-ratanya dengan 

menggunakan rumus dari Husein Umar (2011:130) : 

 

 

Setelah rata-rata skor dihitung, maka untuk mengkategorikan 

mengklasifikasikan kecendrungan jawaban responden kedalam skala dengan 

formulasi sebagai berikut : 

Skor minimum   = 98 

Skor maksimum  = 120 

Lebar Skala   =  

Dengan demikian kategori skala dapat ditentukan sebagai berikut : 

Tabel 3.5.1.b  

Tafsiran Nilai Rata-rata 

Interval Kriteria 

98 – 102 Sangat tidak baik/sangat rendah 

103 – 107 Tidak baik/rendah 

108 – 112 Cukup/sedang 

113 – 117 Baik/tinggi 

118 – 122 Sangat baik/sangat tinggi 

                          Sumber : Husein Umar (2011:10) 
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3.5.1.1 Uji Validitas 

Validitas menurut Sugiyono (2013:172) validitas menunjukkan kepada sejauh 

mana suatu alat mampu mengukur suatu yang seharusnya diukur. Instrumen yang 

valid berarti instrumen dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 

diukur. Penentuan sahih tidaknya suatu alat instrumen bukan ditentukan oleh 

instrumen itu sendiri, tetapi ditentukan dari hasil pengetesan atau skor yang 

diperoleh dari alat instrumen tersebut.  

Menurut Sugiyono (2012:88) butir yang mempunyai korelasi positif dengan 

kriterium (skor total) serta korelasi yang tinggi, menunjukkan bahwa butir tersebut 

mempunyai validitas yang tinggi pula. Syarat minimum untuk dianggap 

memenuhi syarat adalah jika r = 0,3. Hal ini berarti item pernyataan pada 

kuesioner penelitian telah dapat mengukur variabel X dan variabel Y. 

 

3.5.1.2 Uji Reabilitas Kuesioner 

Uji reabilitas digunakan untuk memastikan apakah kuesioner penelitian yang 

akan dipergunakan untuk mengumpulkan data variabel penelitian reliabel atau 

tidak. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik Internal 

Consistency, yaitu dilakukan dengan mencoba instrumen sekali saja. 

Kemudian data yang diperoleh diuji reliabilitas nya dengan teknik belah dua 

Spearman Brown (Split Half). Untuk keperluan itu maka bulir-bulir dibagi 

menjadi dua kelompok, yaitu kelompok ganjil dan genap (Sugiyono 2012:268).  

Berikut adalah cara kerja rumus Spearman Brown :  

1. Item dibagi dua secara acak kemudian dikelompokan dalam kelompok I dan 

kelompok II. 
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2.  Skor untuk masing-masing kelompok dijumlahkan sehingga terdapat skor 

total untuk kelompok I dan kelompok II. 

3. Korelasi total skor kelompok I dan kelompok II dengan rumus :  

rhitung =  

4. Hitung angka reliabilitas untuk keseluruhan item dengan menggunakan rumus 

korelasi Spearman Brown sebagai berikut : 

r =  

dimana : 

r  = koefisien korelasi 

rb = korelasi produk moment antara belahan pertama dan kedua batas 

  realibilitas minimal 0,7 

Setelah dapat dinilai reliabilitas instrumen (rb hitung), makan nilai tersebut 

dibandingkan dengan jumlah responden dan paraf nyata. Bila rhitung > dari rtabel , 

maka instrumen dikatakan reliabel, sebaliknya jika rhitung < dari rtabel maka 

instrumen tersebut dikatakan tidak reliabel.  

Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat reliabilitas sebagai 

berikut: 

Antara 0,00 s.d 0,20 : Reliabilitas sangat rendah 

Antara 0,20 s.d 0,40 : Reliabilitas rendah 

Antara 0,40 s.d 0,70 : Reliabilitas sedang 

Antara 0,70 s.d 0,90 : Reliabilitas tinggi 

Antara 0,90 s.d 1,00 : Reliabilitas sangat tinggi 
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Suharsimi Arikunto, (2010:319) 

Realibilitas instrumen sebesar 0,72 dan masuk pada kategori tinggi, sehingga 

dapat digunakan untuk pengambilan data. 

 

3.5.2 Analisis Regresi Linier Sederhana 

 “Regresi linier sederhana adalah regresi linier di mana variabel yang terlibat 

di dalamnya hanya dua, yaitu satu variabel terikat, Y  dan satu variabel bebas, X, 

dan berpangkat satu.” (Iqbal Hasan,2002:115) Bentuk persamaannya adalah: 

Y = a + bX 

Keterangan: Y = variabelterikat (variabel yang diduga), 

  X = variabelbebas, 

  a  = intersep, 

  b  = koefisienregresi (slop), 

 Nilai a dihitung dengan rumus: 

          

 Nilai b dihitung dengan rumus: 

         

 Alat ukur untuk analisis data yang penulis gunakan untuk menjawab 

identifikasi masalah mengenai seberapa besar pengaruh variabel kualitias produk 

(X) terhadap keputusan pembelian (Y), adalah dengan menggunakan regresi linier 

sederhana ini. 

a = 

b = 
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 Agar proses pengujian maupun pengolahan data dapat dilakukan dengan 

cepat dan tepat, maka pengujian maupun pengolahan data dilakukan dengan 

menggunakan sarana computer yaitu aplikasi program SPSS 20 for Windows. 

 

3.5.3 Koefisien Korelasi 

Analisis korelasi berguna untuk menentukan suatu besaran yang menyatakan 

bagaimana kuat hubungan suatu variabel dengan variabel lain. Jadi tidak 

mempersoalkan apakah suatu variabel tertentu tergantung kepada variabel lain. 

Simbol dari besaran korelasi adalah r yang disebut koefisien korelasi. 

Untuk mengetahui ukuran/tingkat hubungan kuat atau tidaknya antara 

variabel kualitas produk (X) dan variabel keputuan pembelian (Y), maka 

dilakukan pengukuran dengan menggunakan analisis Pearson (r) dengan rumus 

menurut sebagai berikut: 

 

 

 

Sumber: Husein Umar (2004:195) 

Keterangan: r  = Koefisien korelasi Pearson  

 X = Skor variabel bebas 

 Y = Skor variabel terikat 

 n = Jumlah responden 

 Tabel dibawah memperlihatkan interprestasi koefisien korelasi Pearson (r) 

bersama tingkat hubungannya. 
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Tabel 3.5.3 

Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 

0,20 - 0,399  

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 1,000 

SangatRendah 

Rendah 

Cukup 

Kuat 

SangatKuat 

                                  Sumber: Riduwan (2014:228) 

Agar proses pengujian maupun pengolahan data dapat dilakukan dengan 

cepat dan tepat, maka pengujian maupun pengolahan data dilakukan dengan 

menggunakan sarana computer yaitu aplikasi program SPSS. 

 

3.5.4 Koefisien Determinasi 

 “Sedangkan untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel  X 

terhadap Y ditentukan dengan rumus koefisien diterminan” (Riduwan,2014:288) 

 Sebagai berikut : 

KD = r2 x 100% 

Keterangan:  KD = Besarnya koefisien penentu (diterminan) 

  r = Koefisien korelasi 

 Nilai koefisien penentu antara 0 sampai 1 (0 ≤ KD ≤ 1), maka kriteria 

koefisien penentunya sebagai berikut: 

1. Jika nilai KD mendekati 0, berarti tidak ada pengaruh antara variabel X 

 (motivasi) terhadap variabel Y (kinerja).   
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2. Jika nilai KD mendekati = 1, berarti ada pengaruh antara variabel X 

 (motivasi) terhadap variabel Y (kinerja). 

Agar proses pengujian maupun pengolahan data dapat dilakukan dengan 

cepat dan tepat, maka pengujian maupun pengolahan data dilakukan dengan 

menggunakan sarana komputer yaitu aplikasi program SPSS. 

 

3.5.5 Uji Hipotesis 

 Menurut Sugiyono (2013:159) hipotesis diartikan sebagai jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Kebenaran dari hipotesis itu 

harus dibuktikan melalui data yang terkumpul, dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Hipotesis yang telah dikemukakan dapat dijabarkan: 

H0 : β = 0, artinya motivasi tidak berpengaruh terhadap kinerja. 

H1 : β ≠ 0, artinya motivasi berpengaruh terhadap kinerja. 

2. Daerah kritis dengan tingkat signifikansi 0,05 secara dua arah, kemudian akan 

dicari nilai t dalam tabel. 

3. Tentukan nulai Uji-t dengan degree of freedeom (df), dimana = n-2. 

 

 

 

 

Keterangan: 

t : Nilai uji t (t hitung) 

r : Nilai Koefisien Korelasi 

n : Jumlah sampel 

t =  
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4. Kriteria untuk menerima atau menolak H0 dilakukan dengan membandingkan 

nilai t- hitung dengan t- tabel sehingga daerah kritis untuk menerima dan 

menolak H0 sebagai berikut: 

 

 

Daerah Penolakan Ho                                               Daerah Penolakan Ho 

  

  

 

                         0             

Gambar 3.2 Daerah penerimaan dan penolakan H0 (uji t) 

Sumber: Sugiyono (2013:163) 

 

Untuk menentukan apakah H0 ditolak atau diterima maka dapat 

menggunakan pedoman sebagai berikut: 

1. Jika > , maka H0 ditolak H1 diterima, artinya motivasi 

berpengaruh terhadap kinerja. 

2. Jika < , maka H0 diterima dan H1 ditolak, artinya motivasi tidak 

berpengaruh terhadap kinerja. 

Oleh karenanya Hipotesis yang di uji dalam Penelitian ini ialah: 

 H0     : Motivasi tidak berpengaruh terhadap kinerja. 

 H1  : Motivasi berpengaruh terhadap kinerja. 

Daerah 

Penerimaan H0 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1  Gambaran Umum Kelompok Tani Kopi Gunung Tilu DesaMargamulya 

Di Desa Margamulya terdapat beberapa kelompok tani kopi, salah satunya 

adalah kelompok tani kopi Gunung Tilu Desa Margamulya. Sampai tahun 2013, 

dari sejak perkebunan kopi mulai digarap tahun 2008, para petani secara mayoritas 

belum tergabung dalam kelompok tani. Baru pada tahun 2013 para petani secara 

umum tergabung dalam kelompok tani kopi Gunung Tilu Desa Margamulya. Luas 

lahan garapan saat ini adalah 186,80 hektar. Penggarapan lahan dilakukan bertahap 

disesuaikan dengan kemampuan warga yang ada di Desa Margamulya. 

Lahan perkebunan di Desa Margamulya bervariatif ada lahan milik sendiri dan 

juga lahan Perusahaan Hutan Negara Indonesia (Perhutani) yang hal 

pengelolaannya diberikan kepada warga masyarakat. Sebelum tahun 2016, hak 

pengelolaan lahan yang diberikan adalah untuk setiap lima tahun, bisa diperpanjang 

dan belum bersertifikat. Namun saat ini, masyarakat diberikan hak pengelolaan 

lahan oleh pemerintah dalam bentuk sertifikat untuk masa 30 tahun, dan bisa 

diperpanjang setelahnya. 

Jumlah peani kopi yang tergabung dalam kelompok tani kopi Gunung Tilu 

Desa Margamulya saat ini adalah 50 petani yang terdiri dari 48 petani laki-laki dan 

2 petani perempuan. Secara mayoritas, para petani yang ada di Desa Margamulya 
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saat ini sudah ikut dalam kelompok tani meskipun masih ada beberapa petani yang 

belum tergabung di dalamnya. Dengan bergabungnya para petani dalam kelompok 

tani, ada beberapa kemudahan yang bisa didapatkan misalnya saja pengurusan 

sertifikat hak pengelolaan lahan dan juga bantuan bibit kopi, alat produksi, jalan 

produksi, embung air dan lain-lain. 

 

4.1.2 Struktur   Kepengurusan   Kelompok   Tani   Kopi   Gunung  Tilu  Desa   

           Margamulya 

Dalam menjalankan kegiatan kepengurusannya, kelompok tani kopi Gunung 

Tilu Desa Margamulya terdiri dari : 

a. Ketua Kelompok Tani  

Berperan dalam mengkoordinasikan, mengorganisasikan dan bertanggung 

jawab terhadap seluruh kegiatan anggota kelompoknya. Adapun rinciannya adalah 

sebagai berikut : 

a) Memimpin rapat pengurus dan anggota dalam menyusun rencana usaha 

kelompok berdasarkan rencana usaha anggota; 

b) Melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan hasil 

keputusan rapat pengurus dan anggota; 

c) Mengikuti rapat gabungan kelompok tani (gapoktan) dan menyampaikan 

hasil keputusan rapat kepada anggota kelompok tani; 

d) Menandatangani surat menyurat; 

e) Mengkoordinasikan pelaporan dan pertanggungjawabkan dana. 
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b. Sekertaris. 

Tugas sekretaris adalah melaksanakan administrasi kegiatan dalam kelompok 

tani kopi Gunung Tilu Desa Margamulya, dengan rincian sebagai berikut : 

a) Membuat dan mengarsipkan notulen rapat, berita acara, serta dokumen-

dokumen lainnya; 

b) Melaksanakan surat-menyurat; 

c) Melaksanakan administrasi dokumen rencana usaha kelompok, rencana 

usaha anggota, dan kegiatan kelompok lainnya; 

d) Menyusun laporan bulanan dan tahunan untuk disampaikan dalam rapat 

gabungan kelompok tani (gapoktan). 

c. Bendahara. 

Tugas bendahara adalah menangani seluruh kegiatan administrasi keuangan di 

kelompok tani Kopi Gunung Tilu Desa Margamulya, termasuk penyaluran dan 

pengelolaan dana. Rinciannya adalah sebagai berikut : 

a) Membukukan setiap penyaluran dana kepada anggota kelompok tani, agar 

pencatatan jelas dan akurat; 

b) Menyimpan dana yang terkumpul dari semua anggota kelompok tani dan 

melaporkan hasil yang diperoleh kepada anggota kelompok tani, sehingga 

transparan dalam pengelolaan dana; 

c) Menyusun laporan keuangan bulanan dan tahunan untuk disampaikan dalam 

rapat gabungan kelompok tani (gapoktan) 

d) Memelihara arsip pembukuan. 
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Gambar 4.1.2 

Struktur Kepengurusan Kelompok Tani Gunung Tilu Desa Margamulya 

 

4.2.1. Karakteristik Responden  

Penelitian ini dilakukan melalui penyebaran instrumen penelitian berupa 

kuesioner sehingga nantinya bisa diperoleh karakteristik responden yang 

diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan, dan lama masa 

bertani. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh anggota kelompok tani kopi 

Gunung Tilu Desa Margamulya yang berjumlah 50 orang. Penjelasan secara rinci 

adalah sebagai berikut : 

1. Jenis Kelamin 

Tabel 4.2.1a 

Data Umum Responden Menurut Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1. Laki-laki 48 96 

2. Perempuan 2 4 

 Jumlah 50 100 

Ketua

Sekretaris Anggota Bendahara
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 Berdasarkan tabel 4.2.1a di atas bahwa  dari 50 orang responden petani kopi 

Gunung Tilu Desa Margamulya, sebagian besar berjenis kelamin laki-laki yaitu 

sebesar 96 % sedangkan sisanya adalah responden perempuan, yaitu sebanyak 4 %. 

Hal ini menunjukan mayoritas petani kopi Gunung Tilu Desa Margamulya lebih 

didominasi laki-laki dibanding perempuan. 

 

2. Jenis Pendidikan 

Tabel 4.2.1b 

Data Umum Responden Jenjang Pendidikan 

 

Jenjang 

Pendidikan 

 

Jenis Kelamin 

 

Jumlah 

 

Persentase 

       Laki-laki     Perempuan   

SD 42 - 42 84% 

SMP 2 1 3 6% 

SMA 4 1 5 10% 

Jumlah 48 2 50 100% 

  

 Berdasarkan Tabel 4.2.1b. di atas, jumlah responden berdasarkan jenjang 

pendidikan yakni terdiri  dari 50 orang responden yang merupakan petani kopi 

Gunung Tilu Desa Margamulya, sebagian besar memiliki pendidikan terakhir 

sampai Sekolah Dasar (SD) yaitu sebesar  84 % sedangkan responden 

berpendidikan sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP)  6 % dan yang memiliki 
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pendidikan terakhir sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu sebanyak 10 %, 

responden yang memiliki pendidikan terakhir S2 sekitar 13% dan 5% untuk 

responden yang memiliki pendidikan terakhir SMP. Hal ini menunjukkan  

responden mayoritas petani kopi Gunung Tilu Desa Margamulya  memiliki latar 

belakang pendidikan sampai Sekolah Dasar (SD). 

 

3. Usia 

    Tabel 4.2.1c 

Data Umum Responden Menurut Usia 

Usia Jumlah Persentase 

  31 – 40 3 6% 

41 – 50 25 50% 

51 – 60 20 40% 

> 61 2 4% 

Jumlah 50 100% 

 

Berdasarkan tabel 4.2.1c di atas bahwa dari  50  orang responden yang 

merupakan petani kopi Gunung Tilu Desa Margamulya, sebagian besar berusia 

antara 41-50 tahun yaitu sebesar 50 % kemudian responden yang berusia antara 31 

- 40 tahun sebesar  6 % sedangkan responden yang berusia 51 - 60 tahun sebesar 

40% dan sisanya berusia lebih dari 61 tahun sebesar 4% saja. Hal ini menunjukkan 

petani kopi Gunung Tilu Desa Margamulya lebih didominasi oleh responden yang 

berusia anatara 41 hingga 50  tahun. 
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4. Masa Bertani 

Tabel 4.2.1d 

Data Umum Responden Menurut Masa Bertani 

Masa Kerja Jumlah Persentase 

< 3 Tahun 2 4% 

3  - 6 Tahun 6 12% 

> 6 Tahun 42 84% 

Jumlah 50 100% 

  

 Berdasarkan tabel 4.2.1d di atas bahwa dari 50 orang responden yang 

merupakan petani kopi Gunung Tilu Desa Margamulya, sebagian besar sudah 

bertani selama lebih dari 6 tahun sebesar 84% sedangkan responden yang sudah 

bertani kurang dari 3 tahun sebesar 4% dan yang sudah bertani 3 – 6 tahun sebesar 

12%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas petani kopi Gunung Tilu Desa 

Margamulya  sudah lebih dari 6 tahun bertani kopi. 

 

4.2.2 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Penelitian 

Untuk menjelaskan tanggapan responden terhadap variabel penelitian, maka 

dilakukan analisis terhadap jawaban responden terkait pernyataan yang diberikan. 

Pernyataan tersebut terdiri dari 9 item yang berkenaan dengan motivasi, dan 9 item 

terkait kinerja. Dari analisis tersebut dapat diketahui nilai rata-rata secara 

keseluruhan. 
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Penentuan kelas atas pernyataan responden terhadap variabel penelitian adalah 

sebagai berikut : 

 Nilai terendah = 1 x 1 = 1 

 Nilai tertinggi =1 x 5 = 5 

 Interval kelas = (5-1) / 5 = 0,8 

Sehingga sebaran kelasnya menjadi : 

 4,21 – 5,00  = Sangat Tinggi 

 3,41 – 4,20  = Tinggi 

 2,61 – 3,40  = Cukup Tinggi 

 1,81 – 2,60  = Rendah 

 1,00 – 1,80  = Sangat Rendah 

 

4.2.2.1 Tanggapan Responden Mengenai Motivasi 

Tabel 4.2.2.1a 

          Tanggapan Responden Mengenai Kebutuhan Dasar Seperti Makan 

Sudah Terpenuhi Dengan Baik 

Pernyataan 
Jumlah Skor 

% F x S 
(F) (S) 

Sangat Setuju 12 5 24% 60 

Setuju 35 4 70% 140 

Cukup Setuju 3 3 6% 9 

Tidak Setuju 0 2 0% 0 

Sangat Tidak Setuju 0 1 0% 0 

Jumlah 50   100% 209 

              Sumber: data yang telah diolah 



57 
 

 
 

Skor tertinggi : 5 x 50 = 250 

Skor terendah : 1 x 50 = 50 

Interval kelas : 250 – 50 = 200 / 4 = 40 

Frekuensi sebesar 50 berasal dari jumlah responden x 1 pertanyaan sehingga 

total jawaban sebanyak 50 Berdasarkan perhitungan tersebut maka diperoleh 

sebesar:  

209 x 100 % = 83,6% 

250 

Pada tabel Tabel 4.2.2.1a diatas dapat dilihat bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 12 orang (24%). Responden yang menyatakan 

setuju sebanyak 35 orang (70%). Sedangkan yang menyatakan cukup setuju 

sebanyak 3 orang (9%). Dari nilai skor total 209 mendapatkan bahwa penilaian 

responden terhadap kebutuhan dasar seperti makan sudah terpenuhi dengan baik 

dengan persentase sebesar 72,83%. 

Dari hasil tanggapan responden tersebut dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan sebagai berikut: 

        STS                    TS                   CS                   S                  SS 

     

    50                       90                  130                 170           209210                    250 

Berdasarkan hasil tanggapan yang diperoleh di atas, maka perolehan skor 

adalah sebesar 209 termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa 
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rata-rata responden menjawab setuju terhadap pernyataan yang diberikan berkaitan 

dengan kebutuhan dasar seperti makan sudah terpenuhi dengan baik. Berdasarkan 

hasil di atas dapat disimpulkan bahwa responden sudah terpenuhi kebutuhan dasar 

berupa makan. 

 

Tabel Tabel 4.2.2.1b 

Tanggapan Responden Mengenai Kebutuhan Tempat Tinggal / Rumah Sudah 

Terpenuhi Dengan Baik 

Pernyataan 

Jumlah Skor 

Prosentase F x S 

(F) (S) 

Sangat Setuju 7 5 14% 35 

Setuju 40 4 80% 160 

Cukup Setuju 3 3 6% 9 

Tidak Setuju 0 2 0% 0 

Sangat Tidak Setuju 0 1 0% 0 

Jumlah 50   100% 204 

  Sumber: data yang telah diolah 

Skor tertinggi : 5 x 50 = 250 

Skor terendah : 1 x 50 = 50 

Interval kelas : 250 – 50 = 200 / 4 = 40 

Frekuensi sebesar 50 berasal dari jumlah responden x 1 pertanyaan sehingga 
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total jawaban sebanyak 50. Berdasarkan perhitungan tersebut maka diperoleh 

sebesar:  

204 x 100 % = 81,6% 

250 

Pada tabel Tabel 4.2.2.1b diatas dapat dilihat bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 7 orang 14%). Responden yang menyatakan 

setuju sebanyak 40 orang (80%). Responden yang menyatakan cukup setuju 

sebanyak 3 orang (6%). Dari nilai skor total 204 mendapatkan bahwa penilaian 

responden terhadap kebutuhan tempat tinggal/rumah sudah terpenuhi dengan baik 

dengan persentase sebesar 81,6%. 

Dari hasil tanggapan responden tersebut dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan sebagai berikut: 

        STS                    TS                   CS                   S                  SS 

     

    50                       90                  130                 170          204210                    250 

Berdasarkan hasil tanggapan yang diperoleh di atas, maka perolehan skor 

adalah sebesar 204 termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa 

rata-rata responden menjawab setuju terhadap pernyataan yang diberikan berkaitan 

dengan kebutuhan tempat tinggal/rumah sudah terpenuhi dengan baik. Berdasarkan 

hasil di atas dapat disimpulkan bahwa responden sudah terpenuhi kebutuhan tempat 

tinggal/rumah. 
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Tabel Tabel 4.2.2.1c 

Tanggapan Responden Mengenai Kebutuhan Untuk Keluarga Tercukupi 

Dengan Baik 

Pernyataan 

Jumlah Skor 

Prosentase F x S 

(F) (S) 

Sangat Setuju 7 5 14% 35 

Setuju 23 4 46% 92 

Cukup Setuju 20 3 40% 60 

Tidak Setuju 0 2 0% 0 

Sangat Tidak Setuju 0 1 0% 0 

Jumlah 50   100% 187 

   Sumber: data yang telah diolah 

Skor tertinggi : 5 x 50 = 250 

Skor terendah : 1 x 50 = 50 

Interval kelas : 250 – 50 = 200 / 4 = 40 

Frekuensi sebesar 50 berasal dari jumlah responden x 1 pertanyaan sehingga 

total jawaban sebanyak 50 Berdasarkan perhitungan tersebut maka diperoleh: 

187 x 100 % = 74,8% 

250 

Pada tabel Tabel 4.2.2.1c diatas dapat dilihat bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 7 orang (14%). Responden yang menyatakan 
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setuju sebanyak 23 orang (46%). Responden yang menyatakan cukup setuju 

sebanyak 20 orang (40%). Dari nilai skor total 187 mendapatkan bahwa penilaian 

responden terhadap kebutuhan untuk keluarga tercukupi dengan baik dengan 

persentase sebesar 74,8%. 

Dari hasil tanggapan responden tersebut dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan sebagai berikut: 

        STS                    TS                   CS                   S                  SS 

     

    50                       90                  130                 170  187      210                       250 

Berdasarkan hasil tanggapan yang diperoleh di atas, maka perolehan skor 

adalah sebesar 187 termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa 

rata-rata responden menjawab setuju terhadap pernyataan yang diberikan berkaitan 

dengan kebutuhan untuk keluarga tercukupi dengan baik. Berdasarkan hasil di atas 

dapat disimpulkan bahwa responden sudah terpenuhi kebutuhan untuk keluarga. 

 

Tabel Tabel 4.2.2.1d 

Tanggapan Responden Mengenai Kebutuhan Hidup Di Hari Tua Bisa 

Terpenuhi Melalui Bertani Kopi 

Pernyataan 
Jumlah Skor 

Prosentase F x S 
(F) (S) 

Sangat Setuju 7 5 14% 35 

Setuju 20 4 40% 80 

Cukup Setuju 23 3 46% 69 

Tidak Setuju 0 2 0% 0 

Sangat Tidak Setuju 0 1 0% 0 

Jumlah 50   100% 184 

Sumber: data yang telah diolah 
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Skor tertinggi : 5 x 50= 250 

Skor terendah : 1 x 50 = 50 

Interval kelas : 250 – 50 = 200 / 4 = 40 

Frekuensi sebesar 50 berasal dari jumlah responden x 1 pertanyaan sehingga 

total jawaban sebanyak 50. Berdasarkan perhitungan tersebut maka diperoleh 

sebesar:  

184 x 100 % = 73,6% 

250 

Pada tabel Tabel 4.2.2.1d diatas dapat dilihat bahwa responden yang 

menyatakan setuju sebanyak 7 orang (14%). Responden yang menyatakan cukup 

setuju sebanyak 20 orang (40%). Responden yang menyatakan tidak setuju 

sebanyak 23 orang (46%). Dari nilai skor total 184 mendapatkan bahwa penilaian 

responden terhadap kebutuhan hidup di hari tua bisa terpenuhi melalui bertani kopi 

dengan persentase sebesar 73,6%. 

Dari hasil tanggapan responden tersebut dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan sebagai berikut: 

        STS                    TS                   CS                   S                  SS 

     

    50                       90                  130                  170 184      210                       250 

Berdasarkan hasil tanggapan yang diperoleh di atas, maka perolehan skor 

adalah sebesar 184 termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa 
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rata-rata responden menjawab setuju terhadap pernyataan yang diberikan berkaitan 

dengan kebutuhan hidup di hari tua bisa terpenuhi melalui bertani kopi . 

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa responden sudah terpenuhi 

kebutuhan kebutuhan hidup di hari tua melalui bertani kopi. 

Tabel Tabel 4.2.2.1e 

Tanggapan Responden Mengenai Kebutuhan Dan Keselamatan Terpenuhi  

Pernyataan 

Jumlah Skor 

Prosentase F x S 

(F) (S) 

Sangat Setuju 3 5 6% 15 

Setuju 25 4 50% 100 

Cukup Setuju 11 3 22% 33 

Tidak Setuju 11 2 22% 22 

Sangat Tidak Setuju 0 1 0% 0 

Jumlah 50   100% 170 

Sumber: data yang telah diolah 

Skor tertinggi : 5 x 50 = 250 

Skor terendah : 1 x 50 = 50 

Interval kelas : 250 – 50 = 200 / 4 = 40 

Frekuensi sebesar 50 berasal dari jumlah responden x 1 pertanyaan sehingga 

total jawaban sebanyak 50. Berdasarkan perhitungan tersebut maka diperoleh 

sebesar:  
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170 x 100 % = 68% 

250 

Pada tabel Tabel 4.2.2.1e diatas dapat dilihat bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 3 orang (6%). Responden yang menyatakan 

setuju sebanyak 25 orang (50%). Responden yang menyatakan tidak cukup setuju 

sebanyak 11 orang (22%). Responden yang menyatakan sangat tidak setuju 

sebanyak 11 orang (22%). Dari nilai skor total 170 mendapatkan bahwa penilaian 

responden terhadap kebutuhan dan keselamatan terpenuhi dengan persentase 

sebesar 68%. 

Dari hasil tanggapan responden tersebut dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan sebagai berikut: 

        STS                    TS                   CS                   S                  SS 

     

    50                       90                  130                  170              210                      250 

Berdasarkan hasil tanggapan yang diperoleh di atas, maka perolehan skor 

adalah sebesar 170 termasuk dalam kategori cukup tinggi. Hal ini menunjukkan 

bahwa rata-rata responden menjawab cukup setuju terhadap pernyataan yang 

diberikan berkaitan dengan kebutuhan keamanan dan keselamatan terpenuhi. 

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa responden sudah cukup 

terpenuhi kebutuhan keamanan dan keselamatan. 
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Tabel Tabel 4.2.2.1f 

Tanggapan Responden Mengenai Merasa Senang Bekerja Dengan Para Petani 

Lainnya 

Pernyataan 

Jumlah Skor 

Prosentase F x S 

(F) (S) 

Sangat Setuju 5 5 10% 25 

Setuju 36 4 72% 144 

Cukup Setuju 9 3 18% 27 

Tidak Setuju 0 2 0% 0 

Sangat Tidak Setuju 0 1 0% 0 

Jumlah 50   100% 196 

Sumber: data yang telah diolah 

Skor tertinggi : 5 x 50 = 250 

Skor terendah : 1 x 50 = 50 

Interval kelas : 250 – 50 = 200 / 4 = 40 

Frekuensi sebesar 50 berasal dari jumlah responden x 1 pertanyaan sehingga 

total jawaban sebanyak 50. Berdasarkan perhitungan tersebut maka diperoleh 

sebesar:  

196 x 100 % = 78,4% 

250 
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Pada tabel Tabel 4.2.2.1f diatas dapat dilihat bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 5 orang (18%). Responden yang menyatakan 

setuju sebanyak 36 orang (72%). Responden yang menyatakan tidak cukup setuju 

sebanyak 9 orang (18%). Dari nilai skor total 196 mendapatkan bahwa penilaian 

responden terhadap tanggapan responden mengenai merasa senang bekerja dengan 

para petani lainnya dengan persentase sebesar 78,4% 

Dari hasil tanggapan responden tersebut dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan sebagai berikut: 

        STS                    TS                   CS                   S                  SS 

     

    50                       90                  130                 170        196 210                    250 

Berdasarkan hasil tanggapan yang diperoleh di atas, maka perolehan skor adalah 

sebesar 196 termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata 

responden menjawab setuju terhadap pernyataan yang diberikan berkaitan dengan 

merasa senang bekerja dengan para petani lainnya. Berdasarkan hasil di atas dapat 

disimpulkan bahwa responden sudah terpenuhi merasa senang bekerja dengan para 

petani.
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Tabel Tabel 4.2.2.1g 

Tanggapan Responden Mengenai Diikutsertakan Dalam Menyelesaikan 

Permasalahan Di Kelompok Tani 

Pernyataan 

Jumlah Skor 

Prosentase F x S 

(F) (S) 

Sangat Setuju 5 5 10% 25 

Setuju 20 4 40% 80 

Cukup Setuju 25 3 50% 75 

Tidak Setuju 0 2 0% 0 

Sangat Tidak Setuju 0 1 0% 0 

Jumlah 50   100% 180 

Sumber: data yang telah diolah 

Skor tertinggi : 5 x 50 = 250 

Skor terendah : 1 x 50 = 50 

Interval kelas : 250 – 50 = 200 / 4 = 40 

Frekuensi sebesar 50 berasal dari jumlah responden x 1 pertanyaan sehingga 

total jawaban sebanyak 50. Berdasarkan perhitungan tersebut maka diperoleh 

sebesar:  

180 x 100 % = 72% 

250 
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Pada tabel Tabel 4.2.2.1g diatas dapat dilihat bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 5 orang (10%). Responden yang menyatakan 

setuju sebanyak 20 orang (40%). Responden yang menyatakan tidak cukup setuju 

sebanyak 25 orang (50%). Dari nilai skor total 180 mendapatkan bahwa penilaian 

responden terhadap diikutsertakan dalam menyelesaikan permasalahan di kelompok 

tani sebesar 72%. 

Dari hasil tanggapan responden tersebut dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan sebagai berikut: 

 

        STS                    TS                   CS                   S                  SS 

     

    50                       90                  130                 170 180       210                       250 

 

Berdasarkan hasil tanggapan yang diperoleh di atas, maka perolehan skor 

adalah sebesar 180 termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa 

rata-rata responden menjawab setuju terhadap pernyataan yang diberikan berkaitan 

dengan diikutsertakan dalam menyelesaikan permasalahan di kelompok tani. 

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa responden sudah terpenuhi 

dengan di ikutsertaannya petani dalam menyelesaikan permasalahan di kelompok 

tani. 
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Tabel Tabel 4.2.2.1h 

Tanggapan Responden Mengenai Merasa Terdorong Untuk Berbuat Lebih 

Baik 

Pernyataan 

Jumlah Skor 

Prosentase F x S 

(F) (S) 

Sangat Setuju 3 5 6% 15 

Setuju 20 4 40% 80 

Cukup Setuju 20 3 40% 60 

Tidak Setuju 7 2 3% 14 

Sangat Tidak Setuju 0 1 0% 0 

Jumlah 50   100% 169 

Sumber: data yang telah diolah 

Skor tertinggi : 5 x 50 = 250 

Skor terendah : 1 x 50 = 50 

Interval kelas : 250 – 50 = 200 / 4 = 40 

Frekuensi sebesar 50 berasal dari jumlah responden x 1 pertanyaan sehingga 

total jawaban sebanyak 50. Berdasarkan perhitungan tersebut maka diperoleh 

sebesar:  

169 x 100 % = 67,6% 

250 
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Pada tabel Tabel 4.2.2.1h diatas dapat dilihat bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 3 orang (6%). Responden yang menyatakan 

setuju sebanyak 20 orang (40%). Responden yang menyatakan tidak cukup setuju 

sebanyak 20 orang (40%). Responden yang menyatakan sangat tidak setuju 

sebanyak 7 orang (14%). Dari nilai skor total 169 mendapatkan bahwa penilaian 

responden terhadap merasa terdorong untuk berbuat lebih baik sebesar 67,6% maka 

dapat dikategorikan cukup baik. 

 

Dari hasil tanggapan responden tersebut dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan sebagai berikut: 

 

        STS                    TS                   CS                   S                  SS 

     

    50                       90                  130              169170           210                      250 

 

Berdasarkan hasil tanggapan yang diperoleh di atas, maka perolehan skor 

adalah sebesar 169 termasuk dalam kategori cukup tinggi. Hal ini menunjukkan 

bahwa rata-rata responden menjawab cukup setuju terhadap pernyataan yang 

diberikan berkaitan dengan merasa terdorong untuk berbuat lebih baik. Berdasarkan 

hasil di atas dapat disimpulkan bahwa responden sudah cukup terpenuhi untuk 

dapat merasa terdorong berbuat lebih baik. 
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Tabel Tabel 4.2.2.1i 

Tanggapan Responden Mengenai Merasa Terdorong Untuk Berusaha Lebih 

Baik Saat Ada Petani Lainnya Yang Bekerja Dan Berhasil Lebih Baik 

Pernyataan 

Jumlah Skor 

Prosentase F x S 

(F) (S) 

Sangat Setuju 25 5 50% 125 

Setuju 20 4 40% 80 

Cukup Setuju 5 3 10% 15 

Tidak Setuju 0 2 0% 0 

Sangat Tidak Setuju 0 1 0% 0 

Jumlah 50   100% 220 

Sumber: data yang telah diolah 

Skor tertinggi : 5 x 50 = 250 

Skor terendah : 1 x 50 = 50 

Interval kelas : 250 – 50 = 200 / 4 = 40 

Frekuensi sebesar 50 berasal dari jumlah responden x 1 pertanyaan sehingga 

total jawaban sebanyak 50. Berdasarkan perhitungan tersebut maka diperoleh 

sebesar:  

220 x 100 % = 88% 

250 
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Pada tabel Tabel 4.2.2.1i diatas dapat dilihat bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 25 orang (50%). Responden yang menyatakan 

setuju sebanyak 20 orang (40%). Responden yang menyatakan tidak cukup setuju 

sebanyak 5 orang (10%). Dari nilai skor total 220 mendapatkan bahwa penilaian 

responden terhadap merasa terdorong untuk berusaha lebih baik saat ada petani 

lainnya yang bekerja dan berhasil lebih baik sebesar 88%. 

Dari hasil tanggapan responden tersebut dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan sebagai berikut: 

 

        STS                    TS                   CS                   S                  SS 

     

    50                       90                  130                 170              210     220            250 

 

Berdasarkan hasil tanggapan yang diperoleh di atas, maka perolehan skor adalah 

sebesar 220 termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa 

rata-rata responden menjawab setuju terhadap pernyataan yang diberikan berkaitan 

dengan merasa terdorong untuk berusaha lebih baik saat ada petani laiinnya yang 

bekerja dan berhasil lebih baik. Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa 

responden sangat terdorong untuk berusaha lebih baik pada saat ada petani lainnya 

yang bekerja dan berhasil lebih baik. 
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4.2.2.2 Tanggapan Responden Mengenai Kinerja 

Tabel 4.2.2.2a 

Tanggapan Responden Mengenai Selalu Menyelesaikan Kegiatan Bertani 

Dengan Tanggung Jawab Agar Hasil Maksimal Bisa Dicapai 

Pernyataan 

Jumlah Skor 

Prosentase F x S 

(F) (S) 

Sangat Setuju 13 5 26% 65 

Setuju 30 4 60% 120 

Cukup Setuju 7 3 14% 21 

Tidak Setuju 0 2 0% 0 

Sangat Tidak Setuju 0 1 0% 0 

Jumlah 50   100% 206 

   Sumber: data yang telah diolah 

Skor tertinggi : 5 x 50 = 250 

Skor terendah : 1 x 50 = 50 

Interval kelas : 250 – 50 = 200 / 4 = 40 

Frekuensi sebesar 50 berasal dari jumlah responden x 1 pertanyaan sehingga 

total jawaban sebanyak 50. Berdasarkan perhitungan tersebut maka diperoleh 

sebesar:  

206 x 100 % = 82,4% 

250 
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Pada tabel 4.2.2.2a diatas dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 13 orang (26%). Responden yang menyatakan setuju 

sebanyak 30 orang (60%). Responden yang menyatakan cukup setuju sebanyak 7 

orang (14%). Dari nilai skor total 206. mendapatkan penilaian responden terhadap 

selalu menyelesaikan kegiatan bertani dengan tanggung jawab agar hasil maksimal 

bisa dicapai sebesar 82,4%.  

Dari hasil tanggapan responden tersebut dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan sebagai berikut: 

 

        STS                    TS                   CS                   S                  SS 

     

    50                       90                  130                 170           206210                    250 

 

Berdasarkan hasil tanggapan yang diperoleh di atas, maka perolehan skor 

adalah sebesar 206 termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa 

rata-rata responden menjawab setuju terhadap pernyataan yang diberikan berkaitan 

dengan selalu menyelesaikan kegiatan bertani dengan tanggung jawab agar hasil 

maksimal bias tercapai. Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa 

responden selalu terpenuhi menyelesaikan kegiatan bertani dengan tanggung jawab 

agar hasil maksimal bias tercapai. 
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Tabel 4.2.2.2b 

Tanggapan Responden Mengenai Berusaha Semaksimal Mungkin Mencapai 

Target Panen 

Pernyataan 

Jumlah Skor 

Prosentase F x S 

(F) (S) 

Sangat Setuju 5 5 10% 25 

Setuju 19 4 38% 76 

Cukup Setuju 17 3 34% 51 

Tidak Setuju 9 2 18% 18 

Sangat Tidak Setuju 0 1 0% 0 

Jumlah 50   100% 170 

   Sumber: data yang telah diolah 

Skor tertinggi : 5 x 50 = 250 

Skor terendah : 1 x 50 = 50 

Interval kelas : 250 – 50 = 200 / 4 = 40 

Frekuensi sebesar 50 berasal dari jumlah responden x 1 pertanyaan sehingga 

total jawaban sebanyak 50. Berdasarkan perhitungan tersebut maka diperoleh: 

170 x 100 % = 68% 

250 

Pada tabel 4.2.2.2b diatas dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 5 orang (10%). Responden yang menyatakan setuju 
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sebanyak 19 orang (38%). Responden yang menyatakan cukup setuju sebanyak 17 

orang (34%). Responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 9 orang (18%). 

Dari nilai skor total 170 mendapatkan penilaian responden terhadap berusaha 

semaksimal mungkin mencapai target panen dengan presentase sebesar 68%. 

Dari hasil tanggapan responden tersebut dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan sebagai berikut: 

        STS                    TS                   CS                   S                  SS 

     

    50                       90                  130                 170              210                       250 

Berdasarkan hasil tanggapan yang diperoleh di atas, maka perolehan skor 

adalah sebesar 170 termasuk dalam kategori cukup tinggi. Hal ini menunjukkan 

bahwa rata-rata responden menjawab setuju terhadap pernyataan yang diberikan 

berkaitan dengan berusaha semaksimal mungkin mencapai target panen. 

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa responden cukup terpenuhi 

untuk berusaha semaksimal mungkin mencapai target panen. 

Tabel 4.2.2.2c 

Tanggapan Responden Mengenai Berusaha Bekerja Sesuai Standar Kerja 

Petani 

Pernyataan 
Jumlah Skor 

Prosentase F x S 
(F) (S) 

Sangat Setuju 4 5 8% 20 

Setuju 20 4 40% 80 

Cukup Setuju 18 3 36% 54 

Tidak Setuju 8 2 16% 16 

Sangat Tidak Setuju 0 1 0% 0 

 Jumlah 50   100% 170 

    Sumber: data yang telah diolah 
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Skor tertinggi : 5 x 50 = 250 

Skor terendah : 1 x 50 = 50 

Interval kelas : 250 – 50 = 200 / 4 = 40 

Frekuensi sebesar 50 berasal dari jumlah responden x 1 pertanyaan sehingga 

total jawaban sebanyak 50. Berdasarkan perhitungan tersebut maka diperoleh: 

170 x 100 % = 68% 

250 

Pada tabel 4.2.2.2c diatas dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 4 orang (8%). Responden yang menyatakan setuju sebanyak 

20 orang (40%). Responden yang menyatakan cukup setuju sebanyak 18 orang 

(36%). Responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 8 orang (16%). Dari 

nilai skor total 170 mendapatkan penilaian responden terhadap berusaha bekerja 

sesuai standar kerja petani dengan presentase sebesar 68%. 

Dari hasil tanggapan responden tersebut dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan sebagai berikut: 

        STS                    TS                   CS                   S                  SS 

     

    50                       90                  130                 170              210                      250 

Berdasarkan hasil tanggapan yang diperoleh di atas, maka perolehan skor 

adalah sebesar 206 termasuk dalam kategori cukup tinggi. Hal ini menunjukkan 

bahwa rata-rata responden menjawab setuju terhadap pernyataan yang diberikan 
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berkaitan dengan cukup berusaha bekerja sesuai standar kerja petani. Berdasarkan 

hasil di atas dapat disimpulkan bahwa responden selalu cukup berusaha bekerja 

sesuai standar kerja petani. 

Tabel 4.2.2.2d 

Tanggapan Responden Mengenai Memahami Ilmu Dan Cara Bertani Yang 

Baik Dan Efektif 

Pernyataan 

Jumlah Skor 

Prosentase F x S 

(F) (S) 

Sangat Setuju 6 5 12% 30 

Setuju 23 4 46% 92 

Cukup Setuju 15 3 30% 45 

Tidak Setuju 6 2 12% 12 

Sangat Tidak Setuju 0 1   0% 0 

Jumlah 50   100% 179 

   Sumber: data yang telah diolah 

Skor tertinggi : 5 x 50 = 250 

Skor terendah : 1 x 50 = 50 

Interval kelas : 250 – 50 = 200 / 4 = 40 

Frekuensi sebesar 50 berasal dari jumlah responden x 1 pertanyaan sehingga 

total jawaban sebanyak 50. Berdasarkan perhitungan tersebut maka diperoleh 

sebesar:  
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179 x 100 % = 71,6% 

250 

Pada tabel 4.2.2.2d diatas dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 6 orang (12%). Responden yang menyatakan setuju 

sebanyak 23 orang (46%). Responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 6 

orang (12%). Responden yang menyatakan cukup setuju sebanyak 15 orang (30%). 

Dari nilai skor total 179 mendapatkan penilaian responden terhadap memahami 

ilmu dan cara bertani yang baik dan efektif dengan presentase sebesar 71,6%. 

Dari hasil tanggapan responden tersebut dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan sebagai berikut: 

 

        STS                    TS                   CS                   S                  SS 

     

    50                       90                  130                 170 179       210                      250 

 

Berdasarkan hasil tanggapan yang diperoleh di atas, maka perolehan skor 

adalah sebesar 179 termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa 

rata-rata responden menjawab setuju terhadap pernyataan yang diberikan berkaitan 

dengan memahami ilmu dan cara bertani yang baik dan efektif. Berdasarkan hasil 

di atas dapat disimpulkan bahwa responden sudah memahami ilmu dan cara bertani 

yang baik dan efektif. 
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Tabel 4.2.2.2e 

Tanggapan Responden Mengenai Menjadi Petani Kopi Aktif Dan Inovatif 

Membantu Dalam Memperbaiki Taraf Ekonomi 

Pernyataan 

Jumlah Skor 

Prosentase F x S 

(F) (S) 

Sangat Setuju 3 5 6% 15 

Setuju 10 4 20% 40 

Cukup Setuju 12 3 24% 36 

Tidak Setuju 15 2 30% 30 

Sangat Tidak Setuju 10 1 20% 10 

Jumlah 50   100% 131 

   Sumber: data yang telah diolah 

Skor tertinggi : 5 x 50 = 250 

Skor terendah : 1 x 50 = 50 

Interval kelas : 250 – 50 = 200 / 4 = 40 

Frekuensi sebesar 50 berasal dari jumlah responden x 1 pertanyaan sehingga 

total jawaban sebanyak 50. Berdasarkan perhitungan tersebut maka diperoleh 

sebesar:  

131 x 100 % = 52,4% 

250 
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Pada tabel 4.2.2.2e diatas dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 3 orang (6%). Responden yang menyatakan setuju sebanyak 

10 orang (20%). Responden yang menyatakan cukup setuju sebanyak 12 orang 

(24%). Responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 15 orang (30%). 

Responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 10 orang (24%). Dari 

nilai skor total 131 mendapatkan penilaian responden terhadap menjadi petani kopi 

aktif dan inovatif membantu dalam memperbaiki taraf ekonomi dengan presentase 

sebesar 52,4%. 

Dari hasil tanggapan responden tersebut dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan sebagai berikut: 

 

        STS                    TS                   CS                   S                  SS 

     

    50                       90                  130131            170              210                     250 

 

Berdasarkan hasil tanggapan yang diperoleh di atas, maka perolehan skor 

adalah sebesar 131 termasuk dalam kategori cukup tinggi. Hal ini menunjukkan 

bahwa rata-rata responden menjawab cukup setuju terhadap pernyataan yang 

diberikan berkaitan dengan menjadi petani kopi aktif dan inovatif membantu dalam 

memperbaiki taraf ekonomi. Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa 
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responden cukup terpenuhi untuk membantu memperbaikin taraf ekonomi dengan 

menjadi petani aktif dan inovatif. 

Tabel 4.2.2.2f 

Tanggapan Responden Mengenai Selalu Fokus Bertani Meskipun Hasil Yang 

Diperoleh Tidak Sesuai Harapan 

Pernyataan 

Jumlah Skor 

Prosentase F x S 

(F) (S) 

Sangat Setuju 5 5 10% 25 

Setuju 13 4 26% 52 

Cukup Setuju 13 3 26% 39 

Tidak Setuju 9 2 18% 18 

Sangat Tidak Setuju 10 1  20% 10 

  50   100% 144 

    Sumber: data yang telah diolah 

Skor tertinggi : 5 x 50 = 250 

Skor terendah : 1 x 50 = 50 

Interval kelas : 250 – 50 = 200 / 4 = 40 

Frekuensi sebesar 50 berasal dari jumlah responden x 1 pertanyaan sehingga 

total jawaban sebanyak 50. Berdasarkan perhitungan tersebut maka diperoleh 

sebesar:  

144/250 x 100 % = 57,6% 
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Pada tabel 4.2.2.2f diatas dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 5 orang (12%). Responden yang menyatakan setuju 

sebanyak 13 orang (46%). Responden yang menyatakan cukup setuju sebanyak 13 

orang (12%). Responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 9 orang (30%). 

Responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 10 orang (24%). Dari 

nilai skor total 144 mendapatkan penilaian responden terhadap selalu fokus bertani 

meskipun hasil yang diperoleh tidak sesuai harapan dengan presentase sebesar 

57,6%. 

Dari hasil tanggapan responden tersebut dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan sebagai berikut: 

 

        STS                    TS                   CS                   S                  SS 

     

    50                       90                  130144            170              210                      250 

 

Berdasarkan hasil tanggapan yang diperoleh di atas, maka perolehan skor 

adalah sebesar 144 termasuk dalam kategori cukup tinggi. Hal ini menunjukkan 

bahwa rata-rata responden menjawab cukup setuju terhadap pernyataan yang 

diberikan berkaitan dengan selalu focus bertani meskipun hasil yang diperoleh tidak 

sesuai harapan. Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa responden 

cukup focus bertani meskipun hasil yang diperoleh tidak sesuai harapan. 
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Tabel 4.2.2.2g 

Tanggapan Responden Mengenai Selalu Berusaha Menjaga Dan Merawat 

Kebun Kopi Dengan Baik  

Pernyataan 

Jumlah Skor 

Prosentase F x S 

(F) (S) 

Sangat Setuju 4 5 8% 20 

Setuju 12 4 24% 48 

Cukup Setuju 11 3 22% 33 

Tidak Setuju 16 2 32% 32 

Sangat Tidak Setuju 7 1   14% 7 

Jumlah 50   100% 140 

   Sumber: data yang telah diolah 

Skor tertinggi : 5 x 50 = 250 

Skor terendah : 1 x 50 = 50 

Interval kelas : 250 – 50 = 200 / 4 = 40 

Frekuensi sebesar 50 berasal dari jumlah responden x 1 pertanyaan sehingga 

total jawaban sebanyak 50. Berdasarkan perhitungan tersebut maka diperoleh 

sebesar:  

140 x 100 % = 56% 

250 
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Pada tabel 4.2.2.2g diatas dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 4 orang (8%). Responden yang menyatakan setuju sebanyak 

12 orang (24%). Responden yang menyatakan cukup setuju sebanyak 11 orang 

(22%). Responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 16 orang (32%). 

Responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 7 orang (14%). Dari 

nilai skor total 140 mendapatkan penilaian responden terhadap selalu berusaha 

menjaga dan merawat kebun kopi dengan baik dengan presentase sebesar 56% 

maka masuk kategori cukup baik. 

Dari hasil tanggapan responden tersebut dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan sebagai berikut: 

 

        STS                    TS                   CS                   S                  SS 

     

    50                       90                  130 140           170             210                      250 

 

Berdasarkan hasil tanggapan yang diperoleh di atas, maka perolehan skor 

adalah sebesar 140 termasuk dalam kategori cukup tinggi. Hal ini menunjukkan 

bahwa rata-rata responden menjawab cukup setuju terhadap pernyataan yang 

diberikan berkaitan dengan selalu berusaha menjaga dan merawat kebun kopi 

dengan baik. Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa responden cukup 

untuk berusaha menjaga dan merawat kebun kopi dengan baik. 
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Tabel 4.2.2.2h 

Tanggapan Responden Mengenai Melibatkan Orang Lain Dalam Pengelolaan 

Kebun Kopi 

Pernyataan 

Jumlah Skor 

Prosentase F x S 

(F) (S) 

Sangat Setuju 3 5 6% 15 

Setuju 15 4 30% 60 

Cukup Setuju 17 3 34% 51 

Tidak Setuju 8 2 16% 16 

Sangat Tidak Setuju 7 1   7% 7 

  50   100% 149 

   Sumber: data yang telah diolah 

Skor tertinggi : 5 x 50 = 250 

Skor terendah : 1 x 50 = 50 

Interval kelas : 250 – 50 = 200 / 4 = 40 

Frekuensi sebesar 50 berasal dari jumlah responden x 1 pertanyaan sehingga 

total jawaban sebanyak 50. Berdasarkan perhitungan tersebut maka diperoleh 

sebesar:  

149 x 100 % = 59,6% 

250 
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Pada tabel 4.2.2.2h diatas dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 3 orang (6%). Responden yang menyatakan setuju sebanyak 

15 orang (30%). Responden yang menyatakan cukup setuju sebanyak 17 orang 

(34%). Responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 8 orang (16%). 

Responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 7 orang (14%). Dari 

nilai skor total 149 mendapatkan penilaian responden terhadap melibatkan orang 

lain dalam pengelolaan kebun kopi dengan presentase sebesar 59,6%, maka dapat 

diartikan cukup baik. 

Dari hasil tanggapan responden tersebut dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan sebagai berikut: 

 

        STS                    TS                   CS                   S                  SS 

     

    50                       90                  130  149          170               210                    250 

 

Berdasarkan hasil tanggapan yang diperoleh di atas, maka perolehan skor adalah 

sebesar 149 termasuk dalam kategori cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa 

rata-rata responden menjawab cukup setuju terhadap pernyataan yang diberikan 

berkaitan dengan melibatkan orang lain dalam pengelolaan kebun kopi. 

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa responden cukup dalam 

melibatkan orang lain dalam pengelolaan kebun kopi. 



88 
 

 
 

Tabel 4.2.2.2i 

Tanggapan Responden Mengenai Segera Mencari Solusi Jika Kegiatan 

Bertani Dan Panen Yang Dihasilkan Ada Kendala 

Pernyataan 

Jumlah Skor 

Prosentase F x S 

(F) (S) 

Sangat Setuju 3 5 6% 15 

Setuju 14 4 28% 56 

Cukup Setuju 15 3 30% 45 

Tidak Setuju 9 2 18% 18 

Sangat Tidak Setuju 9 1   9% 9 

Jumlah 50   100% 143 

   Sumber: data yang telah diolah 

Skor tertinggi : 5 x 50 = 250 

Skor terendah : 1 x 50 = 50 

Interval kelas : 250 – 50 = 200 / 4 = 40 

Frekuensi sebesar 50 berasal dari jumlah responden x 1 pertanyaan sehingga 

total jawaban sebanyak 50. Berdasarkan perhitungan tersebut maka diperoleh 

sebesar:  

143 x 100 % = 57,2% 

250 
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Pada tabel 4.2.2.2i diatas dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 3 orang (6%). Responden yang menyatakan setuju sebanyak 

14 orang (28%). Responden yang menyatakan cukup setuju sebanyak 15 orang 

(30%). Responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 9 orang (18%). 

Responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 9 orang (18%). Dari 

nilai skor total 143 mendapatkan penilaian responden terhadap segera mencari 

solusi jika kegiatan bertani dan panen yang dihasilkan ada kendala dengan 

presentase sebesar 57,2%. 

Dari hasil tanggapan responden tersebut dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan sebagai berikut: 

        STS                    TS                   CS                   S                  SS 

     

    50                       90                  130 143           170             210                       250 

Berdasarkan hasil tanggapan yang diperoleh di atas, maka perolehan skor adalah 

sebesar 143 termasuk dalam kategori cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa 

rata-rata responden menjawab cukup setuju terhadap pernyataan yang diberikan 

berkaitan dengan segera mencari solusi jika kegiatan bertani dan panen yang 

dihasilkan ada kendala. Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa 

responden cukup mencari solusi jika kegiatan bertani dan panen yang dihasilkan 

ada kendala. 
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4.2.3 Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.2.3.1 Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan alat pengukur 

dapat mengungkapkan konsep gejala yang diukur. Uji validitas digunakan untuk 

mengukur sah tidaknya suatu kuesioner, dikatakan valid jika pernyataan pada 

kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Uji 

validitas dihitung dengan membandingkan nilai r hitung (correlated item-total 

correlation) dengan nilai r tabel. Jika r hitung > r tabel pada taraf signifikansi 5% 

maka pernyataan tersebut dinyatakan valid. Hasil dari pengujian diperoleh sebagai 

berikut : 

Tabel 4.2.3.1 

Hasil Uji Validitas 

No. Variabel Item Nilai r hitung Nilai r tabel Nilai Sig. Keputusan 

1 Motivasi X1 0.430 0.279 0.002 Valid 

  X2 0.394 0.279 0.005 Valid 

  X3 0.781 0.279 0.000 Valid 

  X4 0.762 0.279 0.000 Valid 

  X5 0.733 0.279 0.000 Valid 

  X6 0.807 0.279 0.000 Valid 

  X7 0.821 0.279 0.000 Valid 

  X8 0.684 0.279 0.000 Valid 

  X9 0.695 0.279 0.000 Valid 

2 Kinerja Y1 0.305 0.279 0.031 Valid 

  Y2 0.453 0.279 0.001 Valid 

  Y3 0.688 0.279 0.000 Valid 

  Y4 0.694 0.279 0.000 Valid 

  Y5 0.878 0.279 0.000 Valid 

  Y6 0.640 0.279 0.000 Valid 

  Y7 0.884 0.279 0.000 Valid 

  Y8 0.884 0.279 0.000 Valid 

  Y9 0.890 0.279 0.000 Valid 

Sumber : Data primer diolah, 2019 
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4.2.3.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui adanya konsistensi alat ukut dalam 

penggunaanya, atau dengan kata lain alat ukur tersebut mempunyai hasil yang 

konsisten apabila digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda. Alat ukur yang 

digunakan dalam uji reliabilitas adalah dengan teknik Alpha Cronbach dimana satu 

instrumen dapat dikatakan handal atau reliabel bila memiliki koefisien keandalan 

atau alpha sebesar 0,60 atau lebih. 

Hasil uji reliabilitas yang dilakukan terhadap instrumen penelitian ini dapat 

dijelaskan dalam tabel berikut ini : 

Tabel 4.2.3.2 

Hasil Uji Reliabilitas 

Reliability Statistics 

 

 

 

 

 

Cronbach’s 

Alpha 

 

 

Cronbach’s 

Alpha Based 

on 

Standardizeg 

Item 

 

 

 

 

 

 

N of Items 

,838 ,922 20 

 

Dari tabel di atas, hasil pengujian reliabilitas diperoleh nilai cronbach’s alpha > 

0,60 yaitu sebesar 0,838. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa nilai koefisien 

reliabilitas berkisar antara 0 sampai dengan 1, dimana semakin mendekat 1 artinya 

bahwa item semakin reliabel. Ini juga berarti bahwa item pernyataan yang 
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dugunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten, maksudnya bahwa jika 

pernyataan tersebut diajukan lagi maka akan diperoleh jawaban yang relatif sama 

dengan jawaban pertama. 

 

4.2.4 Analisis Deskriptif 

 

Untuk memperoleh gambaran kondisi motivasi dan kinerja petani kopi Gunung Tilu 

Desa Margamulya, maka skor jawaban responden yang diperoleh dari kuesioner 

yang diberikan akan dianalisis secara deskriptif. Analisis deskriptif sendiri artinya 

analisis yang didasarkan pada hasil jawaban yang diperoleh dari responden. Untuk 

mempermudah dalam memberikan penilaian terhadap data hasil tanggapan 

responden, maka dilakukan pengklasifikasian terhadap jumlah keseluruhan skor 

responden. 

 

4.2.4.1 Analisis Deskriptif Terhadap Variabel Motivasi 

 

Pengukuran variabel motivasi dalam penelitian ini menggunakan lima indikator 

yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan keamanan dan keselamatan kerja, kebutuhan 

sosialisasi, kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri. 

Berikut ini adalah hasil pengolahan kuesioner untuk indikator – indikator 

motivasi. 
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                     Tabel 4.2.4.1 

               Tanggapan Responden Terhadap Variabel Motivasi 

No Indikator Frekuensi Skor Jumlah Skor 

Total 

Rata-

rata 

Kriteria 

5 4 3 2 1     

1 Kebutuhan dasar seperti 

makan sudah terpenuhi 

dengan baik. 

12 35 3 0 0 50 209 4,18 Tinggi 

2. Kebutuhan tempat 

tinggal/rumah sudah 

terpenuhi dengan baik. 

7 40 3 0 0 50 204 4,04 Tinggi 

3. Kebutuhan untuk 

keluarga tercukupi 

dengan baik. 

7 23 20 0 0 50 184 3,68 Tinggi 

4 Kebutuhan hidup di hari 

tua bisa terpenuhi 

melalui bertani kopi. 

7 20 23 0 0 50 170 3,4 Cukup 

Tinggi 

5 Kebutuhan keamanan 

dan keselamatan 

terpenuhi 

5 25 11 11 0 50 170 3,4 Cukup 

Tinggi 

6 Merasa senang bekerja 

dengan para petani 

lainnya 

5 36 9 0 0 50 196 3,92 Tinggi 

7 Diikutsertakan dalam 

menyelesaikan 

permasalahan di 

kelompok tani 

5 20 25 0 0 50 180 3,6 Tinggi 

8 Merasa terdorong untuk 

berbuat lebih baik 

3 20 20 7 0 50 169 3,38 Cukup 

Tinggi 

9 Merasa terdorong untuk 

berusaha lebih baik saat 

ada petani laiinya yang 

bekerja dan berhasil 

lebih baik 

25 20 5 0 0 50 220 4,4 Tinggi 

Total 1702   

Rata-rata keseluruhan  3,82  

Sumber : Kuesioner Peneitian, diolah 2019 
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Berdasarkan tabel di atas maka interval continuous untuk variabel x yaitu 

sebagai berikut : 

Skor minimum : 1 x 9 x 50 = 450 

Skor maximum : 5 x 5 x 50 = 2250 

Interval kelas : 2250 – 450 = 1800 / 5 = 360 

        STS                    TS                   CS                   S                  SS 

     

    450                    810      1170               1530   1702 1890                   2250 

 

Berdasarkan tabel di atas, skor total sebesar 1702 menunjukan setuju dengan 

nilai rata-rata tanggapan responden terhadap 9 pertanyaan terkait motivasi adalah 

3,82. Dari hasli tersebut terlihat bahwa motivasi petani kopi Gunung Tilu Desa 

Margamulya secara umum masuk ke dalam kategori tinggi. Artinya bahwa secara 

keseluruhan motivasi kelompok tani kopi Gunung Tilu Desa Margamulya sudah 

berada dalam kategori baik dalam mengelola perkebunan kopi di Desa 

Margamulya. 

Indikator motivasi yang memiliki persentase skor tertinggi dengan rata-rata 4,4 

(point 9) adalah terdorong untuk berusaha lebih baik saaat ada petani lain yang 

lebih berhasil. Hal ini berarti bahwa adanya petani yang lebih berhasil mampu 

mendorong petani lainnya untuk mengelola perkebunan secara lebih baik. 
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Sedangkan indikator motivasi yang memiliki skro terendah dengan rata-rata 

3,38 (point 8) adalah dorongan untuk berbuat lebih baik. Meskipun demikian, nilai 

tanggapan ini termasuk ke dalam kategori cukup tinggi. Hal ini menunjukkan 

bahwa secara umum motivasi untuk melakukan hal yang lebih adalah sudah cukup 

baik, akan tetapi petani masih merasa belum maksimal dalam upaya memperbaiki 

kekurangan-kekurangan yang ada. Oleh karena itu para petani perlu diberikan 

pembekalan-pembekalan pengetahuan dan pelatihan yang lebih rutin ke depannya. 

Selanjutnya untuk melihat hasil tanggapan responden untuk setiap indikator 

motivasi akan di jelaskan sebagai berikut : 

a. Tanggapan responden terhadap indikator “kebutuhan dasar seperti makan 

sudah terpenuhi dengan baik.” 

Dari tabel 4.51 diperoleh bahwa 35 responden atau 70% responden 

menyatakan setuju (frekwensi skor 4), artinya bahwa secara umum 

kebutuhan dasar seperti makan sudah terpenuhi dengan baik sehingga itu 

mampu memotivasi petani untuk bekerja dengan baik. 

b. Tanggapan responden terhadap indikator “kebutuhan tempat tinggal/rumah 

sudah terpenuhi dengan baik.” 

Dari tabel 4.51 diperoleh bahwa 40 responden atau 80% responden 

menyatakan setuju (frekwensi skor 4), artinya bahwa secara umum 

kebutuhan tempat tinggal atau rumah bisa terpenuhi melalui bertani kopi 

sehingga hal tersebut memotivasi petani untuk bekerja dengan baik.  



96 
 

 
 

c. Tanggapan responden terhadap indikator “kebutuhan untuk keluarga 

tercukupi dengan baik.” 

Dari tabel 4.51 diperoleh bahwa 23 responden atau 46% responden 

menyatakan setuju (frekwensi skor 4), artinya bahwa sebagian petani merasa 

kebutuhan untuk keluarga sudah terpenuhi dengan baik sehingga hal 

tersebut mampu memotivasi petani untuk bekerja dengan baik. 

d. Tanggapan responden terhadap indikator “kebutuhan hidup di hari tua bisa 

terpenuhi melalui bertani kopi.” 

Dari tabel 4.51 diperoleh bahwa 20 responden atau 40% responden 

menyatakan setuju (frekwensi skor 4), artinya bahwa sebagian petani 

merasakan bahwa melalui bertani kopi, kebutuhan di hari tua bisa terpenuhi 

sehingga hal itu memotivasi petani untuk bekerja dengan baik. Sedangkan 

sebanyak 23 responden atau 46% responden menyatakan kurang setuju 

(fekwensi skor 3) terhadap hal ini. Artinya sebagian petani masih merasa 

ragu apakah melalui bertani kopi mampu memenuhi kebutuhan di hari tua 

nanti. 

e. Tanggapan responden terhadap indikator “kebutuhan keamanan dan 

keselamatan terpenuhi.” 

Dari tabel 4.51 diperoleh bahwa 25 responden atau 50% responden 

menyatakan setuju (frekwensi skor 4), artinya bahwa sebagian petani merasa 

kebutuhan keamanan dan keselamatan sudah terpenuhi. Sedangkan 11 

responden atau 22% responden menyatakan tidak setuju (fekwensi skor 2) 
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terhadap hal ini, artinya petani masih merasa bahwa dalam bertani kopi 

tidak ada jaminan keamanan dan keselamatan. 

f. Tanggapan responden terhadap indikator “merasa senang bekerja dengan 

para petani lainnya.” 

Dari tabel 4.51 diperoleh bahwa 36 responden atau 72% responden 

menyatakan setuju (frekwensi skor 4), artinya sebagian besar petani sudah 

merasa senang bekerja dengan para petani lainnya. 

g. Tanggapan responden terhadap indikator “diikutsertakan dalam 

menyesaikan permasalahan di kelompok ini.” 

Dari tabel 4.51 diperoleh bahwa 20 responden atau 40% responden 

menyatakan setuju (frekwensi skor 4), artinya bahwa tatkala terdapat 

permasalahan yang dihadapi sebagian merasa sudah diikutsertakan dalam 

upaya menyelesaikan permasalahan. Akan tetapi 25 responden atau 50% 

responden menyatakan kurang setuju (fekwensi skor 3) terhadap hal ini. 

Artinya sebagian petani masih merasa belum dilibatkan secara baik dalam 

upaya penyelesaian masalah kelompok. 

 

4.2.4.2 Analisis Deskriptif Terhadap Variabel Kinerja 

Berikut ini adalah penjelasan dalam bentuk tabel atas tanggapan 50 responden 

terhadap variabel kinerja atas indikator-indikator kinerja : 
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                                         Tabel 4.2.4.2 

                                       Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kinerja 

No Indikator Frekuensi Skor Jumlah Skor 

Total 

Rata-

rata 

Kriteria 

5 4 3 2 1     

1 Selalu menyelesaikan 

kegiatan bertani dengan 

tanggung jawab agar 

hasil maksimal bisa 

dicapai. 

13 30 7 0 0 50 206 4,12 Tinggi 

2. Berusaha semaksimal 

mungkin mencapai 

target panen. 

5 19 17 9 0 50 170 3,4 Cukup 

Tinggi 

3. Berusaha bekerja sesuai 

standar kerja petani 

4 20 18 8 0 50 170 3,4 Cukup 

Tinggi 

4 Memahami ilmu dan 

cara bertani yang baik 

dan efektif. 

6 23 15 6 0 50 179 3,58 Tinggi 

5 Menjadi petani kopi 

aktif dan inovatif 

membantu dalam 

memperbaiki taraf 

ekonomi. 

3 10 12 15 10 50 131 2,62 Cukup 

Tinggi 

6 Selalu fokus bertani 

meskipun hasil yang 

diperoleh tidak sesuai 

harapan. 

5 13 13 9 10 50 144 2,88 CukupTinggi 

7 Selalu berusaha 

menjaga dan merawat 

kebun kopi dengan 

baik. 

4 12 11 16 7 50 140 2,8 Cukup 

Tinggi 

8 Melibatkan orang lain 

dalam pengelolaan 

kebun kopi. 

3 15 17 8 7 50 149 2,98 Cukup 

Tinggi 

9 Segera mencari solusi 

jika kegiatan bertani 

dan panen yang 

dihasilkan ada kendala 

3 14 15 9 9 50 143 2,86 Cukup 

Tinggi 

Total 1432   

 

Rata-rata Keseluruhan 

 

 

3,82  

                Sumber : Kuesioner Penelitian, diolah 2019 
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Berdasarkan tabel di atas maka interval continuous untuk variabel y yaitu 

sebagai berikut : 

Skor minimum : 1 x 9 x 50 = 450 

Skor maximum : 5 x 5 x 50 = 2250 

Interval Kelas : 2250 – 450 = 1800 / 5 = 360 

 

        STS                    TS                   CS                   S                  SS 

     

    450                    810      1170      1432 1530           1890                    2250 

 

Berdasarkan tabel di atas, skor total sebesar 1432 menunjukan cukup setuju 

dengan nilai rata-rata tanggapan responden terhadap 9 pertanyaan terkait kinerja 

adalah 3,18. Dari hasil tersebut terlibat bahwa kinerja petani kopi Gunung Tilu 

Desa Margamulya secara umum masuk ke dalam kategori cukup tinggi. Artinya 

bahwa secara keseluruhan kinerja kelompok tani kopi Gunung Tilu sudah berada 

dalam kategori baik dalam mengelola perkebunan kopi di Desa Margamulya. 

Indikator kinerja yang memiliki persentase skor tertinggi dengan rata-rata 4,12 

(point 1) adalah melaksanakan kegiatan dengan bertanggung jawab. Hal ini 

menunjukan bahwa kinerja para petani secara umum masuk dalam kategori baik. 
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Sedangkan indikator kinerja yang memiliki skro terendah dengan rata-rata 2,62 

(point 5) adalah menjadi petani yang lebih aktif dan inovatif. Meskipun demikian, 

hal ini menunjukkan bahwa secara umum kinerja para petani masih merasa belum 

maksimal dalam upaya memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam hal keaktifan 

dan upayanya untuk bisa lebih inovatif dalam mengelola perkebunan. Oleh karena 

itu para petani perlu diberikan pembekalan-pembekalan pengetahuan dan pelatihan 

yang lebih rutin ke depannya sehingga mereka mampu melakukan dengan cara-cara 

baru yang lebih baik, dan hasil yang didapat bisa lebih efektif fan efisien.. 

Selanjutnya untuk melihat hasil tanggapan responden untuk setiap indikator 

kinerja akan di jelaskan sebagai berikut : 

a. Tanggapan responden terhadap indikator “berusaha semaksimal mungkin 

mencapai target panen.” 

Dari tabel 4.5.2 diperoleh bahwa 19 responden atau 38% responden 

menyatakan setuju (frekwensi skor 4), artinya bahwa petani sudah berusaha 

untuk bekerja semaksimal mungkin dalam mencapai target panen. 

Sedangkan 17 responden atau 34% menyatakan kurang setuju terkait hal ini, 

artinya mereka masih belum berusaha dalam mencapai target panen. 

 

b. Tanggapan responden terhadap indikator “berusaha bekerja sesuai standar 

kerja petani.” 

Dari tabel 4.52 diperoleh bahwa 20 responden atau 40% responden 

menyatakan setuju (frekwensi skor 4), artinya bahwa petani sudah berusaha 
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bekerja sesuai standar kerja petani. Sedangkan 18 responden atau 36% 

menyatakan kurang setuju terkait hal ini, artinya mereka merasa masih 

belum bekerja sesuai standar kerja petani. 

 

c. Tanggapan responden terhadap indikator “memahami ilmu dan cara bertani 

yang baik dan efektif.” 

Dari tabel 4.52 diperoleh bahwa 23 responden atau 46% responden 

menyatakan setuju (frekwensi skor 4), bahwa petani sudah memahami ilmu 

dan cara bertani yang baik dan efektif. Sedangkan 15 responden atau 30% 

menyatakan kurang setuju terkait hal ini, artinya mereka merasa masih 

belum secara baik memahami ilmu dan cara bertani yang baik dan efektif. 

 

d. Tanggapan responden terhadap indikator “selalu fokus bertani meskipun 

hasil yang diperoleh tidak sesuai harapan.” 

Dari tabel 4.52 diperoleh bahwa 10 responden atau 20% responden 

menyatakan setuju (frekwensi skor 1), bahwa  petani selalu fokus bertani 

meskipun hasil yang diperoleh tidak sesuai harapan. Artinya bahwa terdapat 

petani yang menjadi tidak fokus dalam mengelola perkebunan kopi di saat 

hasil yang diperoleh tidak sesuai harapan.. Sedangkan sebanyak 13 

responden atau 34% responden menyatakan setuju terkait hal ini dan 13 

responden lainnya menyatakan kurang setuju. 
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e. Tanggapan responden terhadap indikator “selalu berusaha menjaga dan 

merawat kebun kopi dengan baik.” 

Dari tabel 4.52 diperoleh bahwa 16 responden atau 32% responden 

menyatakan tidak setuju (frekwensi skor 2), bahwa petani selalu berusaha 

menjaga dan merawat kebun kopi dengan baik. Sedangkan 12 responden 

atau 24% responden menyatakan setuju terkait hal ini, artinya petani selalu 

berusaha menjaga dan merawat kebun kopi dengan baik. 

 

f. Tanggapan responden terhadap indikator “melibatkan orang lain dalam 

pengelolaan kebun kopi.” 

Dari tabel 4.52 diperoleh bahwa 17 responden atau 34% responden 

menyatakan kurang setuju (frekwensi skor 3), artinya petani masih belum 

secara baik dalam upaya melibatkan orang lain dalam pengelolaan 

perkebunan kopi. Sedangkan 7 responden atau 14% menyatakan sangat 

tidak setuju terkait hal ini, artinya mereka sama sekali masih belum 

melibatkan orang lain dalam pengelolaan perkebunannya. 

 

g. Tanggapan responden terhadap indikator “segera mencari solusi jika 

kegiatan bertani dan panen yang dihasilkan ada kendala.” 

Dari tabel 4.52 diperoleh bahwa 15 responden atau 30% responden 

menyatakan kurang setuju (frekwensi skor 3), artinya petani masih belum 

secara maksimal berupaya sesegera mungkin dalam mencari solusi di saat 

terdapat kendala dalam bekerja dan hasil panen yang diperoleh. Sedangkan 
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14 responden atau 28% responden menyatakan setuju terkait hal ini. Artinya 

petani segera berupaya mencari solusi di saat terdapat kendala dalam 

kegiatan dan hasil panen yang diperoleh. 

 

4.2.5 Uji Asumsi Klasik 

4.2.5.1 Uji Normalitas 

Uji Normalitas dilakukan dengan menggunakan One Sample Kalmogorof-

Smirniv Test. Pengujian data berdistribusi normal jika nilai Asymp Sig (2-tailed) 

yang dihasilkan lebih besar dari nilai alpha yaitu sebesar 0,05 (5%). Adapun hasil 

Uji Normalitas dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 4.2.5.1a 

Uji Normalitas Variabel Motivasi 

One-sample kolmogorov-Smirnov Test 

 sumx 

N 50 

Normal Parameters a.b Mean 34,3800 

   

 Std. Deviation 4,13985 

   

 Absolute ,140 

   

Most Extreme Differences Positif ,140 

   

 Negative -,109 

   

Kolmogorov-Smirnov Z  ,993 

   

Asymp. Sig. (2-tailed)  ,277 
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a. Test distributor is Normal 

b. Calculated from data 

Dari tabel 4.2.5.1a di atas terlihat bahwa variabel motivasi memiliki nilai 

Asyamp. Sig. (2-tailed) 0,277, artinya lebih dari 0,05 sehingga data yang digunakan 

dalam penelitian ini berdistribusi normal. 

 

Tabel 4.2.5.1b 

Uji Normalitas Variabel Kinerja 

One-sample kolmogorov-Smirnov Test 

 sumy 

N 50 

Normal Parameters a.b Mean 28,5400 

   

 Std. Deviation 6,68904 

   

 Absolute ,122 

   

Most Extreme Differences Positif ,122 

   

 Negative -,108 

   

Kolmogorov-Smirnov Z  ,860 

   

Asymp. Sig. (2-tailed)  ,450 

a. Test distributor is Normal 

b. Calculated from data 

Dari tabel 4.2.5.1b di atas terlihat bahwa variabel kinerja memiliki nilai 

Asyamp. Sig. (2-tailed) 0,450, artinya lebih dari 0,05 sehingga data yang digunakan 

dalam penelitian ini berdistribusi normal. 
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4.2.5.2 Uji Heteroskedastisitas 

 

 Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

tetap, maka disebut Homoskedastisitas, namun jika berbeda maka disebut 

Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau 

tidak terjadi Heterosdastisitas. Dalam penelitian ini pengujian Hateroskedastisitas 

yaitu dengan menggunakan Uji Glejser dengan hasil sebagai berikut : 

 

Tabel 4.2..5..2 

Output Uji Glejser 

Coefficientsa 

 
Model 

 
Unstandardized Coefficients 

 
Standardized Coefficients 

 
t 

 
Sig. 

 
B 

 
Std. Error 

 
Beta 

(Constant) 2,423 3,757  ,645 ,522 

1      

sumx ,064 ,108 ,085 ,589 ,558 

a. Dependent Variable : RES2 

Dari tabel 4.2.5.2 di atas, terlihat bahwa nilai signifikansi adalah 0,522 dan 

0,558, artinya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa 

tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas. 
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4.2.6 Analisis Verifikatif 

Analisis verifikatif dilakukan untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian, dan dalam analisis verifikatif ini dilakukan 

beberapa pengujian statistik. 

 

4.2.6.1 Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana merupakan metode untuk mengukur seberapa 

besar pengaruh variabel bebas (independent) terhadap variabel terikat (dependent), 

dan mempresiksi variabel terikat dengan menggunakan variabel bebas. Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah motivasi, sedangkan variabel terikat adalah 

kinerja. Berikut ini adalah hasil uji regresi linier sederhana berdasarkan tabel yang 

diproses dengan menggunakan software SPSS 24.0 : 

 

Tabel 4.2.6.1a 

Nilai Koefisien 

 
Model Summaryb 

 
Model 

 
R 

 
R Square 

 
Adjusted R Square 

 
Std. Error of the Estimate 

1 ,543a ,295 ,280 5,67538 

a. Predictors: (Constant), sumx 

b. Dependent Variable: sumy 

 

Tabel di atas memperlihatkan nilai koefisien (R) adalah sebesar 0,543, dan 

koefisien determinasi (R Square) atau disebut juga besar oersentase pengaruh 
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variabel bebas terhadap variabel terikat adalah 0,295. Nilai R Square mengandung 

arti bahwa motivasi sebagai variabel bebas berpengaruh terhadap kinerja sebagai 

variabel terikat sebesar 29,5%. 

 

Tabel 4.2.6.1b 

Nilai Signifikansi 

 
ANOVAa 

 
Model 

 
Sum of Squares 

 
df 

 
Mean Square 

 
F 

 
Sig 

1  Regression 646,343 1 646,343 20,067 ,000b 

    Residual 1546,077 48 32,210   

    Total 2192,420 49    

a. Dependent Variable: sumy 

b. Predictors: (Constant), sumx 

 

Uji signifikansi digunakan untuk menjelaskan apakah terdapat pengaruh nyata 

atau signifikan variabel motivasi terhadap variabel kinerja. Dengan kata lain uji 

signifikansi digunakan untuk menentukan taraf signifikansi atau linieritas dari 

regresi. Kriteria dapat ditentukan berdasarkan uji nilai signifikansi (Sig.) dengan 

ketentuan jika nilai Sig. <0,05. 

Dari Output yang diperoleh, diketahui bahwa F hitung adalah 20,067 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,000 dimana itu artinya kurang dari kriteria signifikan 

(0,05), maka model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah signifikan 

atau memenuhi kriteria. 
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Tabel 4.2.6.1c 

Koefisien Regresi Sederhana 

Coefficientsa 

Unstandardized Coefficients   Standardized Coefficients 

Model B         Std. Error              Beta                     t Sig. 

1  (Constant) -1,622 6,781  -,239 ,812 

     sumx ,877 ,196 ,543 4,480 ,000 

a. Dependent Variable: sumy 

 

Hasil perhitungan koefisien regresi sederhana di atas memperlihatkan nilai 

koefisien konstanta (a) adalah -1,622, sedangkan koefisien variabel bebas 

(motivasi) adalah 0,877. Dengan demikian persamaan regresinya adalah : 

Y = a + bX 

    = -1,622 + 0,877X 

Koefisien b dinamakan koefisien arah regresi dan menyatakan perubahan rata-

rata variabel Y untuk seiap perubahan variabel X sebesar satu satuan. Perubahan ini 

merupakan pertambahan jika b bertanda positif, dan penurunan jika b bertanda 

negatif. Persamaan tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut : 

a. Konstanta sebesar -1,622 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel 

kinerja adalah sebesar -1,622. Dengan kata lain, jika tidak ada nilai 

motivasi, maka nilai kinerja adalah -1,622. 

b. Koefisien regresi X sebesar 0,877 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 

nilai motivasi, maka nilai kinerja bertambah 0,877. Koefisien regresi 
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tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh 

variabel X terhadap variabel Y adalah positif. 

 

4.2.6.2 Uji t 

Uji t dikenal juga dengan uju parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh 

masing-masing variabel secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikat. Uji t ini 

dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel, atau dengan melihat 

kolom signifikansi pada masing-masing t hitung. 

a. Perumusan Hipotesis 

H0 :  Tidak ada pengaruh antara motivasi terhadap kinerja kelompoktani 

kopi Gunung Tilu Desa Margamulya. 

Ha : Ada pengaruh antara motivasi terhadap kinerja kelompok tani kopi 

Gunung Tilu Margamulya 

b. Penetapan Kriteria 

Besarnya nilai t tabel untuk taraf signifikan 5% db 48, dimana db = N – 2 

untuk N = 50, yaitu 2,010. 

c. Hasil t hitung 

Hasil t hitung dengan menggunakan software SPSS 24.0 adalah 4,480. 

d. Pengambilan Keputusan 

a)  Dari tabel coefficients diperoleh nilai signifikansi (Sig) sebesar 0,000, 

artinya kurang dari o,o5, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

motivasi berpengaruh terhadap variabel kinerja. 
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b) Jika t hitung lebih besar dari t tabel, maka H, diterima dan H0 ditolak. 

Dari hasil perhitungan, diketahui bahwa nilai t hitung adalah 4,489, 

sedangkan t tabel adalah 2,010, artinya nilai t hitung lebih besar dari nilai 

t tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan H0 ditolak. 

Dengan kata lain, menolak hipotesis nol (H0) dan menerima hipotesis 

alternatif (Ha) untuk pengujian kedua variabel. 

e. Kesimpulan 

Terdapat pengaruh signifikan variabel X terhadap variabel Y. Dari hasil 

pengujian hipotesis, terbukti bahwa ada pengaruh signifikan antara motivasi 

terhadap kinerja pada kelompok tani kopi Gunung Tilu Desa Margamulya. 

 

4.2.6.3 Uji Korelasi 

Untuk menguji korelasi antara kedua variabel, atau untuk mengetahui besarnya 

hubungan antar variabel, digunakan rumus korelasi rank spearman. Nilai korelasi 

berkisar antara -1 dan 1, dimana nilai korelasi -1 berarti hubungan antara dua 

variabel tersebut adalah negatif sempurna, nilai korelasi 0 berarti tidak ada 

hubungan antara dua variabel tersebut, sedangkan nilai korelasi 1 berarti terdapat 

hubungan positif sempurna antara dua variabel tersebut. 

Tabel di bawah ini adalah Koefisien Korelasi Spearman yang didapatkan dari 

perhitungan menggunakan software SPSS 24.0 : 
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Tabel 4.2.6.3a 

Koefisien Korelasi Spearman 

 

Correlations 

 sumy sumx 

Spearman’s rho sumy Correlation Coefficient 1,000 ,550** 

  Sig. (2-tailed) - ,000 

  N 50 50 

 sumx Correlation Coefficient ,550** 1,000 

  Sig. (2-tailed) ,000 - 

  N 50 50 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Tabel 4.2.6.3b 

Interpretasi Nilai Korelasi r 

Besar nilai r Interpretasi nilai r 

0,800 – 1,000 Sangat kuat 

0,600 – 0,799 Kuat 

0,400 – 0,599 Sedang 

0,200 – 0,399 Rendah 

0,000 – 0,199 Sangat rendah 

Sugiyono (2013:2016) 
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Dari tabel Koefisien Korelasi Spearman di atas, terlihat bahwa hubungan 

antara motivasi dan kinerja adalah sebesar 1,000, artinya kedua variabel memiliki 

derajat hubungan sangat kuat. 

 

4.2.6.4 Analisis Koefisien Determinasi 

Analisis Koefisien Determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar 

variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen yang dinyatakan 

dalam persentase. Berdasarkan pengolahan data menggunakan sofware SPSS 24.0, 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.2.6.4 

Koefisien Determinasi 

 
Model Summaryb 

 
Model 

 
R 

 
R Square 

 
Adjusted R Square 

 
Std. Error of the Estimate 

1 ,543a ,295 ,280 5,67538 

a. Predictors: (Constant), sumx 

b. Dependent Variable: sumy 

 

Kd = r² x 100%  =  0,295² x 100%  = 29,5 % 

Nilai koefisien determinasi (R Square) adalah sebesar 0,295, artinya bahwa 

pengaruh variabel bebas (motivasi) terhadap variabel terikat (kinerja) adalah 

sebesar 29,5%, sedangkan sisanya (100% - 29,5% = 70,5%) dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain yang tidak  diteliti dalam  penelitian  ini  seperti  kepemimpinan, 

lingkungan masnyarakat dan keahlian individu.   
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4.2.7 Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji t, variabel motivasi berpengaruh terhadap kinerja para 

petani. Hal tersebut ditunjukan dengan hasil uji t hitung > t tabel (4,480 > 2,010), 

dan nilai signifikansi adalah 0,000 < 0,05. Dengan demikian variabel motivasi 

berpengaruh positif terhadap kinerja para petani. Hal ini sejalan dengan pernyataan 

Handoko (2009:251) bahwa “motivasi merupakan salah satu yang dapat 

mempengaruhi kinerja seseorang.” Untuk meningkatkan motivasi para petani kopi 

Gunung Tilu Desa Margamulya, sesuai dengan hasil penelitian, diperlukan adanya 

petani-petani yang bisa menjadi contoh keberhasilan sehingga dengan sendirinya 

para petani yang lain menjadi tergerak untuk bisa menjadi petani yang lebih aktif. 

Semakin banyak petani yang lebih berhasil dan menjadi teladan, maka semakin 

baik kinerja petani secara umum di kelompok tani kopi Gunung Tilu Desa 

Margamulya. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dalam menguji pengaruh motivasi terhadap 

kinerja pada kelompok tani kopi Gunung Tilu Desa Margamulya, maka dapat 

disampaikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Motivasi petani kopi Gunung Tilu di Desa Margamulya secara umum masuk 

ke dalam kategori tinggi. Artinya bahwa secara keseluruhan motivasi 

kelompok tani kopi Gunung Tilu Desa Margamulya masuk dalam kategori 

baik dalam mengelola perkebunan kopi. Indikator motivasi tertinggi adalah 

merasa terdorong untuk berusaha lebih baik ketika ada petani lain yang 

bekerja lebih baik dan memperoleh kesuksesan dalam bertani. Sedangkan 

indikator kinerja terendah adalah merasa terdorong untuk berbuat lebih baik 

demi kemajuan dalam bertani kopi.  

2. Kinerja petani kopi Gunung Tilu di Desa Margamulya secara umum dapat 

dikategorikan cukup tinggi. Artinya bahwa secara keseluruhan kinerja 

kelompok tani kopi Gunung Tilu sudah berada dalam kategori baik dalam 

mengelola perkebunan kopi. Indikator kinerja tertinggi adalah melaksanakan 

kegiatan dengan bertanggung jawab. Sedangkan indikator kinerja terendah 

adalah menjadi petani yang lebih aktif dan inovatif. 

3.  Berdasarkan hasil analisis data dan uji hipotesis, motivasi berpengaruh 

positif terhadap kinerja kelompok tani kopi Gunung Tilu Desa Margamulya. 
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Hal ini dapat dilihat dari nilai korelasi yang menunjukkan bahwa hubungan 

tersebut adalah positif atau searah. Artinya, semakin tinggi motivasi petani, 

maka semakin tinggi pula kinerja pada kelompok tani kopi Gunung Tilu Desa 

Margamulya. 

 

5.2 Saran  

5.2.1 Bagi Kelompok Tani Kopi Gunung Tilu Desa Margamulya 

Berdasarkan hasil penelitian, kajian teoritik dan kesimpulan pengaruh 

motivasi terhadap kinerja kelompok tani kopi Gunung Tilu Desa Margamulya 

maka peneliti dapat mengajuka saran-saran sebagai berikut : 

a. Untuk meningkatkan motivasi kelompok tani kopi Gunung Tilu Desa 

Margamulya disarankan perlu adanya dorongan untuk berbuat lebih baik 

demi kemajuan dalam bertani kopi. maka ketika para petani secara umum 

menghadapi permasalahan, misalnya saja terkait capaian perolehan hasil 

panen yang mengalami penurunan disebabkan oleh faktor alam, atau 

permasalahan dalam permodalan, maka seluruh petani perlu dilibatkan dalam 

upaya menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut 

b. Untuk meningkatkan kinerja kelompok tani kopi Gunung Tilu Desa 

Margamulya perlu menjadi petani aktif dan inovatif agar membantu dalam 

memperbaiki taraf ekonomi petani dan memikirkan cara-cara agar kinerja 

dapat lebih baik, efektif dan efisien. Cara tersebut misalnya adalah dengan 

mengadakan kegiatan seperti pembekalan pengetahuan dan pelatihan secara 

rutin terkait pengelolaan dan pengolahan lahan perkebunan kopi.  
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c. Untuk pengaruh positif motivasi terhadap kinerja kelompok tani Gunung Tilu 

Desa Margamulya maka perlu ada nya para petani yang sudah berhasil untuk 

menjadi contoh dalam mengelola perkebunannya dengan baik, sehingga 

dengan sendirinya para petani yang lain menjadi tergerak untuk bisa menjadi 

petani yang lebih aktif. Semakin banyak petani yang lebih berhasil dan 

menjadi teladan, maka semakin baik kinerja petani. Dengan cara melakukan 

komunikasi dan memberikan masukan-masukan secara lebih intens kepada 

para petani lainnya yang masih belum secara maksimal dalam mengelola 

lahan perkebunan kopi. 

 

5.2.2 Bagi Penelitian Yang Akan Datang 

Adapun saran-saran yang bisa disampaikan kepada para peneliti selanjutnya 

adalah hendaknya berupaya untuk lebih memperhatikan komposisi responden 

yang digunakan, penetapan kriteria respoanden yang lebih detail, indikator 

masing-masing variable yang digunakan secara lebih terperinci sehingga bisa 

fokus dan mampu mewakili karakteristik sampel yang diinginkan secara akurat. 
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Lampiran I 

 

           TIME TABLE PENELITIAN 

 

 

No 

 

Kegiatan 

Tahun 2019 

September Oktober November Desember 

1 Studi Pustaka                 

2 Pengumpulan data awal penelitian                 

3 Pengajuan usualan penelitian                 

4 Bimbingan usulan penelitian bab I                 

5 Bimbingan usulan penelitian bab II                 

6 Bimbingan usulan penelitian bab III                 

7 Seminar usulan penelitian                 

8 Revisi usualan penelitian                 

9 Survei dan analisis data                 

10 Bimbingan skripsi bab IV                 

11 Bimbingan skripsi bab V                 

12 Sidang skripsi                 

13 Revisi Skripsi                 
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Bandung,    November 2019 

Kepada 

Yth, Bapak/Ibu/Saudara/i 

Kelompok Tani Kopi Gunung Tilu Desa Margamulya 

Di Tempat 

 

Dengan hormat dan dengan segala kerendahan hati saya sampaikan Kuesioner ini ke 

hadapan Bapak/Ibu/Saudara/i. 

Tujuan penyebanran Kuesioner ini adalah untuk memperoleh data/informasi yang 

diperlukan dalam penulisan Skripsi yang berjudul “Pengaruh Motivasi Terharap 

Kinerja Kelompok Tani Kopi Gunung Tilu Pada Desa Margamulya, Kecamatan 

Pangalengan, Kabupaten Bandung.” 

Jawaban dari para responden atas setiap pertanyaan hanya dipergunakan untuk 

kepentingan akademisi yang sifatnya rahasia, terbatas dan tidak dipublikasikan. 

Kerjasama dan saran dari Bapak/Ibu/Saudara/i sangat berarti demi kelancaran 

penulisan Skripsi ini. Atas kebaikan semuanya, semoga Allah Swt. memberikan 

ganjaran kasih sayang yang berlipat ganda. Aamiin. 

 

Hormat saya, 

 

 

Usep Karmana 

Penulis 
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KUESIONER PENELITIAN 

PENGARUH MOTIVASI TERHADAP KINERJA 

KELOMPOK TANI KOPI GUNUNG TILU DI DESA MARGAMULYA 

 

 

Data Responden 

Jenis Kelamin  :  Laki-laki  Perempuan 

Usia   : ......................................... 

Lama Bekerja  : ................................tahun 

Pendidikan Terakhir : ......................................... 

 

Petunjuk Pengisian 

 Berilah tanda checklist () untuk setiap jawaban pertanyaan yang paling tepat 

sesuai dengan keadaan dan mencerminkan pilihan Bapak/Ibu/Saudara/i yang paling 

objektif. 

 Dimohon Bapak/Ibu/Saudara/i untuk dapat mengisi semua jawaban yang ada. 

 Setiap pertanyaan mempunyai lima alternatif jawaban, yaitu : 

o SS = Sangat Setuju 

o S = Setuju 

o KS  = Kurang Setuju 

o TS  = Tidak Setuju 

o STS = Sangat Tidak Setuju 
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                           A. DAFTAR PERTANYAAN VARIABEL MOTIVASI 

 

N0 Pertanyaan Alternatif Jawaban 

SS S KS TS STS 

A Kebutuhan Fisoologi  

 1 Saya merasa bahwa kebutuhan dasar seperti 
mendapatkan makan dengan wajar sudah 
terpenuhi 

     

 2 Saya merasa bahwa dengan bekerja sebagai 
petani kopi, kebutuhan perumahan yang 
wajah sudah terpenuhi. 

     

 3 Saya merasa bahwa kebutuhan untuk keluarga 
bisa tercukupi dengan wajar melalui kegiatan 
bertani kopi. 

     

 4 Saya merasa bahwa bekerja sebagai petani 
kopi dapat menjamin kehidupan di hari tua. 

     

B Kebutuhan Rasa Aman  

 5 Saya merasa bahwa bekerja sebagai petani 
kopi terjamin keamanan dan kesehatannya. 

     

C Kebutuhan Sosialisasi  

 6 Saya merasa senang bekerja dengan para 
petani dalam kelompok petani kopi. 

     

D Kebutuhan Penghargaan  

 7 Saya selalu dilibatkan dalam setiap 
permasalahan yang sedang dihadapi oleh 
kelompok tani kopi dengan tujuan mencari 
solusi terbaik 

     

E Kebutuhan Aktualisasi Diri  

 8 Saya merasa terdorong untuk berbuat lebih 
baik demi kemajuan dalam bertani kopi. 

     

 9 Saya merasa terdorong untuk berusaha lebih 
baik ketika ada petani lainnya yang bekerja 
lebih baik ketika ada petani memperoleh 
kesuksesan dalam bertani. 
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                           B. DAFTAR PERTANYAAN VARIABEL KINERJA 

 

N0 Pertanyaan Alternatif Jawaban 

SS S KS TS STS 

A Prestasi Kerja  

 1 Saya selalu berusaha menyelesaikan 
pekerjaan bertani saya dengan penuh rasa 
tanggung jawab agar hasil yang maksimal bisa 
dicapai. 

     

 2 Saya selalu berusaha untuk mencapai target 
panen dalam bertani kopi dengan semaksimal 
mungkin 

     

B Keahlian  

 3 Saya selalu berusaha bekerja sesuai stantar 
kerja petani kopi. 

     

 4 Saya paham ilmu dan cara-cara bertani kopi 
yang baik dan efektif yang bisa menghasilkan 
buah kopi yang baik dalam jumlah panen yang 
lebih banyak. 

     

C Perilaku  

 5 Menjadi petani kopi aktif dan inofatif bisa 
membantu saya dalam memperbaiki taraf 
ekonomi saya. 

     

 6 Saya selalu fokus dalam melakukan kegiatan 
bertani meskipun hasil yang diperoleh tidak 
sesuai harapan. 

     

 7 Saya selalu berusaha menjaga dan merawat 
kebun kopi dengan sebaik-baiknya. 

     

D Kepemimpinan  

 8 Saya selalu melibatkan orang lain dalam 
pengelolaan kebun kopi yang dimiliki. 

     

 9 Saya selalu segera mencari solusi jika kegiatan 
bertani dan panen kopi yang dihasilkan 
mengalami kendala atau masalah. 
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Hasil Kuisioner Variabel (X) Motivasi 
 

No. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 

1 4 4 3 4 4 5 4 4 5 

2 4 4 4 3 4 4 5 4 3 

3 4 4 3 3 3 4 4 3 5 

4 5 4 4 3 5 3 4 4 4 

5 4 4 4 5 4 4 3 2 4 

6 4 5 3 4 2 4 3 3 4 

7 4 4 4 3 4 4 4 2 5 

8 4 4 3 5 3 4 3 4 5 

9 5 4 4 3 4 4 3 3 4 

10 5 4 4 4 5 3 3 3 3 

11 4 5 3 3 4 4 4 3 5 

12 4 3 3 3 3 5 3 2 5 

13 4 4 5 4 4 4 3 2 4 

14 4 4 4 5 4 4 4 4 3 

15 3 4 3 3 4 4 4 4 4 

16 5 5 3 4 2 3 3 3 4 

17 4 4 4 3 4 4 3 3 4 

18 4 4 3 4 3 4 3 5 5 

19 5 4 4 5 4 4 3 3 5 

20 5 4 5 3 3 4 4 3 5 

21 4 4 4 3 4 5 4 2 4 

22 5 4 3 4 2 4 3 2 5 

23 4 4 4 3 4 3 3 3 4 

24 5 4 3 3 3 4 5 4 5 

25 4 5 5 4 5 4 4 4 4 

26 5 4 4 3 3 4 3 3 3 

27 4 5 3 4 4 4 3 3 5 

28 4 4 4 3 2 3 4 4 5 

29 4 4 3 3 3 4 3 3 5 

30 4 4  5 4 4 3 3 2 4 

31 3 3 4 3 5 4 3 3 5 

32 4 4 3 4 4 4 5 4 5 

33 4 4 4 3 2 3 4 4 3 

34 4 4 4 4 3 4 5 3 5 

35 4 4 5 3 2 4 3 4 4 

36 5 4 3 5 2 4 3 3 4 

37 4 4 4 4 5 4 4 5 5 

38 4 4 4 5 2 4 4 3 5 

39 4 4 3 3 4 5 3 4 4 

40 4 4 5 4 2 4 3 4 5 

41 3 5 4 4 4 4 4 4 4 

42 4 3 3 3 4 4 4 3 5 

43 4 4 4 4 3 4 5 4 4 

44 4 4 3 4 4 3 4 5 4 

45 5 4 5 3 4 4 3 4 5 

46 5 4 4 4 4 4 4 3 4 

47 4 5 3 4 2 3 3 3 5 

48 4 4 4 3 3 4 4 4 4 

49 4 4 4 5 2 4 4 4 5 

50 4 4 3 4 4 5 3 4 5 



Hasil Kuisioner Variabel (Y) Kinerja 

 
No. y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 

1 5 4 4 3 5 3 4 4 3 

2 4 3 2 4 4 4 5 4 4 

3 4 4 4 5 2 1 3 5 1 

4 3 2 4 3 3 2 4 4 4 

5 4 4 3 4 2 4 2 2 2 

6 4 3 3 4 4 4 4 3 3 

7 4 2 4 3 1 3 3 3 2 

8 5 4 4 4 3 3 3 4 4 

9 4 3 3 4 1 2 4 3 2 

10 4 4 4 3 4 5 2 2 4 

11 5 4 4 4 2 4 4 3 4 

12 5 5 4 4 3 3 2 4 3 

13 3 3 3 5 3 2 3 2 1 

14 4 2 3 3 1 1 2 3 1 

15 4 4 2 2 2 4 2 2 4 

16 5 4 4 4 4 4 2 5 3 

17 4 3 3 5 2 3 3 3 2 

18 4 2 2 2 3 3 3 4 4 

19 4 2 4 3 3 2 2 3 1 

20 3 4 5 3 1 2 4 1 3 

21 5 4 2 4 4 5 5 3 3 

22 4 3 3 4 4 4 2 2 2 

23 4 2 3 4 1 2 2 1 1 

24 5 5 3 5 2 1 2 2 3 

25 3 3 4 3 3 4 4 4 5 

26 4 4 5 3 1 3 2 1 3 

27 4 3 3 4 2 3 3 3 4 

28 4 5 4 4 3 2 2 5 3 

29 3 2 3 4 2 1 2 1 4 

30 4 3 4 2 3 4 4 4 3 

31 4 4 3 3 3 1 1 2 1 

32 5 3 2 3 2 4 2 3 2 

33 4 3 4 4 4 5 5 3 4 

34 4 2 3 4 2 3 3 3 4 

35 5 3 2 4 5 3 2 4 3 

36 5 4 3 2 2 4 2 3 4 

37 4 3 4 3 2 1 1 1 2 

38 4 3 3 2 2 4 4 4 1 

39 4 2 3 4 3 1 1 1 2 

40 3 3 4 5 1 2 1 2 5 

41 4 5 5 3 1 3 3 4 3 

42 5 4 4 4 4 5 4 4 3 

43 4 3 4 3 1 2 1 3 1 

44 4 4 2 2 2 3 1 1 2 

45 5 4 4 4 5 1 4 4 3 

46 4 3 3 4 4 3 3 3 4 

47 3 4 2 4 1 4 4 4 3 

48 5 5 4 4 3 5 5 3 4 

49 4 4 5 5 2 1 1 3 1 

50 4 4 3 3 4 1 3 4 5 

 

 

 

 

 



Uji Validitas Variabel X : r hitung > r tabel 

r tabel untuk N 50 (N-2) : 0,2787 

r hitung Variabel X > r tabel  valid 

  Correlations 

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 sumx 

x1 Pearson Correlation 1 ,288* ,244 ,322* ,147 ,275 ,268 ,222 ,140 ,430** 

Sig. (2-tailed)  ,042 ,088 ,022 ,308 ,053 ,060 ,121 ,333 ,002 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

x2 Pearson Correlation ,288* 1 ,201 ,405** -,030 ,375** ,315* ,255 ,027 ,394** 

Sig. (2-tailed) ,042  ,162 ,004 ,834 ,007 ,026 ,073 ,850 ,005 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

x3 Pearson Correlation ,244 ,201 1 ,612** ,527** ,554** ,649** ,436** ,491** ,781** 

Sig. (2-tailed) ,088 ,162  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

x4 Pearson Correlation ,322* ,405** ,612** 1 ,393** ,635** ,581** ,394** ,402** .762** 

Sig. (2-tailed) ,022 ,004 ,000  ,000 ,000 ,000 ,005 ,004 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

x5 Pearson Correlation .784** .929** .870** .892** 1 .979** .690**   .961** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000   .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

x6 Pearson Correlation .792** .890** .834** .846** .979** 1 .690**   .943** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000   .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

x7 Pearson Correlation .721** .684** .743** .710** .690** .690** 1   .797** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000    .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

x8 Pearson Correlation .721** .684** .743** .710** .690** .690**  1  .797** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000    .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

x9 Pearson Correlation .721** .684** .743** .710** .690** .690**   1 .797** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000    .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

sumx Pearson Correlation .876** .949** .931** .945** .961** .943** .797**   1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000    

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

  *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 



Uji Validitas Variabel Y : r hitung > r tabel 

r tabel untuk N 50 (N-2) : 0,2787 

r hitung Variabel X > r tabel  valid 

  Correlations 

 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 sumx 

y1 Pearson Correlation 1 ,288* ,244 ,322* ,147 ,275 ,268 ,222 ,140 ,430** 

Sig. (2-tailed)  ,042 ,088 ,022 ,308 ,053 ,060 ,121 ,333 ,002 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

x2 Pearson Correlation ,288* 1 ,201 ,405** -,030 ,375** ,315* ,255 ,027 ,394** 

Sig. (2-tailed) ,042  ,162 ,004 ,834 ,007 ,026 ,073 ,850 ,005 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

x3 Pearson Correlation ,244 ,201 1 ,612** ,527** ,554** ,649** ,436** ,491** ,781** 

Sig. (2-tailed) ,088 ,162  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

x4 Pearson Correlation ,322* ,405** ,612** 1 ,393** ,635** ,581** ,394** ,402** .762** 

Sig. (2-tailed) ,022 ,004 ,000  ,000 ,000 ,000 ,005 ,004 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

x5 Pearson Correlation .784** .929** .870** .892** 1 .979** .690**   .961** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000   .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

x6 Pearson Correlation .792** .890** .834** .846** .979** 1 .690**   .943** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000   .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

x7 Pearson Correlation .721** .684** .743** .710** .690** .690** 1   .797** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000    .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

x8 Pearson Correlation .721** .684** .743** .710** .690** .690** 1   .797** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000    .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

x9 Pearson Correlation .721** .684** .743** .710** .690** .690** 1   .797** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000    .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

sumx Pearson Correlation .876** .949** .931** .945** .961** .943** .797**   1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000    

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

  *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 



RELIABILITY 

  /VARIABLES=x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.856 9 

 

REABILIITI X 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.883 9 

 

REABILIY Y 

 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.622 6,781  -,239 ,812 

sumx ,877 ,196 ,543 4,480 ,000 

a. Dependent Variable: sumy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hasil Uji Reliabilitas 

 

 

Reliability Statistics 

 

 

 

 

 

Cronbach’s 

Alpha 

 

 

Cronbach’s 

Alpha Based 

on 

Standardizeg 

Item 

 

 

 

 

 

 

N of Items 

,838 ,922 20 

 

 

Uji Normalitas Variabel Motivasi 

                                         One-sample kolmogorov-Smirnov Test 

 sumx 

N 50 

Normal Parameters a.b Mean 34,3800 

   

 Std. Deviation 4,13985 

   

 Absolute ,140 

   

Most Extreme Differences Positif ,140 

   

 Negative -,109 

   

Kolmogorov-Smirnov Z  ,993 

   

Asymp. Sig. (2-tailed)  ,277 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Uji Normalitas Variabel Kinerja 

One-sample kolmogorov-Smirnov Test 
                                                        

 sumy 

N 50 

Normal Parameters a.b Mean 28,5400 

   

 Std. Deviation 6,68904 

   

 Absolute ,122 

   

Most Extreme Differences Positif ,122 

   

 Negative -,108 

   

Kolmogorov-Smirnov Z  ,860 

   

Asymp. Sig. (2-tailed)  ,450 

 

 

 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,543a ,295 ,280 5,67538 

a. Predictors: (Constant), sumx 

 

 

 

Output Uji Glejser 

Coefficientsa 

 

Model 

 

Unstandardized Coefficients 

 

Standardized Coefficients 

 

t 

 

Sig. 

 

B 

 

Std. Error 

 

Beta 

(Constant) 2,423 3,757  ,645 ,522 

1      

sumx ,064 ,108 ,085 ,589 ,558 

 

 

 

 

 

 



Nilai Koefisien 

 

Model Summaryb 

 

Model 

 

R 

 

R Square 

 

Adjusted R Square 

 

Std. Error of the Estimate 

1 ,543a ,295 ,280 5,67538 

a. Predictors: (Constant), sumx 

b. Dependent Variable: sumy 

 

 

 

 
Nlai Signifiansi 

 

ANOVAa 

 

Model 

 

Sum of Squares 

 

df 

 

Mean Square 

 

F 

 

Sig 

1  Regression 646,343 1 646,343 20,067 ,000b 

    Residual 1546,077 48 32,210   

    Total 2192,420 49    

a. Dependent Variable: sumy 

b. Predictors: (Constant), sumx 

 

 

Koefisien Regresi Sederhana 

 

Coefficientsa 

Unstandardized Coefficients   Standardized Coefficients 

Model B         Std. 

Error 

             

Beta 

                    t Sig. 

1  (Constant) -1,622 6,781  -,239 ,812 

     sumx ,877 ,196 ,543 4,480 ,000 

a. Dependent Variable: sumy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koefisien Korelasi Spearman 

 

 

Correlations 

 sumy sumx 

Spearman’s rho sumy Correlation Coefficient 1,000 ,550** 

  Sig. (2-tailed) - ,000 

  N 50 50 

 sumx Correlation Coefficient ,550** 1,000 

  Sig. (2-tailed) ,000 - 

  N 50 50 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Koefisien Determinasi 

 

Model Summaryb 

 

Model 

 

R 

 

R Square 

 

Adjusted R Square 

 

Std. Error of the Estimate 

1 ,543a ,295 ,280 5,67538 

a. Predictors: (Constant), sumx 

b. Dependent Variable: sumy 
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