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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Kualitas manusia sebagai tenaga kerja merupakan modal dasar dalam masa 

pembangunan. Tenaga kerja yang berkualitas akan menghasilkan suatu hasil kerja 

yang optimal sesuai dengan target kerjanya. Manusia sebagai tenaga kerja atau 

karyawan merupakan sumber daya yang penting bagi perusahaan, karena mereka 

mempunyai bakat, tenaga dan kreativitas yang sangat dan dibutuhkan motivasi pada 

karyawan PT. Pegadaian Syariah oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya. 

Layanan gadai syariah ini merupakan hasil kerja sama PT. Pegadain (Persero) 

dengan lembaga keuangan syariah untuk mengimplementasikan prinsip “Rahn” 

yang bagi PT. Pegadaian (Persero) dapat dipandang pengembangan produk, sedang 

bagi lembaga keuangan syariah dapat berfungsi sebagai kepanjangna tangan dalam 

pengelolaan produk Rahn. Untuk mengelola kegiatan tersebut, pegadaian telah 

membentuk divisi Usaha syariah yang semula dibawah binaan divisi usaha lain. 

Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sisitem administrasi modern, 

yaitu azas rasionalitas, efesiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai 

islam. Fungsi operasi pegadaioan syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor 

cabang pegadaian syriah/unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit 

organisasi di bawah binaan divisi Usaha Lain PT. Pegadaian (Persero). ULGS ini 

merupakan unit bisnis mendiri secara structural terpisah pengelolaannya dari usaha 

gadai konvensional. 
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Pegadaian syariah pertama berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai 

Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan januari 2003. Menyusul kemudian 

pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta 

ditahun yang sama hingga September 2003. Masih ditahun yang sama pula, 4 

kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah. Jumlah 

karyawannya pun sudah tersebar dari berbagai kota untuk yang berada di 

PT.Pegadaian Syariah Cabang Palembang berjumlah 25 Orang. 

Dalam hal ini pun karyawan PT. Pegadaian Syariah telah berlomba lomba 

dalam berprestasi untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan agar dapat 

mengembangkan perusahaan, Karyawan pun akan mendapatkan imbalan atas kerja 

kerasnya dengan reward dan yang dibawah dari umumnya akan mendapatkan 

peringatan lalu apabila tidak ada perubahan akan diberikan punishment maka dari 

itu pentingnya peran motivasi kerja terhadap prestasi kerja 

Motivasi yang ada pada seseorang merupakan kekuatan pendorong yang 

mewujudkan suatu perilaku guna mencapai tujuan kepuasan dirinya. Seringkali 

orang berpendapat bahwa motivasi kerja dapat ditimbulkan apabila mendapatkan 

imbalan yang baik, dan adil, namun kenyataan meskipun sudah diberi imbalan yang 

baik tetapi pekerjaannya belum maksimal. Setiap manusia tentu mempunyai dasar 

alas an mengapa seseorang bersedia melakukan jenis kegiatan atau pekerjaan 

tertentu, mengapa orang yang satu bekerja dengan giat, sedangkan yang lain biasa 

saja. Semua ini ada dasar dan alannya yang m,endorong seseorang bekerja seperti 

itu, atau dengan kata lain pasti ada motivasinya. 
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Pelaksanaan target karyawan PT.Pegadaian Syariah Cabang Paembang dapat 

berlangsung dengan baik, salah satu faktor pendukungnya adalah motivasi dan 

semangat dari sumber daya manusia yang ada, sehingga keberhasilan suatu proyek 

dari segi disiplin dan waktu dapat direalisasikan.
1
Setiap kegiatan yang dilakukan 

oleh seseorang didorong oleh suatu kekuasaan dalam diri orang tersebut, kekuatan 

pendorong inilah yang disebut motivasi. Motivasi kerja karyawan dalam suatu 

organisasi dapat dianggap sederhana dan dapat pula menjadi masalah yang 

kompleks, karena pada dasarnya manusia mudah untuk dimotivasi dengan 

memberikan apa yang menjadi keinginannya.
2
 Motivasi adalah proses sebagai 

langkah awal seseorang melakukan tindakan akibat kekurangan secara fisik dan 

psikis atau dengan kata lain adalah suatu dorongan yang ditunjukan untuk 

memenuhi tujuan tertentu. Apabila kondisi ini tidak terjadi, maka akan menurunkan 

motivasi kerja karyawan dan akan berdampak pada kinerja karyawan yang 

menurun. 

Pada pekerjaan di Pegadaian Syariah Cabang Palembang, kinerja konsultan 

pengawas selain dipengaruhi oleh kondisi pekerjaan, owner, dan pimpinan juga 

dipengaruhi oleh dorongan dari dalam diri sendiri. Motivasi kerja memegang 

peranan yang penting dalam optimalisasi efektivitas kerja sehingga dapat 

meningkatkan produktivitas kerja pada perusahaan. Untuk itu perlu pengetahuan 

dan pemahaman tentang motivasi kerja. Pada umumnya Karyawan juga memiliki 

latar belakang pendidikan yang tinggi sehingga seharusnya memiliki tingkat 

                                                           
1
 Hidayat.2009, pemotivasian, Jakarta, PT Bumi aksara hlm 47 

2
 Prof Dr j Winardi, 2007. Motivasi dan pemotivasian, Jakarta, PT Raja Grafindo persada hlm 6 
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profesionalisme yang tinggi, hal inilah yang menjadi latar belakang analisis 

pengaruh faktor motivasi kerja terhadap prestasi kerja. 

Pemberian motivasi sangat penting bagi karyawan, karena besar kecilnya suatu 

motivasi merupakan ukuran terhadap prestasi kerja karyawan, maka apabila sistem 

yang diberikan perusahaan cukup adil untuk karyawan, akan mendorong karyawan 

untuk lebih baik dalam melakukan pekerjaannya dan lebih bertanggung jawab atas 

masing-masing tugas yang diberikan perusahaan.
3
 kompensasi dilakukan 

perusahaan antara lain untuk menghargai prestasi karyawan, menjamin keadilan 

diantara
4
 

Karyawan, mempertahankan pegawai, memperoleh karyawan yang lebih 

bermutu, dan sistem kompensasi haruslah dapat memotivasi para karyawan. Oleh 

karena itu, Motivasi adalah suatu faktor yang mendorong seseorang untuk 

melakukan suatu aktivitas tertentu, oleh karena itu motivasi sering kali diartikan 

pula sebagai faktor pendorong perilaku seseorang. Setiap aktivitas yang dilakukan 

seseorang pasti memiliki sesuatu faktor yang mendorong aktivitas tersebut. Oleh 

karena itu, faktor pendorong dari seseorang untuk melakukan suatu aktivitas 

tertentu pada umumnya adalah kebutuhan serta keinginan orang tersebut. Kinerja 

perusahaan dapat dinilai dari motivasi kerja karyawannya. 

 Motivasi kerja yang salah satunya disebabkan oleh pemberian kompensasi 

yang sesuai dapat terlihat dari kinerja karyawan tersebut dalam menjalankan 

tugasnya. Jika kompensasi lebih diperhatikan oleh perusahaan maka diharapkan 

                                                           
3
 Veithzal Rivai, 2006. MSDM, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, hlm 112 

4
 Ibid, hlm 113 
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keahlian yang dimiliki karyawan dan motivasi kerja dapat meningkat sehingga 

kinerja karyawan dapat meningkat juga. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis 

seberapa besar keahlian ,dan motivasi kerja mampu mempengaruhi prestasi kerja 

karyawan. 

Setiap aktivitas yang dilakukan seorang pasti memiliki suatu faktor yang 

mendorong aktivitas tersebut, oleh karena itu faktor pendorong diri seorang 

manusia untuk melakukan aktivitas tertentu pada umumnya adalah kebutuhan serta 

keinginan dari orang tersebut. Motivasi memiliki 2 komponen, yang pertama adalah 

komponen dorongan atau dukungan perubahan dalam diri seseorang dengan 

keadaan kurang merasa puas, dan yang kedua adalah komponen luar yaitu apa yang 

diinginkan seseorang, untuk mencapai prestasi kerja
5
.  

Prestasi kerja seorang karyawan diperoleh melalui proses yang panjang (proses 

penilaian prestasi kerja) bagaimana hasil upaya seorang karyawan tersebut dalam 

melaksanakan pekerjaannya dengan kemampuan karakter pribadinya dan sejauh 

mana presepsi terhadap peranannya dalam pekerjaan. Apakah karyawan tersebut 

sudah bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan atau belum?. 

Untuk itulah penilaian prestasi kerja sangat penting untuk mengevaluasi sejauh 

mana karyawan tersebut melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. 

Kinerja yang makin meningkat dirasakan manfaatnya apabila telah dapat 

menjadi perilaku kerja, sehingga perilaku kerja yang didasarkan atas kinerja dapat 

mencapai prestasi kerja yang tinggi. Setiap pegawai belum tentu dapat mencapai 

                                                           
5
 Prof Dr j Winardi, 2007. Motivasi dan pemotivasian, Jakarta, PT Raja Grafindo persada hlm 8 
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prestasi kerja yang optimal, sehingga masih diperlukan adanya faktor pendorong 

agar dapat mencapai prestasi kerja secara maksimal. Faktor pendorong tersebut 

lazim disebut motivasi kerja dan lingkungan kerja yang mampu memberikan 

peningkatan kinerja pegawai secara optimal.  

Untuk menghadapi persaingan bisnis dunia pegadaian, PT. Pegadaian (Persero) 

Syariah, dituntut untuk mempunyai keunggulan dalam memberikan pelayanan 

secara optimal di masyarakat. Semangat bekerja, pelayanan yang prima dan 

sosialisasi layanan kepada masyarakat akan menjadi kunci sukses PT Pegadaian 

(Persero) Syariah dimasa yang akan datang. 

Pada umumnya tiap pribadi memiliki potensi kelebihan dan kekurangan pribadi 

yang berbeda-beda satu sama lainnya. Akan tetapi meskipun semua personil 

tersebut memiliki potensi tertentu, kenyataannya ada juga diantaranya yang tidak 

dapat bahkan tidak mau memanfaatkan potensinya tersebut untuk melaksanakan 

tugasnya dengan lebih baik, walaupun dia tahu cara melaksanakannya. 

Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan upaya peningkatan motivasi agar 

pribadi yang bersangkutan dapat memanfaatkan kelebihan potensinya atau 

mengurangi kelemahannya sehingga dia dapat mencapai pribadi yang lebih 

produktif dan dapat melakukan tugasnya dengan seoptimal mungkin. 

Dalam rangka peningkatan motivasi tersebut diperlukan pelatihan Peningkatan 

Motivasi khususnya Motivasi Berprestasi. Motivasi Berprestasi adalah suatu hal 

yang mutlak dimiliki oleh para pegawai dimana motivasi ini akan mendorongnya 

untuk dapat mencapai prestasi yang lebih baik lagi dari yang telah dicapainya saat 
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ini. Secara lebih luas berarti berfikir lebih baik lagi, bersikap mental lebih baik lagi 

dan bertugas lebih baik lagi mencakupi kualitas dan kuantitasnya. 

 Kinerja adalah hasil kerja yang dihasilkan oleh pegawai atau perilaku nyata 

yang ditampilkan sesuai dengan perannya di organisasi. Kinerja karyawan 

merupakan suatu hal yang sangat penting dalam usaha organisasi untuk mencapai 

tujuannya.
6
 

Hasil dari pelatihan dan motivasi pencapaian prestasi kerja yang optimal 

muncul dari karyawan dan bermanfaat bagi perusahaan. Prestasi kerja seorang 

karyawan diperoleh melalui proses yang panjang (proses penilaian prestasi kerja) 

bagaimana hasil upaya seorang karyawan tersebut dalam melaksanakan 

pekerjaannya dengan kemampuan karakter pribadinya dan sejauh mana presepsi 

terhadap peranannya dalam pekerjaan. Apakah karyawan tersebut sudah bekerja 

sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan atau belum?. Untuk itulah 

penilaian prestasi kerja sangat penting untuk mengevaluasi sejauh mana karyawan 

tersebut melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. 

Manfaat pelatihan dapat mengembangkan karyawan menjadi pribadi yang 

lebih berkompetensi dan layak menjadi SDM yang professional dalam menjalankan 

tugas-tugasnya, sehingga muncul motivasi sebagai penguat pondasi karyawan agar 

tetap konsisten dalam pekerjaannya, dari situlah dimana saatnya seseorang patut 

dinilai prestasi kerjanya 

                                                           
6
 Marihot. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. PT. Grasindo. Jakarta 
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Pada akhirnya, perusahaan bukan hanya unggul dalam persaingan,namun 

juga mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya, bahkan mampu 

meningkatkan profitabilitas dan mengembangkan usahanya. 
7
Setiap perusahaan 

selalu menginginkan produktivitas dari setiap karyawan meningkat. Untuk 

mencapai hal tersebut, perusahaan harus memberikan motivasi yang baik kepada 

seluruh karyawan agar dapat mencapai prestasi kerja dan meningkatkan 

produktivitas. Kompensasi yang perusahaan berikan dapat memotivasi karyawan 

untuk memberikan kinerja yang maksimal. 

Fenomena yang terjadi pada saat ini adalah motivasi karyawan dengan 

pengalaman kerja yang lama, karyawan senior sering kurang mau mengikuti 

pelatihan motivasi karna merasa sudah mampu menyelesaikan pekerjaan yang 

menjadi tanggung jawabnya dan karena sudah di anggap menjadi kebiasaan 

sehingga akan mengurangi kinerja karyawan seara umum. 

Disisi loyalitas karyawan yang memiliki masa kerja lama adalah karyawan 

yang memiliki loyalitas atau kesetian yang tinggi terhadap perusahaan. Kondisi 

yang ada pada PT. Pegadaian Syariah cabang Palembang saat ini terlihat bahwa ada 

beberapa karyawan senior yang menganggap motivasi adalah sesuatu yang sudah 

sering dilakukan dan menganggap motivasi adalah sesuatu yang tidak lagi dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan. 

 Dari hasil kuliah praktek non bank di unit pegadaian syariah suka bangun  yang 

dilakukan dengan mempertimbangkan pernyataan visi dan misi Pegadaian syariah  

                                                           
7 http://triyononugroho.blogspot.com/ 2009 pengaruh kompensasi dan kepemimpinan.html. (10/12) 

http://triyononugroho.blogspot.com/%202009%20pengaruh
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secara umum serta kinerja karyawan dalam bentuk motivasi dan pencapaian target 

yang belum maksimal karna organisasi sangat mempertimbangkan model 

kepemimpinan transformasional. Bentuk ini sangat berkaitan dengan pembentukan 

tim kerja yang diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran karyawan dalam 

menyusun prioritas kerja dan pencapaian kinerja. 

Berdasarkan uraian diatas saya tertarik untuk mengkaji masalah ini lebih lanjut 

dengan menganmbil “DAMPAK MOTIVASI TERHADAP PRESTASI KERJA 

KARYAWAN PADA PEGADAIAN SYARIAH PALEMBANG”. 

B. Batasan Permasalahan 

Dalam penilitian ini penulis hanya membatasi pada dampak motivasi 

terhadap prestasi kerja karyawan pada pegadaian syariah palembang. 

C. RumusanMasalah 

Berdasarkan latar Belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan 

masalahnya adalah : Apakah motivasi berpengaruh terhadap prestasi kerja 

karyawan pada pegadaian syariah Palembang ? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan pokok dalam penelitian ini, yaitu : untuk mengetahui apakah 

motivasi berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan pada pegadaian syariah 

Palembang. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini ialah diharapkan dapat menambah 

pengetahuan kepada mahasiswa mengenai dampak motivasi terhadap prestasi 

kerja karyawan pada pegadaian syariah 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan baru dan pengalaman mengenai 

seberapa besar peran motivasi terhadap prestasi kerja karyawan pada 

pegadaian syariah Palemabang dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar 

AhliMadya (A.Md). 

b. Bagi Pegadaian Syariah 

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pegadaian syariah untuk 

mengetahui seberapa besar peran motivasi terhadap prestasi kerja karyawan 

pada pegadaian syariah palembang sehingga dapat dilakukan cara-cara 

untuk lebih mengoptimalkannya lagi. 

c. Bagi Calon Peneliti Berikutnya (Almamater) 

Hasil laporan ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi dan 

informasi bagi peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian dengan 

masalah yang sama. 
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F. Metode Penelitian 

1. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini mencakup motivasi terhadap prestasi kerja karyawan pada 

pegadaian syariah palembang 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang di lakukan pada Kantor Cabang PT. Pegadaian 

Syariah Palembang Jl. Mp Mangkunegara NO.22A RT.01/01 Depan Seduduk 

Putih.Telp. 07115700424 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Motivasi 

1. Pengertian Motivasi Kerja 

Dalam sejarah teori motivasi berkembang, dimana proes dan formulasi telah 

terbentuk ketika itu. Kata motivasi (motivation) kata dasarnya yaitu motiv 

(motive) yang berarti dorongan, sebab atau alasan seseorang orang melakukan 

sesuatu. Dengan demikian motivasi berarti suatu kondisi yang mendorong atau 

menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan/keinginan, yang 

berlangsung secara sadar.
8
 

Untuk mempermudah pemahaman motivasi kerja, di bawah ini dikemukakan 

pengertian motiv, motivasi, dan motivasi kerja, menurut para tokoh-tokoh yang 

di kutip dari mangku Negara adalah sebagai berikut:
9
 

Motivasi didefinisikan sebagai suatu kecendrungan untuk beraktivitas. Di 

mulai dari dorongan dalam diri (drive) dan diakhiri dengan penyusuaian diri. 

Penyusuaian diri dikatakan untuk memuaskan motiv. 

Menurut Robert Kreitner dan Angelo Kinicki menyatakan bahwa: Motivasi 

merupakan proses psikologis yang membangkitkan dan mengarahkan perilaku 

pada pencapaian tujuan atau goal-directed behavior.
10

 

                                                           
8
 Prof Dr j Winardi, 2007. Motivasi dan pemotivasian, Jakarta, PT Raja Grafindo persada hlm 6 

9
 Ibid hlm 11 

10
 Wibowo. Teori Motivasi. Jakarta, PT Raja Grafindo persada 2011.Hal 205  
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Pendapat lain mengatakan suatu motiv adalah kebutuhan yang distimulasi 

yang berorentasi kepada tujuan individu dalam mencapai rasa puas. 

Berdasarkan pendapat para tokoh-tokoh diatas, dapat disimpulkan bahwa 

motiv merupakan suatu dorongan kebutuhan dalam diri menyusuaikan diri 

terhadap lingkungannya, sedangkan motivasi adalah kondisi yang menggrakkan 

pegawai agar mampu mencapai tujuan dari motivnya.
11

 

Rumusan lain tentang motivasi diberikan oleh Stephan P. Robbins dan Mary 

Coulter dalam karya mereka yang berjudul management, kata mereka apakah 

yang kiranya dimaksud dengan motivasi karyawan 

Kita akan merumuskan sebagai: “kesediaan untuk melaksanakan upaya tinggi 

untuk mencapai tujuan-tujuan keorganisasian, yang dikondisikan oleh 

kemampuan upaya untuk memenuhi kebutuhan individual tertentu 

Motivasi merupakan hasil sejumlah proses yang bersifat internal atau 

eksternal bagi seorang individu, yang menyebabkan timbulnya sikap entuisme 

dan persistensi dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu 
12

 

Rumusan tersebut menenggapai perbincangan yang berlangsung dalam 

bidang riset motivasional, tentang mengapa kiranya seseorang dapat bersikap 

entusias dan persisten, dalam hal melaksanakan tugas. Salah satu pandangan 

mengatakan, bahwa kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat diobservasi 

(kebutuhan internal) memotivasi perilaku. Pada saatnya kita akan 

memperbincangkan berbagai macam teori motivasi yng berlandaskan kebutuhan.
  

                                                           
11

 Ibid hlm 225 
12

 opcit hlm 17 
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2. Jenis-jenis Motivasi 

Ada dua jenis motivasi, yaitu motivasi positif dan motivasi negatif dengan 

penjelasan sebagai berikut:
13

 

a. Motivasi Kerja Positif 

Motivasi kerja positif adalah suatu dorongan yang diberikan oleh seorang 

karyawan untuk bekerja dengan baik, dengan maksud mendapatkan 

kompensasi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan 

berpartisipasi  penuh  terhadap pekerjaan yang ditugaskan oleh perusahaan / 

organisasinya.  

Ada beberapa macam bentuk pendekatan motivasi positif dalam rangka 

meningkatkan kinerja pegawai, yaitu : 

1) Penghargaan  

Penghargaan terhadap pekerjaan yang dilakukan Seorang pemimpin 

memberikan pujian atas hasil kerja seorang karyawan jika pekerjaan 

tersebut memuaskan maka akan menyenangkan karyawan tersebut.  

2) Informasi 

Pemberian informasi yang jelas akan sangat berguna untuk menghindari 

adanya berita-berita yang tidak benar, kesalahpahaman, atau perbedaan 

pendapat dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. 

3) Pemberian perhatian yang tulus kepada karyawan  

                                                           
13

 Ibid hlm 20 
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Para karyawan dapat merasakan apakah suatu perhatian diberikan secara 

tulus atau tidak, dan  hendaknya seorang pimpinan harus berhati-hati dalam 

memberikan perhatian. 

4) Persaingan 

 Pada umumnya setiap orang senang bersaing secara jujur. Oleh karena itu 

pemberian hadiah untuk yang menang merupakan bentuk motivasi positif. 

5) Partisipasi 

Dijalankannya partisipasi akan memberikan manfaat seperti dapat 

dihasilkannya suatu keputusan yang lebih baik 

6) Kebanggaan 

Penyelesaian suatu pekerjaan yang dibebankan akan menimbulkan rasa 

puas dan bangga, terlebih lagi jika pekerjaan yang dilakukan sudah 

disepakati bersama 

b. Motivasi Kerja Negatif 

Motivasi kerja negatif dilakukan dalam rangka menghindari kesalahan-

kesalahan yang terjadi pada masa kerja. Selain itu, motivasi kerja negatif juga 

berguna  agar  karyawan tidak  melalaikan  kewajiban-kewajiban  yang  telah 

dibebankan. Bentuk motivasi kerja negatif dapat berupa sangsi, skors, 

penurunan jabatan atau pembebanan denda. 

3.  Prinsip-Prinsip Motivasi Kerja 

Terdapat beberapa prinsip dalam memotivasi kerja pegawai, yaitu:
14
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  a.  Prinsip partisipasi 

Dalam upaya memotivasi kerja, pegawai perlu diberikan kesempatan 

ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang akan dicapai oleh 

pimpinan. 

  b.  Prinsip komunikasi 

Pemimpin mengekomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan usaha pencepaian tugas, dengan informasi yang jelas, pegawai akan 

lebih mudahdimotivasi kerjanya. 

  c.  Prinsip mengakui andil bawahan 

Pemimpin mengakui bahwa bawahan mempunyai andil di dalam usaha 

pencapaian tujuan. Dengan pengekuan tersebut pegawai akan lebih mudah 

dimotivasi kerjanya. 

  d.  Prinsip pendelegasian wewenang 

Pemimpin yang memberikan otoritas atau wewenang kepada pegawai 

bawahan untuk sewaktu-waktu dapat mengambil keputusan terhadap 

pekerjaan yang dilakukannya, akan membuat pegawai yang bersangkutan 

menjadi termotivasi untuk mencapai tujuan yang di harapkan oleh 

pemimpin. 

  e.  Prinsip member perhatian 

Pemimpin memberikan perhatian terhadap apa yang diinginkan pegawai 

bawahan, akan memotivasi bekerja apa yang diharapkan oleh pemimpin. 
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4.   Teknik Motivasi Kerja Pegawai 

Beberapa teknik motivasi kerja pegawai, antara lain sebagai berikut:
15

 

a. Teknik pemenuhan kebutuhan pegawai 

Pemenuhan kebutuhan pegawai merupakan fundamen yang mendasari 

perilaku kerja. Kita tidak mungkin dapat memotivasi kerja pegawai tanpa 

memperhatikan apa yang dibutuhkannya. 

b. Teknik komunikasi persuasif 

Teknik komunikasi persuasif merupakan salah satu tehnik memotivasi kerja 

pegawai yang dilakukan dengan cara mempengaruhi pegawai secara 

ekstralogis. teknik ini dirumuskan “AIDDAS” 

A = Attention (perhatian) 

I = Intereset (minat) 

D = Desire (hasrat) 

D = Decision (keputusan) 

A = Action (aksi/tindakan) 

S = Satisfaction (keputusan) 

Penggunaannya, pertama kali pemimpin harus memeberikan perhtian 

kepada pegawai tentang pentingnya tujuan daris satu pekerjaan agar timbul minat 

pegawai terhadap pelaksanaan kerja, jika telah timbul minatnya maka harus 

menjadi kuaat untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan kerja dalam 

mencapai tujuaan yang diharapkan oleh pemimpin. Dengan demekiaan, pegawai 

akan bekerja dengan motivasi tinggi dan merasa puas terhadap hasil kerjaanya.      
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Mungkin ada yang berpendapat bahwa pembahasan tentang teori motivasi 

kerja lebih tepat di lakukan dalam rangka pemehaman teori prilaku organisasional. 

Pendapat demekian memang tidak saah karna salah satu aspek keperilakuan 

organisasional memang manyangkut antara lain motivasi dan kepuasan kerja. Akan 

tetapi, karna teori prilaku organisasinal merupakan bagian dari teori manajemen 

sumber daya manusia, asapek-aspek motivasional kerja perlu pula di bahas sebagai 

bagian teori manajemen sumber daya manusia sebagai keseluruhan. Artinya, 

pembahasan teori motivasi kerja dalam pemehaman teori keperilakuan bias saja di 

lakukan lebih mendalam, sedangkan sebagai bagian dari teori umum mengenai 

manajemen sumber daya manusia, pembahasan motivasi hanya bersifat sekilas. 

Telah di maklumi bahwa produktivitas suatu organisasi di pengaruhi oleh 

banyak faktor, seperti kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan 

tambahan, penilaian perestasi kerja yang adil, rasional dan obyektif, system 

imbalan dan berbagai faktor lainnya. Motivasi kerja merupakan bagian dari 

berbagai faktor tersebut, akan tetapi dilihat dari sudut pemiliharaan hubungan 

dengan para karyawan, motivasi kerja merupakan bagian yang penting. 

Oleh karna itu bagian yang engelola sumber daya manusia mutlak perlu 

memehami hal ini dalam usahanya memilihara hubungan yang harmonis dengan 

seluru anggota organisasi. 

Dikalangan para teoritikus dan praktisi manajemen telah lama diketahui 

bahwa masalah motivasi bukanlah masalah yang mudah, baik memehaminya 

apalagi menerapkannya. Tidak mudah karna berbagai alasan dan pertimbanga. 
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Akan tetapi yang jelas ialah bahwa dengan motivasi yang tepat para karyawan akan 

terdorong untuk berbuat semaksimal mungkin dalam melakukan tugasnyakarna 

meyakini bahwa dengan keberhasilan organisasi mencapai tujuan dan berbagai 

sasarannya, kepentingan – kepentingan pribadi para anggota organisasi tersebut 

akan terpilihara pula. 

16
Begitu pantingnya teori motivasi di terapkan secara tepat sehingga makin 

banyak ilmuan yang menikuni kegiatan pengembangan teori tersebut. Berikut 

adalah beberapa teori yang paling di kenal saat ini.
  

1.  Teori Abraham H. Malow 

17
Salah seorang ilmuan yang dipandang sebagai pelopor teori motivasi adalah 

Abraham H. Malow. Hasil-hasil pemekirannya tertuang dalam bukunya 

berjudul “Motivation end personality.” Teori motivasi yang di kembangkannya 

pada intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai lima tingkat 

atau hierarki kebutuhan, yaitu: 

a) Kebutuhan fisiologikal, seperti sandang, pangan dan papan. Apabila 

kebutuhan fisiologikal ini belum terpenuhi secukupnya, maka kebutuhan lain 

tidak akan memotivasi manusia. 

b) Kebutuhan rasa aman (safety needs) kebutuhan akan terbebasnya dari bahaya 

fisik rasa takut kehilangan pekerjaan dan materi. 
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 Hariandja Effendi tua Marihot, 2009.Teori Motivasi dan aplikasinya hal 324 
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c) Kebutuhan akan sosial (social needs or afilitation) sebagai mahluk social 

manusia membutuhkan pergaulan dengan sesamenya dan sebagai bagian dari 

kelompok 

d) Kebutuhan penghargaan (esteem needs) kebutuhan merasa dirinya di hargai 

oleh orang lain. 

e) Kebutuhan aktualisasi diri (self actualization needs) kebutuhan untuk 

mengembangkan diri dan menjadi orang sesuai dengan yang di cita-

citakannya. 

f) Kebutuhan aktualisasi diri Kebutuhan penghargaan Kebutuhan akan sosiali 

Kebutuhan rasa aman Kebutuhan fisiologikal 

2. Teori herzberg 

Teori yang di kembangkan oeh Herzberg yang dikenaL dengan “model dua 

faktor” dari moivasi yaitu, faktor motivasional dan faktor higine atau 

“pemiliharaan’’
18

 

Menurut teori ini yang di maksud dengan teori motivasional adalah hal-hal 

pendorong berperestasi yang sifatnya intrinsik, yang berarti bersumber dari 

dalam diri seseorang sedangkan yang dimaksud dengan faktor higiene atau 

pemiliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik yang berarti 

bersumber dari luar dari sesorang, misalnya dari organisasi, tetapi turut 

menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan kekaryawannya. 
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Menurut herzbreg, yang tergolong sebagai faktor motifasional antara lain ialah 

pekerjaan sesorang, keberhasilan yang di raih, kesempatan bertumbuh, kemajuan 

dalam berkarir dan pengakuan orang lain. Sedangkan faktor-faktor hygiene atau 

pemiliharaan mencakup antara lain status seseorang dalam organisasi, hubungan 

seseorang karyawan dengan atasannya, hubungan sseorang dengan rekan-rekan 

kerjanya, teknik penyeliaan yang diterapkan oleh oleh para penyelia, 

kebijaksanaan organisasi, system administrasi dalam organisasi, kendisi kerja 

dan sisitem imbalan yang berlaku. 

Salah satu tantangan dalam memehami dan menerapkan teori ini ialah 

memperhitungkan dengan tepat faktor mana yang lebih berpengaruh kuat dalam 

kehidupan kekaryaan seseorang, apakah yang bersifat intrinsik ataukah yang 

bersifat eksrintsik. 

3. Teori keadilan 

Inti teori ini terletak pada pandangan bahwa manusia terdorong untuk 

menhilangkan kesenjangan antara usaha yang di buat bagi kepentingan 

organisasi dan imbalan yang diterima. Artinya apabila seseorang karyawan 

mempunyai persepsi bahwa imbalan yang diterianya tidak memadai, dua 

kemungkinan dapat terjadi, yaitu:
19

 

a) Seseorang akan berusaha memperoleh imbalan yang lebih besar, atau 

b) Mengurangi intensitas usaha yang di buat dalam pelaksanaan tugas yang 

menjadi tanggung jawabnya. 
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Dalam menumbuhkan persepsi tertentu, seseorang karyawan biasanya 

menggunakan empat hal sebagai pembanding, yaitu: 

1) Harapannya tentang jumlah imbalan yang di anggapnya layak di terima 

berdasarkan kualifikasi diri pribadi seperti pendidikan, keterampilan, 

sifat pekerjaan dan pengelamannya; 

2) Imbalan yang di terima oleh orang lain dalam organisasi yang 

berkualisifaksi dan sifat pekerjaannya relative sama dengan yang 

bersangkutan sendiri; 

3) Imbalan yang di terima karyawan lain di organisasi lain di kawasan yang 

sama serta melakukan kegiatan sejenis; 

4) Peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jumlah dan jenis 

imbalan yang merupakan hak para karyawan.  

4. Teori Harapan 

Victor H. Vroom, dalam bukunya yang berjudul “workand motivation” 

mengetengahkan suatu teori yang di sebut sebagai teori harapan, menurut teori 

ini, motivasi merupakan akibat dari suatu hasil yang ingin di capai oleh 

seseorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan mengarah 

kepada hasil yang diinginkannya itu. Artinya, apabila seseorang sangat 

menginginkan sesuatu, dan jalan  

nampaknya terbuka untuk memperolehnya, yang bersangkutan akan berupaya 

mendapatkannya.
20
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Dinyatakan dengan cara yang sangat sederhana, teori harapan berkata bahwa 

jika seseorang menginginkan sesuatu dan harapan untuk memperoleh sesuatu itu 

cukup besar, yang bersangkutan akan sangat terdorong untuk memperoleh hal 

yang diinginkannya itu tipis, motivasinya pun untuk berupaya akan menjadi 

rendah. 

Di kalangan ilmuan dan praktisi manajemen sumber daya manusia teori harapan 

ini mempunyai daya tarik tersendiri karna penekanan tentang pentingnya bagian 

kepegawaian membantu para karyawan dalam menentukan hal-hal yang 

diinginkannya serta menunjukan cara-cara yang paling tepat untuk mewujudkan 

keinginannya itu. Penekanan ini dianggap penting karena pengelaman 

menunjukan bahwa para karyawan tidak selalu mengetahu secara pasti apa yang 

diinginkannya, apa lagi cara untuk memperolehkannya. 

B. Prestasi Kerja Karyawan 

1. Pengertian Prestasi Kerja 

Prestasi kerja adalah hasil pelaksanaan suatu pekerjaan, baik bersifat 

fisik/material maupun non fisik/non material yang dalam melaksanakan 

tugasnya berdasarkan deskripsi pekerjaan perlu dinilai hasilnya setelah tenggang 

waktu tertentu 
21

 

Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yag dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibedakan kepadanya yang didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. 
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Menurut Edy Sutrisno menyatakan bahwa: Prestasi kerja adalah hasil upaya 

seseorang yang ditentukan oleh kemampuan karakteristik pribadinya serta 

presepsi terhadap peranannya dalam pekerjaan itu.
22

    

Hasibuan juga menerangkan bahwa prestasi kerja merupakan gabungan dari 

tiga faktor penting, yaitu kemampuan dan minat seorang pekerja, kemampuan 

dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas, serta peran dan tingkat motivasi 

seorang pekerja. Semakin tinggi ketiga faktor tersebut, maka akan semakin besar 

prestasi kerja karyawan yang bersangkutan. 

Bernardin dan Russel mendefinisikan prestasi sebagai suatu catatan tentang 

hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu selama kurun 

waktu tertentu. 

Suprihanto mengatakan bahwa pada dasarnya prestasi kerja adalah hasil kerja 

seseorang dalam periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan 

misalnya standar, target/sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih 

dahulu dan telah disepakati bersama. 

Menurut Bernardin dan Russel memberikan definisi tentang prestasi adalah 

catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu 

atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Prestasi kerja menurut Byars 

dan Rue mengartikan prestasi sebagai tingkat kecakapan seseorang pada tugas-

tugas yang mencakup pada pekerjaannya. Pengertian tersebut menunjukkan pada 

bobot kemampuan individu di dalam memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di 
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dalam pekerjaannya. Sedangkan prestasi kerja adalah hasil upaya seseorang 

yang ditentukan oleh kemampuan karakteristik pribadinya serta persepsi 

terhadap perannya dalam pekerjaan itu.
23

 

Menurut Steers mengemukakan, umumnya orang percaya bahwa prestasi 

kerja individu merupakan fungsi gabungan dari tiga faktor, yaitu
24

 

1.   Kemampuan, perangai dan minat seorang pekerja 

2.   Kejelasan dan penerimaan atas penjelasan peranan seorang pekerja 

3.   Tingkat motivasi kerja 

Sedangkan menurut Byars dan Rue mengemukakan ada dua faktor yang 

mempengaruhi prestasi kerja, yaitu faktor individu dan faktor lingkungan. 

Faktor-faktor individu yang dimaksud adalah : 

1. Usaha (effort), yang menunjukkan sejumlah senergi fisik dan mental 

yang digunakan dalam menyelenggarakan gerakan tugas, 

2. Abilities, yaitu sifat-sifat personal yang diperlukan untuk melaksanakan 

suatu tugas, 

3. Role atau Task Perception, yaitu segala perilaku dan aktivitas yang 

dirasa perlu oleh individu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. 

Sedangkan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi prestasi 

kerja  adalah kondisi fisik, peralatan, waktu, materil, pendidikan, supervisi, 

desain organisasi, pelatihan dan keberuntungan.  Faktor-faktor lingkungan ini 

tidak langsung menentukan prestasi kerja seseorang tetapi mempengaruhi 
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24

 Prof Dr Sondang , 2014. MSDM , Jakarta, PT Bumi aksara hlm 223 



 
 

29 
 

faktor-faktor individu. Dapat dilihat bahwa perilaku seseorang dalam organisasi 

merupakan hasil dari interaksi berbagai variabel yaitu individual dan situasional. 

2. Penilaian Prestasi Kerja Karyawan 

Pencapaian tujuan organisasi dilakukan oleh seluruh anggota dengan 

melaksanakan tugas yang sudah ditentukan sebelumnya berdasarkan beban dan 

volume kerja yang dikelola oleh suatu manajemen. Dalam melaksanakan 

tugasnya, setiap anggota yang berfungsi sebagai bawahan perlu dinilai hasilnya 

setelah tenggang waktu tertentu melalui suatu program. Program/rangkaian 

usaha ini dapat dikatakan sebagai penilaian terhadap prestasi kerja karyawan. 

Sementara Bernadin diacu menyatakan bahwa penilaian prestasi merupakan 

catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu 

atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu.
25

 

Menurut Nawawi, pada hakekatnya penilaian prestasi kerja karyawan yang 

merupakan kegiatan manajemen SDM adalah suatu proses pengamatan 

(observasi) terhadap pelaksanaan pekerjaan oleh seorang pekerja yang memiliki 

hak-hak asasi yang dilindungi. Menurut Hasibuan penilaian prestasi kerja adalah 

menilai rasio hasil kerja nyata dengan standar kualitas maupun kuantitas yang 

dihasilkan setiap karyawan, menetapkan kebijaksanaan mengenai promosi atau 

balas jasanya. 

Istijanto menjabarkan bahwa indikator/tolak ukur/kriteria bawahan dalam 

melaksanakan pekerjaan terdiri atas beberapa aspek yaitu kualitas kerja, 
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tanggung jawab terhadap pekerjaan, kerja sama dengan rekan kerja, orientasi 

terhadap pelanggan dan inisiatif karyawan. 

Pada giliran berikutnya, hasil dari penilaian/pengukuran prestasi kerja 

karyawan dapat dijadikan informasi yang berharga bagi para manajer, misalnya 

dapat melihat apakah pekerja mengerjakan tugas yang sudah menjadi tanggung 

jawabnya, memberikan gambaran tentang kekurangan dan kelebihan pekerja 

dalam melaksanakan tugasnya, mengetahui keefektifan dan keefisienan 

kontribusi pekerja terhadap organisasi, dapat dikaitkan dengan pengambilan 

keputusan dan kebijakan manajer, dan dapat dipergunakan untuk berbagai tujuan 

organisasi/ perusahaan seperti pengembangan karir (promosi atau pemindahan), 

suksesi dan kaderisasi, penyusunan program pengembangan dan pelatihan 

karyawan, penetapan gaji/upah dan kompensasi tidak langsung, review strategi 

bisnis dan lain-lain  

Menurut Hasibuan, penetapan penilai yang berkualitas harus berdasarkan 

syarat-syarat berikut: 

1. Jujur, adil, objektif mengetahui pengetahuan yang mendalam tentang 

unsur-unsur yang akan dinilai agar penilaiannya sesuai dengan 

realitas/fakta yang ada. 

2. Hendaknya mendasarkan penilaian atas dasar benar/salah, baik/buruk 

terhadap unsur-unsur yang dinilai sehingga hasil penilaiannya jujur, adil, 

dan objektif. 
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3. Harus mengetahui secara jelas uraian pekerjaan dari setiap karyawan yang 

akan dinilai agar hasil penilaiannya dapat dipertangunggjawabkan. 

4. Harus mempunyai wewenang formal agar penilai dapat melaksanakan 

tugas dengan baik.  

3. Tujuan dan Kegunaan Penilaian Prestasi Kerja 

Penilaian prestasi kerja adalah Employee appraising is the systematic 

evaluation of a worker’s job performance and potential for development 

(Penilaian prestasi kerja adalah evaluasi yang sistematis terhadap pekerjaan 

yang telah dilakukan oleh karyawan dan ditunjukan untuk pengembangan.
26

 

Berikut tujuan dan kegunaan penilaian prestasi kerja adalah
27

 : 

1. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk 

promosi, demosi, pemberhentian, dan penetapan besarnya balas jasa. 

2. Untuk mengukur prestasi kerja yaitu sejauh mana karyawan bisa sukses 

dalam pekerjaannya. 

3. Sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan di dalam 

perusahaan. 

4. Sebagai dasar untuk mengevaluasi program latihan dan keefektifan jadwal 

kerja, metode kerja, struktur organisasi gaya pengawasan, kondisi kerja, 

dan peralatan kerja. 

5. Sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi 

karyawan yang berada di dalam organisasi. 

                                                           
26 Andrew F. Sikula, 2008. Jakarta, Penilaian prestasi kerja hlm 80 
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 Hasibuan, 2008. Bandung, prestasi kerja hlm 89 
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6. Sebagai alat untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga 

dicapai tujuan untuk mendapatkan performance kerja yang baik. 

7. Sebagai alat untuk mendorong atau membiasakan para atasan (supervisor, 

managers, administrator) untuk mengobservasi perilaku bawahannya 

(subordinate) supaya diketahui minat dan kebutuhan-kebutuhan 

bawahannya. 

8. Sebagai alat untuk bisa melihat kekurangan atau kelemahan-kelemahan 

dimasa lampau dan meningkatkan kemampuan karyawan selanjutnya. 

9. Sebagai criteria di dalam menentukan seleksi dan penempatan karyawan. 

10. Sebagai alat untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan personel dan 

dengan demikian bisa sebagai bahan pertimbangan agar bisa diikutsertakan 

dalam program latihan kerja tambahan. 

11. Sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan kecakapan 

karyawan. 

12. Sebagai dasar untuk memperbaiki dan mengembangkan uraian pekerjaan 

(job description). 

C. Hubungan Antara Motivasi Kerja dan Kinerja 

Mangkunegara mengemukakan bahwa : Motivasi terbentuk dari sikap 

(attitude) seorang pegawai dalam menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi 

merupakan kondisi yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja). 
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Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong diri pegawai untuk 

berusaha mencapai prestasi kerja secara maksimal.
28

 

Semua motivasi yang dilakukan oleh perusahaan mempunyai maksud untuk 

meningkatkan prestasi kerja agar lebih semangat, efektif dan efisien dalam 

melaksanakan pekerjaannya. Dengan motivasi yang diberikan oleh perusahaan akan 

timbul motivasi dari dalam diri seorang karyawan dilihat dari ia bersikap terhadap 

pekerjaannya akan lebih baik dari sebelumnya. Sikap mental  seorang karyawan 

haruslah psikofisik (siap secara mental, fisik, tujuan, dan situasi). Maksudnya adalah 

seorang karyawan harus siap mental maupun secara fisik memahami tujuan utama 

dan target kerja yang akan dicapai, mampu memanfaatkan, dan menciptakan situasi 

kerja. 

D. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang pernah dilakukan. 

Berkenaan dengan penelitian yang pernah dilakukan dan menyangkut tiga variabel 

diatas, disajikan sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti/Tahun Judul Variabel Hasil Penelitian 

1. 

 

 

 

 

 

Wiky 

Heryatno 

NIM : 

612010410150 

Universitas 

Wiralodra 

Pengaruh 

Pelatihan 

Kerja 

Terhadap 

KInerja 

Pegawai 

Pelatihan 

(X1) 

 

 

 

 

Pelatihan Kerja pada 

Sekertariat KKPU Jawa 

Barat berdasarkan 

indikator termasuk 

klasifikasi sangat baik 

dengan jumlah skor 
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Indramayu 

2013 

 

 

 

 

Melalui 

Penempatan 

Kerja (Studi 

Kasus Di 

Sekertariat 

Komisi 

Pemilihan 

Umum 

Provinsi 

Jawa Barat) 

 

 

 

614,5. Penempatan 

pegawai pada Sekertariat 

KPU Jawa barat 

berdasarkan indikator 

termasuk ke dalam 

klasifikasi sangat baik 

dengan jumlah skor 777. 

Kinerja pegawai pada 

Sekertariat KPU Jawa 

Barat termasuk kedalam 

klasifikasi baik dengan 

jumlah skor 607,5. 

Digunakan uji dua 

pihak, dengan taraf 

signifikan si 5% dan 

derajat kebebasan (dk) 

35-2 =33 didapatkan 

nilai ttabel sebesar 2,03, 

karena thitung > 

ttabel(2,24 >2,03) ada 

pengaruh signifikan 

pelatihan kerja terhadap 

penempatan pegawai. 

Digunakan uji dua 

pihak, dengan taraf 

signifikansi 5% dan 

derajat kebebasan (dk) 

35-2 = 33 didapatkan 

nilai ttabel sebesar 1,94, 

karena thitung < 

ttabel(1,94 < 2,03) ada 

pengaruh signifikan 

pepenempatan pegawai 

terhadap kinerja 

pegawai. Digunakan uji 

dua pihak, dengan taraf 

signifikansi 5% dan 

derajat kebebsan (dk) 

35-2 = 33 didapatkan 

nilai  ttabel sebesar 2,03, 

karena thitung >> 

ttabel(3,75 > 2,03) ada 

pengaruh yang 

signifikan pelatihan 
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kerja terhadap pegawai 

melalui penempatan 

pegawai. Digunakan uji 

dua pihak, dengan taraf 

signifikansi 5% dan 

derajat kebebasan (dk) 

35-2 = 33 didapatkan 

nilai  ttabel sebesar 2,03, 

karena thitung > 

ttabel(2,70 > 2,03) ada 

pengaruh signifikan 

pelatihan kerja terhadap 

kinerja pegawai melalui 

penempatan kerja. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shelly 

Fernandez 

Prassetia 

NIM : 

612010109103 

Universitas 

Wiralodra 

Indramayu 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh 

Stres Kerja 

Terhadap 

Semangat 

Kerja 

Melalui 

Motivasi 

(Studi 

Kasus pada 

Dinas 

Kebersihan 

Dan 

Pertamanan 

Kabupaten 

Indramayu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivasi 

(X2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stres Kerja berdasarkan 

responden terhadap 

indikator yaitu 78,12% 

termasuk kategori tinggi. 

Motivasi di Dinas 

Kebersihan dan 

Pertamanan Kabupaten 

Indramayu melalui 

indikator yaitu 83,05% 

termasuk kategori sangat 

tinggi. Semangat kerja di 

Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kabupaten 

Indramayu melalui 

indikator yaitu 80,69% 

termasuk kategori sangat 

tinggi. Hasil analisis 

korelasi antara stress 

kerja dengan motivasi 

rX1.rX2 = 0,696 

membuktikan terdapat 

pengaruh stress kerja 

dengan motivasi dengan 

kategori tinggi. Hasil 

analisis korelasi antara 

motivasi dengan 

semangat kerja 

rX1.rX2= 0,482 

membuktikan terdapat 

pengaruh stress kerja 
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dengan motivasi dengan 

kategori sangat tinggi. 

Hasil analisis korelasi 

antara stress kerja 

terhadap semangat kerja 

melalui motivasi  

rX1.rX2 = 0,612 

membuktikan terdapat 

pengaruh stress kerja 

dengan motivasi dengan 

kategori tinggi. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endi Suhendi 

NIM : 

201020107018 

Universitas 

Wiralodra 

Indramayu 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh 

Pelatihan 

Terhadap 

Prestasi 

Kerja 

Karyawan 

(Studi 

Kasus Pada 

PT. Chang 

Jui Fang 

Indonesia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelatihan 

(X1) 

dan  

Prestasi 

Kerja 

(Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggapan responden 

terhadap pelatihan pada 

PT. Chang Jui Fang 

Indonesia dengan 

indikator skor 

keseluruhannya 

diperoleh sebesar 1.019 

sehingga masuk dalam 

kategori baik. 

Tanggapan pimpinan 

terhadap pelatihan kerja 

karyawan PT. Chang Jui 

Fang Indonesia dengan 

indikator skor 

keseluruhannyadiperoleh 

sebesar 2.205 termasuk 

kedalam kategori baik. 

Analisis korelasi dengan 

koefisien korelasi 

diperoleh r = 0,302 

berarti terdapat pengaruh 

antara pelatihan terhadap 

prestasi kerja karyawn 

dan termasuk kategori 

korelasi rendah. Analisis 

koefisien determinasi 

diperoleh kd = 9,12% 

berarti besarnya 

pengaruh pelatihan 

terhadap prestasi kerja 
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karyawan adalah sebesar 

9,12 sedangkan sisanya 

90,88% diberikan oleh 

faktor-faktor lain © yang 

tidak diteliti dalam 

penelitian ini. Uji 

Hipotesis dengan Uji T, 

diperoleh thitung = 

2,304 dan dari table 

diketahui 2,006. Maka 

uji T yang didapat 

thitung (2,304) > 

ttabel (2,006) sehingga 

hipotesis kedua (H1) 

diterima. Artinya 

terdapat pengaruh antara 

pelatihan terhadap 

prestasi kerja karyawan. 

 

E. Hipotesis 

 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan
29

. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan 

pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris. Oleh sebab itu 

yang menjadi Hipotesis dalam penelitian ini yaitu : 

1. Diduga motivasi dari eksternal dan internal  berpengaruh signifikan 

terhadap prestasi kerja karyawan. 

2. Diduga  motivasi  internal  yang  dominan  mempengaruhi  prestasi kerja 

karyawan. 
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 Sugiyono.Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D. Bandung Alphabeta. 2011. Hal. 64 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN  

 

A. Definisi Operasional Variabel 

 Sesuai dengan judul yang dipilih, terdapat dua variabel yaitu pengaruh motivasi 

terhadap prestasi kerja karyawan pada pegadaian syariah cabang palembang.
30

 

1. Variabel Bebas :Variabel bebas (variabel independen) adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat). Dalam penelitian ini yang mejadi variabel bebas adalah 

Motivasi (X). 

2. Variabel Terikat:Variabel terkait (variabel dependen) adalah variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Prestasi Kerja (Y). 

 Berdasarkan variable-variabel tersebut penulis menentukan indikator-indikator 

untuk masing-masing variable, setelah itu penulis menyusun atau membuat 

angket/questioner sesuai dengan pemahaman dan pengertian dari indikator-

indikator yang telah ditentukan, data yang diperoleh dari angket penulis ukur secar 

ordinal dengan menggunakan skala likert. Skala likert yang berhubungan dengan 

pernyataan tentang sikap seseorang terhadap setuju-tidak setuju responden terhadap 

serangkaian pernyataan dalam suatu objek.
31

 Skala likert adalah skala yang 

digunakan untuk mengukur, sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 
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Sugiyono.Metodepenelitiankuantitatifkualitatifdan R & D. Bandung Alphabeta. 2012. Hal. 39 
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sekelompok orang tentang fenomena sosial.
32

  Dengan skala likert, maka variabel 

yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel.  Kemudian indikator 

tersebut dijadaikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item yang dapat 

berupah pernyataan atau pertanyaan.  Jawaban setiap item instrument yang 

menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat 

negatif.  Skala likert yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

 

 Sangat baik/Selalu/Sangat tinggi     bobot 5 

 Baik/Sering/Tinggi      bobot  4 

 Cukup Baik/Cukup/Cukup Tinggi   bobot 3 

 Kurang Baik/Kurang/Kurang Tinggi   bobot 2 

 Sangat tidak baik/Sangat Kurang/Sangat Kurang Tinggi bobot 1 

 

 Dari hasil pengukuran tersebut penulis analisis sesuai dengan cara yang penulis 

rencanakan. Untuk lebih jelasnya mengenai operasional variable dalam penelitian 

ini berikut penulis paparkan melalui table dibawah ini : 

Tabel 3.1.  

Indikator dan Pengukuran Variabel 

Variabel Indikator Pengukuran 
Item 

Angket 

Motivasi 

(X) 

1. Proses psikologis. 

2. Membangkitkan dan 
Ordinal 

1,2 

3,4 
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Sugiyono.Metodepenelitiankuantitatifkualitatifdan R & D. Bandung Alphabeta. 2013. Hal. 93 



 
 

40 
 

Mengarahkan Perilaku. 

3. Pencapaian tujuan.
33

 

 

5,6 

 

Prestasi 

Kerja (Y) 

1. Hasil upaya. 

2. Kemampuan karakteristik 

pribadi. 

3. Presepsi terhadap peranan 

dan pekerjaan.
34

 

Ordinal 

1,2 

3,4 

 

5,6 

 

   Sumber :pengelolaan data 

 

B. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kuantitatif. 

Data kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu 

dengan cara meneliti hubungan antarvariabel.
35

Dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan melalui angka-angka 

statistik.Dengan Judul Pengaruh Motivasi Terhadap Prestasi Kerja 

Karyawan yang terdapat pada Pegadaian Syariah Cabang Palembang yang 

mempunyai sifat subjek dan lebih menggunakan teori-teori yang sudah 

ada.Angka-angka tersebut diperoleh melalui penyebaran angket atau 

kuisioner kepada responden, yakni karyawan Pegadaian Syariah Cabang 

Palembang.
36
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2. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer, Data 

primer adalah data yang langsung diperoleh melalui penelitian dari sumber 

pertamanya baik melalui responden maupun hasil pengamatan.Data primer 

diperoleh melalui kuisioner.Data sekunder adalah data yang tersusun ke 

dalam dokumen-dokumen, yang diperoleh dari hasil bacaan dari buku-buku 

atau majalah yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.
37

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generasilisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
38

Populasi 

dalam penelitian ini adalah karyawan Pegadaian Syariah Cabang Palembang 

yang berjumlah 25 orang. 

2. Sampel 

Sampel adalah proses memilih sejumlah elemen secukupnya dari 

populasi, sehingga penelitian terhadap sampel dan pemahaman tentang sifat 

atau karakteristiknya akan membuat kita dapat menggeneralisasikan sifat 

atau karakteristik pada elemen populasi.
39

  

Dalam penelitian saya menggunakan teknik sampling jenuh karena 

teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota 
                                                           
37

SuryabrataSumandu, MetodologiPenelitian. Jakarta RajawaliPers, 2013. Hal. 39 
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Sugiyono, MetodePenelitianManajemen. Alfabeta bandung,2014. Hal. 148 
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Op.cit. Hal. 148-149 



 
 

42 
 

populasi digunakan sabagai sampel.Sampel penelitian ini adalah karyawan 

Pegadaian Syariah Cabang Palembang.Hal ini sering dilakukan bila jumlah 

populasi relative kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin 

membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil.  Istilah lain 

sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan 

sampel.  Sampel jenuh juga sering diartikan sampel yang sudah maksimum, 

ditambah berapapun tidak akan merubah keterwakilan.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dapat melalui 

berbagai cara, yaitu: 

1. Kuisioner atau angket (questionnaire) 

Merupakan suatu bentuk instrument pengumpulan data yang sangat 

fleksibel dan relatif mudah digunakan.Data yang diperoleh lewat 

penggunaan kuesioner sebagai data faktual.
40

Metode kuesioner atau angket 

berbentuk rangkaian atau kumpulan pertanyaan yang disusun secara 

sistematis dalam sebuah daftar pertanyaan, kemudian dikirim kepada 

responden untuk isi.Setelah diisi, kuesioner atau angket dikirim kembali 

atau dikembalikan ke petugas atau peneliti.
41

Kuisioner ditujukan kepada 

karyawan Pegadaian Syariah Cabang Palembang. 
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E. Variabel-Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang terbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.
42

 

Dari permasalahan yang diteliti, terdapat dua variabel yang menjadi pokok 

permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Variabel X (independent variabel) variabel Motivasi Kerja 

2. Variabel Y (dependent variabel) variabel Prestasi Kerja. 

F. Uji Instrumen Penelitian 

 Dalam penelitian kuantitatif, kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan 

validitas dan reabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data berkenaan 

ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data.
43

Oleh karena itu, 

instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya, belum tentu dapat 

menghasilkan data yang valid dan reliable, apabila instrument tersebut tidak 

digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya. 

 Validitas/ kesehatan adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur tersebut 

benar-benar mengukur apa yang diukur
44

. Validitas ini menyangkut akurasi 

instrument. Untuk mengetahui apakah kuesioner yang disusun tersebut itu 

valid/sahih, maka perlu diuji dengan uji korelasi antara skor (nilai) tiap-tiap butir 

pertanyaan dengan skor total kuesioner tersebut. 
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 Terdapat tiga tipe validitas pengukur yaitu validitas kontruksi (contruc validity), 

validitas isi (content validity) dan validitas eksternal.
45

 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji validitas kontruksi. Validitas 

kontruksi dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi Pearson Product Moment 

: 

r = 
 (∑  ) (∑ ∑ )

√ (∑   ∑  )(∑   ∑  )
 

Keterangan : 

r hitung  : Koefisien korelasi pearson product moment 

N  : Jumlah responden 

X  : Skor jawaban responden  

Y  : Jumlah skor jawaban responden 

 Kriteria ujinya adalah jika rhitung lebih besar dari pada  rtabel (rhitung> rtabel) 

maka instrument penelitiannya dinyatakan reliable, dan sebaliknya apabila lebih 

kecil dari pada  rtabel (rhitung< rtabel) maka instrument penelitiannya dinyatakan 

tidak reliabel. 

a. Uji Validitas 

Validitas menunjukan sejauh mana skor/nilai ukuran yang diperoleh 

benar-benar menyatakan hasil pengukuran/pengamatan.Validitas pada 

umumnya dipersalahkan berkaitan dengan hasil pengukuran psikologis atau 

non fisik.  Berkaitan dengan karakteristik psikologis, hasil pengukuran yang 

diperoleh sebenarnya diharapkan dengan menggambarkan atau memberikan 
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skor/nilai suatu karakteristik lain yang menjadi perhatian utama.  Macam-

macam validitas umumnya diolongkan dalam tiga kategori besar, yaitu 

validitas isi (content validity), validitas kontruk dan validitas eksternal.  

Untuk mengunjungi apakah pertanyaan-pertanyaan itu telah mengukur aspek 

yang sama digunakan validitas kontstruksi.  Cara mengukur validitas 

kontruksi yaitu dengan caramengkorelasikan jumlah skor faktor dengan skor 

total.  Bila korelasi tiap faktor tersebut positif dan besarnya 0,3ke atas maka 

faktor tersebut merupakan construct yang kuat.  Jadi berdasarkan analisis 

faktor itu dapat disimpulkan bahwa instrument tersebut memiliki validitas 

kontruksi yang baik.
46

 

b. Uji Reliabelitas Instrumen 

 Uji Reabilitas (Keandalan) menggunakan Alfa Cronbachadalah koefisien 

keandalan yang menunjukkan seberapa baiknya item/butir dalam suatu 

kumpulan secara positif berkorelasi satu sama lain.
47

 Tentang uji rebilitas ini 

dapat disampaikan hal-hal pokoknya, sebagai berikut: 

1. Untuk menilai kestabilan ukuran dan konsistensi responden dalam 

menjawab kuesioner tersebut mencerminkan konstruk sebagai 

dimensi suatu variabel yang disusun dalam bentuk pertanyaan. 

2. Uji reabilitas dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh 

pertanyaan. 

3. Jika nilai alpha >0.60, disebut reliabel. 
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Rumus : rii = [
 

   
] [  

∑  

   
] 

 Kriteria ujinya adalah jika rhitung lebih besar dari 

pada  rtabel (rhitung> rtabel) maka instrument penelitiannya 

dinyatakan reliable, dan sebaliknya apabila lebih kecil 

dari pada  rtabel (rhitung< rtabel) maka instrument 

penelitiannya dinyatakan tidak reliabel. 

G. Tehnik Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif 

Hasil Pengumpulan data yang dikumpulkan kemudian memberikan skor 

atas jawaban responden tersebut kemudian langkah selanjutnya adalah 

mengolah data untuk mengetahui tanggapan responden tiap indikator 

variabel. 

a. Kategori Variabel Motivasi 

Jumlah skor tanggapan responden adalah sebagai berikut : 

1) Jumlah skor terendah 

Jumlah skor terendah dapat diketahui dengan mengalikan jumlah 

sampel, jumlah pertanyaan dan skor terendah. 

   (15 x 6 x 1) = 90 

2) Jumlah skor tertinggi 

Jumlah skor tertinggi dapat diketahui dengan mengalikan jumlah 

sampel, jumlah pertanyaan dan skor tertinggi. 

   (15 x 6 x 5) = 450 

3) Interval dan rentang skala 

Interval data dapat dihitung dengan rumus 
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Interval = 
                                          

            (          )
 

   = 
      

 
  

   

 
    

Setelah itu dibuat rentang skala pada table di bawah ini  

Tabel 3.4 

Rentang Skala dan Kategori  Variabel Motivasi 

RentangSkala Kategori 

90 – 162 SangatTidakBaik 

163 – 234 TidakBaik 

235 – 306 KurangBaik 

307 – 378 Baik 

379 – 450 SangatBaik 

 

b. Kategori Variabel Prestasi Kerja 

Jumlah skor tanggapan responden adalah sebagai berikut : 

 

1) Jumlah skor terendah 

Jumlah skor terendah dapat diketahui dengan mengalikan jumlah 

sampel, jumlah pertanyaan dan skor terendah. 

   (15 x 6 x 1) = 90 

2) Jumlah skor tertinggi 

Jumlah skor tertinggi dapat diketahui dengan mengalikan jumlah 

sampel, jumlah pertanyaan dan skor tertinggi. 

   (15 x 6 x 5) = 450 
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3) Interval dan rentang skala 

Interval data dapat dihitung dengan rumus 

Interval = 
                                          

            (          )
 

   = 
      

 
  

   

 
    

Setelah itu dibuat rentang skala pada table di bawah ini : 

 

Tabel 3.4 

Rentang Skala dan Kategori  Variabel Motivasi 

RentangSkala Kategori 

90 – 162 SangatTidakBaik 

163 – 234 TidakBaik 

235 – 306 KurangBaik 

307 – 378 Baik 

379 – 450 SangatBaik 

 

3. Analisis Regresi Linier Sederhana 

 Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan analisis regresi linier sederhana, analisis ini bertujuan unuk 

mengetahui pengarauh antara motivasi kerja terhadap prestasi kerja 

karyawan.  Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linier 

antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) atau dalam 

artian ada variabel yang mempengaruhi dan ada variabel yang 

dipengaruhi.Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel 
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independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk 

memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen 

mengalami kenaikan atau penurunan.  Rumus regresi linier sederhana sebagai 

berikut  

  Dengan rumus : 

 

  X= Variabel independen (Motivasi) 

  Y= Variabel dependen (Prestasikerja) 

  a= Nilai konstansta 

  b= Koefisien regresi untuk variabel bebas 

4. Analisis Korelasi 

Analisis korelasi yang dimaksud adalah untuk menguji keeratan 

hubungan motivasi kerja terhadap prestasi kerja karyawan Pegadaian  

Syariah Cabang Palembang.  Formulasin yang digunakan adalah korelasi 

product moment method sebagai berikut:
48

 

 

Keterangan 

r = Koefisien korelasi 

n = Jumlah sampel 

x = Motivasi 

y = PrestasiKerja 
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5. Uji Hipotesis 

 Pengujian hipotesis dimaksudkan sebagai cara untuk menentukan suatu 

hipotesis apakah suatu hipotesis tersebut sebaliknya diterima atau ditolak. 

  Uji Hipotesis T 

Untuk menguji hipotesis X terhadap Y dipergunakan rumus :  

t = r √
   

    
 

Keterangan : 

t = t hitung 

r = Koefisien korelasi 

n = Jumlah data   

 

Kesimpulan dari hasil pengujian tersebut dapat dilakukan Uji tsebagai 

berikut:Apabila t hitung > t tabel maka H0 di tolak dan Hα di terima, artinya ada 

pengaruh positif antara variabel bebas dan variabel terikat. 

Apabila t hitung < t tabel maka H0 di terima dan Hα di tolak, artinya tidak ada 

pengaruh signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Dampak Motivasi Terhadap Prestasi Kerja Karyawan 

1. Karakteristik Responden 

Karakteristik responden memberikan hubungan yang erat dengan ciri 

responden secara individu terhadap hasil penelitian mengenai dampak motivasi 

terhadap prestasi kerja karyawan pada PT.Pegadaian Syariah Cabang 

Palembang.  Dalam hal ini karakteristik responden dikelompokkan menurut 

deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, usia, dan masa kerja 

pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Palembang.  Oleh karena itu untuk lebih 

jelasnya dapat digambarkan mengenai karakteristik responden. 

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Adapun data mengenai jenis kelamin responden Karyawan PT. 

Pegadaian Syariah Cabang Palembang sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Karyawan 

Jenis kelamin Jumlah Responden Persentase (%) 

Laki-Laki 16 64% 

Perempuan 9 36% 

Jumlah 25 100% 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016 
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Berdasarkan keterangan pada tabel 4.1, dapat dilihat tentang jenis 

kelamin responden karyawan PT. Pegadaian Syariah Cabang Palembang yang 

menunjukkan bahwa responden karyawan laki-laki yaitu sebanyak 16 orang atau 

64%, sedangkan selebihnya responden karyawan perempuan yaitu sebesar 9 

orang atau 36%.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata karyawan PT. 

Pegadaian Syariah Cabang Palembang adalah laki-laki. 

Hal ini dapat dilihat bahwa Dampak Motivasi Terhadap Prestasi Kerja 

Karyawan lebih banyak di capai oleh laki-laki dibandingkan dengan perempuan. 

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Berdasarkan karakter responden menurut usia akan dilihat umur para 

responden karyawan.  Dalam identifikasi menurut umur dapat dilihat seperti 

pada tabel 4.2 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Karyawan 

Usia Jumlah Responden Persentase(%) 

22-28 Tahun 17 68% 

29-35 Tahun 8 32% 

Jumlah 25 100% 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2015 

Berdasarkan pada tabel 4.2 dapat disimpulkan, bahwa dari segi usia 

responden karyawan PT. Pegadaian Syariah Cabang Palembang yang diambil 

sebagai responden sebagian besar berusia 22-35 tahun.  Berdasarkan tabel diatas, 
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memberikan informasi bahwa mayoritas reponden terbesar berusia dari 22-28 

tahun atau 68%. 

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan  

Adapun karakteristik responden berdasarkan pendidikan karyawan dapat 

dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Karyawan 

Pendidikan Jumlah Responden Persentasi (%) 

SMA 8 32% 

Diploma III 7 28% 

Sarjana S1 10 40% 

Jumlah 25 100% 

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2016 

Berdasarkan pada tabel 4.3 diatas, pada identitas reponden berdasarkan 

pendidikan yang menunjukkan responden lulusan Strata 1 (S1) yakni sebanyak 

10 atau 40%, responden lulusan Diploma III sebesar 7 atau 28%, dan sisanya  8 

atau 32% lulusan SMA. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang 

ditempuh karyawan PT. Pegadaian Syariah Cabang Palembang adalah 

berpendidikan Strata I. 

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Adapun karakteristik responden berdasarkan pengalaman kerja karyawan 

dapat dilihat pada tabel 4.4 adalah sebagai berikut: 

 



 
 

54 
 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Masa Kerja Jumlah Responden Persentase (%) 

<1 Tahun 3 12% 

1-5 Tahun 19 76% 

5-10  Tahun 3 12% 

>10 Tahun 0 0 

Jumlah 25 100% 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016 

Dari tabel 4.4, diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden 

karyawan memiliki pengalaman kerja selaman1-5 tahun yaitu sebesar 19 atau 

76%.Hal ini menunjukkan rata-rata karyawan PT. Pegadaian Syariah Cabang 

Palembang cukup berpengalaman dalam pekerjaannya. 

B. Deskripsi Jawaban Responden 

Tabel 4.5 

Persentase Tingkat Motivasi 

No Pertanyaan Variabel Motivasi TB KB CB B SB 

1 Bagaimana menurut Bapak/Ibu baik kah jika 

membangkitkan dorongan dari dalam diri untuk 

mengubah perilaku seseorang agar sesuai 

dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan 

demi mewujudkan suatu tujuan yang baik demi 

kemajuan Pegadaian syariah Palembang 

0 0 2 10 3 

0 0 13,3% 66,7% 20% 

2 Seberapa tinggikah perasaan keinginsuksesan 

Bapak/Ibu untuk meraih prestasi kerja di 

Pegadaian syariah Palembang 

0 0 3 2 10 

0 0 20% 13,3% 66,7% 
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3 Bagaimana menurut Bapak/Ibu peran pimpinan 

dalam mendorong perilaku karyawannya agar 

memiliki motivasi yang tinggi di Pegadaian 

syariah Palembang 

0 0 2 9 4 

0 0 13,3% 60% 26,7% 

4 Bagaimana reaksi Bapak/Ibu saat ini terhadap 

lingkungan kerja di Pegadaian syariah 

Palembang 

0 1 2 5 7 

0 6,7% 13,3% 33,3% 46,7% 

5 Bagaimana upaya Bapak/Ibu dalam pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan di Pegadaian 

syariah Palembang 

0 0 1 7 7 

0 0 6,7% 46,7% 46,7% 

6 Bagaimana pencapaian kinerja anda di 

Pegadaian syariah Palembang 

0 0 3 11 1 

0 0 20% 73,3% 6,7% 

 Jumlah Persentase Rata-rata 0 0,2% 14,4% 49% 36% 

 

Dari diatas menjelaskan bahwa dari 15 sampel Karyawan  PT.Pegadaian Syariah 

Cabang Palembang (36%) Termotivasi  pada penerapan system motivasi di pegadaian 

syariah Palembang,Sangat baik  (49%) Baik, (14,4%) yang cukup baik, (0,2%) yang 

kurang baik, dan tidak ada yang menjawab  tidak baik  

Tabel 4.3 

Persentase Prestasi Kerja 

No Pertanyaan Variabel Prestasi Kerja  TB KB CB B SB 

1 Bagaimana hasil kerja karyawan berdasarkan 

beban kerja yang telah dikerjakannya di 

Pegadaian syariah Palembang 

0 0 2 9 4 

0 0 13,3% 60% 26,7% 

2 Bagaimana kualitas hasil kerja karyawan di 

Pegadaian syariah Palembang 
0 0 1 6 8 

0 0 7% 40% 53% 
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3 Bagaimana kemampuan berpikir karyawan dalam 

melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugas dan 

tanggung jawabnya di Pegadaian syariah 

Palembang 

0 0 3 4 8 

0 0 20% 26,7% 53% 

4 Bagaimana kemampuan berpartisipasi karyawan 

dalam bekerja sama menyelesaikan suatu 

pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya di 

Pegadaian syariah Palembang 

0 0 2 7 6 

0 0 13,3% 46,7% 40% 

5 Bagaimana kecakapan karyawan dalam 

menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan yang 

menjadi tanggung jawabnya di Pegadaian syariah 

Palembang 

0 0 2 4 9 

0 0 13,3% 26,7% 60% 

6 Bagaimana pemahaman karyawan dalam 

menganalis suatu permasalahan untuk membuat 

keputusan sebagai dasar dalam menyelesaikan 

masalah yang dihadapinya di Pegadaian syariah 

Palembang 

0 0 2 8 5 

0 0 13,3% 53,3% 33,3% 

 Jumlah Rata-rata 

 

0 0 13% 42% 44% 

Dari diatas menjelaskan bahwa dari 15 sampel Karyawan  PT.Pegadaian 

Syariah Cabang Palembang (44%)  Sangat baik  (42%) Baik, (13%) dan 

tidak ada yang menjawab kurang baik dan   tidak baik 

 

C. Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Uji Validitas  digunakan untuk menguji kuisioner yang digunakan 

terhadap responden (data primer) apakah memang kuisioner yang digunakan 

dalam penelitian valid atau tidak.Dalam penelitian ini kuisioner harus diuji 

validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu.Uji validitas bertujuan untuk 
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mencari pertanyaan-pertanyaan yang tidak layak sehingga harus 

dihilangkan.Uji validitas digunakan untuk menguji kuisioner yang digunakan 

terhadap responden (data primer) apakah memang kuisioner yang digunakan 

dalam penelitian valid atau tidak.
49

Sementara itu uji reliabilitas untuk 

mengetahui apakah kuisioner dapat dipakai berulang-ulang sebagai ciri dari 

instrumen yang reliabel.Kuisioner yang disebar untuk uji validitas dan 

reliabilitas berjumlah 25 kuisioner.  Dibawah ini adalah hasil uji validitas dan 

reliabilitas variabel gaya kepemimpinan dan kinerja karyawan 

a. Uji Validitas Instrumen 

Untuk menguji validitas instrument variabel motivasi dan prestasi 

kerja penulis menggunakan analisis dengan cara manual. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Validitas Variabel Motivasi 

Pertanyaan rhitung rtabel Keterangan 

1 0,59 0,514 Valid 

2 0,60 0,514 Valid 

3 0,68 0,514 Valid 

4 0,74 0,514 Valid 

5 0,77 0,514 Valid 

6 0,62 0,514 Valid 
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Tabel 4.6 

Hasil Uji Validitas Variabel Prestasi Kerja 

Pertanyaan rhitung rtabel Keterangan 

1 0,66 0,514 Valid 

2 1,18 0,514 Valid 

3 0,63 0,514 Valid 

4 0,77 0,514 Valid 

5 0,69 0,514 Valid 

6 0,90 0,514 Valid 

  

Dari tabel-tabel 4.5 dan tabel 4,6 dapat diketahui bahwa masing-masing item 

pertanyaan memiliki r hitung > r tabel dan bernilai positif. Dengan demikian  

butir-butir pertanyaan yang digunakan peneliti dinyatakan valid. 

b. Uji Reabilitas Instrumen 

 Cara mengukur reliabilitas yang paling umum adalah dengan 

menggunakan koefisien alpha.Kriteria suatu instrumen penelitian 

dikatakan reliabel dengan menggunakan teknik ini, bila koefisien 

reliabilitas (r11) > 0,600. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Reabilitas Variabel Motivasi dan Prestasi Kerja 

Variabel 

Reliabilitas 

Coefficient 

Cronbach 

Alpha 

Keterangan 
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Motivasi 0,60 0,72 Reliabel 

Prestasi Kerja 0,60 0,79 Reliabel 

Instrumen variabel Motivasi dinyatakan reliabel jika paling tidak 

mempunyai koefisien sebesar 0,60.
50

 Hasil analisis variabel pengetahuan 

0,72>0,60 sehingga butir angket dinyatakan reliabel dan variable 

Motivasi  0,79>0,60 sehingga butir angket juga dinyatakan reliabel. 

D. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas  

 Tujuan dilakukan uji normalitas adalah untuk menguji apakah  dalam 

sebuah model regresi, variabel bebas dan variabel terikat mempunyai 

distribusi normal atau tidak.  Model regresi yang baik adalah distribusi data 

normal atau mendekati normal.Berdasarkan hasil perhitungan dengan 

menggunakan Program SPSS 16 seperti yang ada pada lampiran, maka 

Grafik Normalitas dapat dilihat dalam Gambar 4.1 berikut.  Pengujian 

normalitas data, dalam penelitian ini hanya akan dideteksi melalui grafik 

yang dihasilkan melalui perhitungan regresi linear sederhana data yang 

normal dengan sebaran titik-titik di seputar garis diagonal. 

Gambar 4.8 
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 Syofian Siregar, statistic deskriptif untuk penelitian dilengkapi perhitungan manual dan aplikasi spss 
versi 17,(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011) hlm. 162ss 
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Uji Normalitas 

 

 Sumber: Hasil Olahan Data, 2016 

Dari gambar 4.8 di atas dapat dilihat bahwa data menyebar di sekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa 

model regresi memenuhi syarat asumsi normalitas. 

E. Analisis Regresi 

 Berdasarkan data yang diperoleh dari kuisioner kemudian dianalisis 

dengan menggunakan SPSS 16, maka didapatkan hasil untuk pengujian 

regresi sederhana yang disajikan dalam tabel dibawah ini. 

Untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara variabel independen 

terhadap variabel dependen dalam model regresi sederhana, maka dilakukan 

uji t.Uji t digunakan untuk melihat adanya pengaruh yang signifikan antara 

variabel independen terhadap dependen.Apabila t hitung lebih besar dari t 

tabel maka diterima hipotesis yang diajukan. 
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Tabel 4.10 

Hasil Analisis Regresi Linier 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Fraction Missing 

Info. 

Relative Increase 

Variance 

Relativ

e 

Efficien

cy 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.586 1.163  1.364 .196    

Motivasi .649 .275 .547 2.358 .035    

a. Dependent Variable: Prestasi Kerja 

Berdasarkan tabel 4.10 di atas diartikan sebagai berikut: 

1. Persamaan regresi Y = 1,586 + 0,649 X yang dapat dapat diartikan: 

a. Prestasi Karyawan dapat dilihat pada nilai konstanta sebesar 1,586 dengan 

asumsi tidak memperhitungkan adanya variabel Motivasi 

b. Motivasi akan meningkatkan Prestasi kerja karyawan sebesar 0,649 dengan 

asumsi variabel lainnya konstan, dimana jika Motivasi satu satuan, maka 

Prestasi Kerja juga akan ikut meningkat sebesar 0,649 satuan, dengan asumsi 

bahwa variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini adalah konstan 

atau tetap 

Keterangan dengan melihat t hitung: 

Jika t hitung > t tabel pada alpha 5% maka Ho ditolak dan Hα diterima, 

artinya ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel 

dependen. 
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Jika t hitung < t tabel pada alpha 5% maka Ho diterima dan Hα ditolak, 

artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel 

dependen. 

F. Uji Hipotesis 

1. Uji T 

Tabel 4.11 

Hasil Analisis Regresi Linier 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Fraction Missing 

Info. 

Relative Increase 

Variance 

Relativ

e 

Efficien

cy 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.586 1.163  1.364 .196    

Motivasi .649 .275 .547 2.358 .035    

a. Dependent Variable: Prestasi Kerja 

 

Prestasi Karyawan dapat dilihat pada nilai konstanta sebesar 1,586 

dengan asumsi tidak memperhitungkan adanya variabel Motivasi 

Hal ini berarti tanpa adanya motivasi dari karyawan tidak akan 

menentukan mimiliki Kinerja Karyawan  

   Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.11 

Coefficient, bahwa dapat diketahui analisis regresi linear sederhana 

diperoleh koefisien untuk variabel Motivasi sebesar 0,649 dengan 

konstanta sebesar 1,586. 



 
 

63 
 

   Hasil nilai t hitung Motivasi terhadap Prestasi Kerja sebesar 

2,386 sedangkan nilai t tabel 1,364 (t hitung> t tabel).  Jadi nilai t hitung 

lebih besar dibandingkan t tabel, hal ini menunjukkan diterimanya Hα 

yang menyatakan bahwa ada Dampak positif yang signifikan antara 

motivasi terhadap prestasi kerja karyawan pada PT Pegadaian Syariah 

Cabang Palembang. 

2. Uji    (Koefisien Determinan) 

3.  

4.  

 

 

 

 

 

 

Tabel diatas menunjukkan besarnya R Square (Koefisien determinasi) 

yang berfungsi untuk mengetahui besarnya persentase variabel terikat 

yang diprediksi dengan menggunakan variabel bebas. Koefisien 

determinasi digunakan untuk menghitung besarnya peranan atau dampak 

variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Menghitung koefisien determinasi adalah dengan mengkuadratkan hasil 

korelasi yang dikalikan 100%. Angka R Square 0,787 atau 78,7% 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .896
a
 .802 .787 .32199 

a. Predictors: (Constant), Motivasi  

b. Dependent Variable: Prestasi Kerja  
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(koefisien determinasi) artinya Dampak Motivasi Terhadap Prestasi 

Kerja Karyawan sebesar 78,7% sementara sisanya (100 – 78,7 = 21,3 %) 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diterangkan dalam penelitian 

ini. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Hasil nilai t hitung Motivasi terhadap Prestasi Kerja sebesar 2,358 

sedangkan nilai t tabel 1,364 (t hitung> t tabel).  Jadi nilai t hitung lebih 

besar dibandingkan t tabel, hal ini menunjukkan diterimanya Hα yang 

menyatakan bahwa ada pengaruh positif yang signifikan antara motivasi 

terhadap prestasi kerja karyawan pada PT Pegadaian Syariah Cabang 

Palembang dan Angka R Square 0,787 atau 78,7% (koefisien determinasi) 

artinya Dampak Motivasi Terhadap Prestasi Kerja Karyawan sebesar 78,7% 

sementara sisanya (100 – 78,7 = 21,3 %) dipengaruhi oleh variabel lain. 

 

B. Saran 

1. Bagi karyawan PT Pegadaian Syariah Cabang Palembang dengan  adanya 

motivasi yang diberikan pada PT Pegadaian Syariah Cabang Palembang 

motivasi mampu meningkatkan Prestasi mereka sebagai karyawan.  Harus 

mampu menjalankan tugas dengan meningkatkan kualitas, bekerja sama 

mampu menunjukkan sikap kerja yang baik dan lebih meningkatkan 

tanggung jawab sebagai karyawan. 

2. Bagi peneliti, memiliki keterbatasan oleh karena itu untuk peneliti 

sebelumnya  dapat diharapkan untuk  lebih memperluas jangkauan dalam 

penelitian dengan menambahkan sampel penelitian serta mencari indikator-
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indikator lain yang mampu memberikan kontribusi terkait dengan prestasi 

kerja karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

67 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Aryanto. Rudi 2015.Modul Panduan SPSS 16. Palembang: Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN  Raden Fatah.  

Hasibuan,  2008. Bandung:  prestasi kerja 

Hariandja Effendi, 2009. Teori  Motivasi dan aplikasinya. 

Hidayat. 2009. Pemotivasian. Jakarta: PT Bumi aksara 

Juliansyah Noor. 2011.Metodologi  Penelitian. Jakarta: Kencana Pramedia 

Group 

Marihot. 2002.  Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta:  PT. Grasindo. 

Martharia. 1999. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Kerja. Skripsi. 

Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor.  

Ruky, 2006. Sistem Manajemen Kinerja. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 

Siagian, Sondang Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara. Jakarta 

Safaria, Triantoro. 2004. Kepemimpinan Edisi Pertama. Graha Ilmu. 

Yogyakarta. 

Stoner, dan Freeman. 1994. Manajemen. Jilid 1. Edisi Kelima. Intermedia. 

Jakarta. 

Sikula.Andrew 2008.  Jakarta: Penilaian  prestasi kerja 

Siregar. Syofian 2011. statistic deskriptif untuk penelitian dilengkapi 

perhitungan manual dan aplikasi spss versi 17. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 



 
 

68 
 

Sugiyono. 2011. Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D. Bandung: 

Alphabeta. 

Surya brata Sumandu. 2013.Metodologi  Penelitian..Jakarta: Rajawali  

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi. Bandung : Alfabeta. 

Sutrisno Edy. 2009. Penilaian prestasi kerja. Jakarta 

Veithzal Rivai. 2006. MSDM. Jakarta: PT. Raja grafindo Persada 

Wahjosumidjo. 1994. Kepemimpinan dan Motivasi. Ghalia Grafindo. Jakarta. 

Wibowo. 2011. Teori Motivasi. Jakarta: PT Raja Grafindo persada. 

Wibowo. 2011.Teori Motivasi. Jakarta: PT Raja Grafindo persada. 

Winardi,  2001. Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen. PT. Raja 

Grafindo Persada. Jakarta. 

Winardi, 2007. Motivasi dan pemotivasian. Jakarta: PT  Raja Grafindo persada 

Winardi,2011. Motivasi Pemotivasiaan. PT. Raja Grafindo persada. Jakarta 

Internet: 

http :// triyono nugroho. blogspot. Com / 2009  pengaruh kompensasi dan 

kepemimpinan. html. Akses tanggal 12 Agustus 2016 

Suprihanto. 2006. Prestasi Kerja. www.google.com. [12 Januari 2009]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://triyononugroho.blogspot.com/%202009%20pengaruh
http://www.google.com/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN- LAMPIRAN 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















 
 

 
 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Motivasi
a
 . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Prestasi Kerja 

 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .896
a
 .802 .787 .32199 

a. Predictors: (Constant), Motivasi  

b. Dependent Variable: Prestasi Kerja  

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5.469 1 5.469 52.748 .000
a
 

Residual 1.348 13 .104   

Total 6.816 14    

a. Predictors: (Constant), Motivasi    

b. Dependent Variable: Prestasi Kerja    

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.362 .540  -2.524 .025 

Motivasi 1.277 .176 .896 7.263 .000 

a. Dependent Variable: Prestasi Kerja    



 
 

 
 

 

Residuals Statistics
a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 1.6136 3.5290 2.5100 .62499 15 

Residual -.42205 .70086 .00000 .31027 15 

Std. Predicted Value -1.434 1.630 .000 1.000 15 

Std. Residual -1.311 2.177 .000 .964 15 

a. Dependent Variable: Prestasi Kerja    

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Uji Validitas Instrumen Variabel Motivasi 

no resp x y x² y² xy 

1 3 23 9 529 69 

2 5 30 25 900 150 

3 4 29 16 841 116 

4 4 26 16 676 104 

5 4 26 16 676 104 

6 4 26 16 676 104 

7 4 24 16 576 96 

8 5 26 25 676 130 

9 4 28 16 784 112 

10 5 27 25 729 135 

11 5 26 25 676 130 

12 4 25 16 625 100 

13 5 30 25 900 150 

14 5 27 25 729 135 

15 4 24 16 576 96 

Total 65 397 287 10569 1731 

 

Pertanyaan Butir 1 

r = 
 ∑   ∑  ∑ 

√( ∑   (∑ ) )( ∑   (∑ ) )
 

r = 
              

√(       (  ) )(         (   ) )
 

r = 
           

√(         )(             )
 

r = 
   

√(  )(   )
 

r = 
   

√     
 

r = 
   

   
 

r = 0,59 

 

  



 
 

 
 

no resp X y x² y² xy 

1 4 23 16 529 92 

2 5 30 25 900 150 

3 5 29 25 841 145 

4 4 26 16 676 104 

5 5 26 25 676 130 

6 5 26 25 676 130 

7 4 24 16 576 96 

8 4 26 16 676 104 

9 5 28 25 784 140 

10 5 27 25 729 135 

11 4 26 16 676 104 

12 5 25 25 625 125 

13 5 30 25 900 150 

14 4 27 16 729 108 

15 4 24 16 576 96 

Total 68 397 312 10569 1809 

 

Pertanyaan Butir 2 

r = 
 ∑   ∑  ∑ 

√( ∑   (∑ ) )( ∑   (∑ ) )
 

r = 
              

√(       (  ) )(         (   ) )
 

r = 
           

√(         )(             )
 

r = 
   

√(  )(   )
 

r = 
   

√     
 

r = 
   

   
 

r = 0,60 

 

  



 
 

 
 

no resp X y x² y² xy 

1 4 23 16 529 92 

2 5 30 25 900 150 

3 5 29 25 841 145 

4 4 26 16 676 104 

5 4 26 16 676 104 

6 4 26 16 676 104 

7 4 24 16 576 96 

8 5 26 25 676 130 

9 5 28 25 784 140 

10 4 27 16 729 108 

11 5 26 25 676 130 

12 4 25 16 625 100 

13 5 30 25 900 150 

14 4 27 16 729 108 

15 4 24 16 576 96 

Total 66 397 294 10569 1757 

 

Pertanyaan butir 3 

r = 
 ∑   ∑  ∑ 

√( ∑   (∑ ) )( ∑   (∑ ) )
 

r = 
              

√(       (  ) )(         (   ) )
 

r = 
           

√(         )(             )
 

r = 
   

√(  )(   )
 

r = 
   

√     
 

r = 
   

   
 

r = 0,68 

 

  



 
 

 
 

no resp X y x² y² xy 

1 4 23 16 529 92 

2 5 30 25 900 150 

3 5 29 25 841 145 

4 5 26 25 676 130 

5 4 26 16 676 104 

6 4 26 16 676 104 

7 4 24 16 576 96 

8 4 26 16 676 104 

9 5 28 25 784 140 

10 4 27 16 729 108 

11 4 26 16 676 104 

12 4 25 16 625 100 

13 5 30 25 900 150 

14 4 27 16 729 108 

15 4 24 16 576 96 

Total 65 397 285 10569 1731 

 

Pertanyaan butir 4 

r = 
 ∑   ∑  ∑ 

√( ∑   (∑ ) )( ∑   (∑ ) )
 

r = 
              

√(       (  ) )(         (   ) )
 

r = 
           

√(         )(             )
 

r = 
   

√(  )(   )
 

r = 
   

√     
 

r = 
   

   
 

r = 0,74 

  



 
 

 
 

no resp X y x² y² xy 

1 4 23 16 529 92 

2 5 30 25 900 150 

3 5 29 25 841 145 

4 5 26 25 676 130 

5 4 26 16 676 104 

6 4 26 16 676 104 

7 4 24 16 576 96 

8 4 26 16 676 104 

9 5 28 25 784 140 

10 5 27 25 729 135 

11 4 26 16 676 104 

12 4 25 16 625 100 

13 5 30 25 900 150 

14 5 27 25 729 135 

15 4 24 16 576 96 

Total 67 397 303 10569 1785 

 

Pertanyaan butir 5 

r = 
 ∑   ∑  ∑ 

√( ∑   (∑ ) )( ∑   (∑ ) )
 

r = 
              

√(       (  ) )(         (   ) )
 

r = 
           

√(         )(             )
 

r = 
   

√(  )(   )
 

r = 
   

√     
 

r = 
   

   
 

r = 0,77 

 

  



 
 

 
 

no resp X y x² y² xy 

1 4 23 16 529 92 

2 5 30 25 900 150 

3 5 29 25 841 145 

4 4 26 16 676 104 

5 5 26 25 676 130 

6 5 26 25 676 130 

7 4 24 16 576 96 

8 4 26 16 676 104 

9 4 28 16 784 112 

10 4 27 16 729 108 

11 4 26 16 676 104 

12 4 25 16 625 100 

13 5 30 25 900 150 

14 5 27 25 729 135 

15 4 24 16 576 96 

Total 66 397 294 10569 1756 

 

Pertanyaan butir 6 

r = 
 ∑   ∑  ∑ 

√( ∑   (∑ ) )( ∑   (∑ ) )
 

r = 
              

√(       (  ) )(         (   ) )
 

r = 
           

√(         )(             )
 

r = 
   

√(  )(   )
 

r = 
   

√   
 

r = 
   

   
 

r = 0,62 

 

 

 



 
 

 
 

Uji Reliabilitas 

σ1= 
    

   

  

  
 = 
    

    

  

  
 = 

       

  
 = 

 

  
 = 0,3   

σ2= 
    

   

  

  
 = 
    

    

  

  
 = 

       

  
 = 

 

  
 = 0,3  

σ3= 
    

   

  

  
 = 
    

    

  

  
 = 

       

  
 = 

 

  
 = 0,3  

σ4= 
    

   

  

  
 = 
    

    

  

  
 = 

       

  
 = 

 

  
 = 0,2  

σ5= 
    

   

  

  
 = 
    

    

  

  
 = 

       

  
 = 

 

  
 = 0,3  

σ6= 
    

   

  

  
 = 
    

    

  

  
 = 

       

  
 = 

 

  
 = 0,3  

∑σi = σ1+σ2….+σ6= 1,7 

σt = 

              
(                  ) 

 

 
 

σt = 

      
(   ) 

  

  
 

σt = 

      
(      )

  

  
 

σt = 
           

  
 

σt = 
  

  
 

σt = 4,3 

ϒkk = 
 

   
 (1-

∑σ 

σ 
 ) 

ϒkk = 
 

   
 (1-

    

   
 ) 

ϒkk = 1,2 (0,60) 

ϒkk = 0,72 



 
 

 
 

Instrument dinyatakan reliable jika paling tidak mempunyai koefisien sebesar 0,60
51

. 

Hasil analisis reliable variable pengetahuan dinyatakan 0,74>0,60 sehingga butir angket 

dinyatakan reliable. 

σ1= 
    

   

  

  
 = 
    

    

  

  
 = 

       

  
 = 

 

  
 = 0,4   

σ2= 
    

   

  

  
 = 
    

    

  

  
 = 

       

  
 = 

 

  
 = 0,1  

σ3= 
    

   

  

  
 = 
    

    

  

  
 = 

       

  
 = 

 

  
 = 0,2  

σ4= 
    

   

  

  
 = 
    

    

  

  
 = 

       

  
 = 

 

  
 = 0,3  

σ5= 
    

   

  

  
 = 
    

    

  

  
 = 

       

  
 = 
  

  
 = 0,7  

σ6= 
    

   

  

  
 = 
    

    

  

  
 = 

       

  
 = 
  

  
 = 1,2  

∑σi = σ1+σ2….+σ6= 2,9 

σt = 

     
(   ) 

  

  
 

σt = 

     
(      )

  

  
 

σt = 
         

  
 

σt = 
   

  
 

σt = 8,5 

ϒkk = 
 

   
 (1-

∑σ 

σ 
 ) 

ϒkk = 
 

   
 (1-

    

   
 ) 

ϒkk = 1,2 (0,66) 

                                                           
51

Syofian Siregar, statistic deskriptif untuk penelitian dilengkapi perhitungan manual dan aplikasi spss 
versi 17,(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011) hlm. 162 



 
 

 
 

ϒkk = 0,79 

Hasil analisis reliable variable pengetahuan dinyatakan 0,64>0,60 sehingga butir angket 

dinyatakan reliabel. 
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