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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Relevan 

1. Fuad Nazar, Endang Siti Astuti, dan Muhammad Faisal Rizal. Melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Pendidikan dan Pelatiahan Terhadap 

Motivasi dan Kinerja Karyawan (Studi Pada Karyawan PT. BTPN Cabang 

Pakis Malang). Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan metode pelatihan 

berpengaruh signifikan terhadap motivasi materi pelatihan karyawan, materi 

pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, dan motivasi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.
1
 

Perbedaan dari penelitian saya dengan penelitian ini adalah terdapat pada 

variabel y (yang dipengaruhi) karena yang dipengaruhi adalah motivasi 

sedangkan penelitian saya motivasi adalah variabel X (yang mempengaruhi) 

2. Rita Angelina da Luz Mota. Melakukan Penelitian dengan judul “Pengaruh 

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Terhadap Motivasi dan Kinerja Pegawai 

Bagian Administrasi pada Kantor Kepresidenan Timor-Leste”. Hasil dari 

penelitian adalah menunjukkan (1) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivas. (2) Pendidikan dan 

pelatihan  (Diklat) berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap 

                                                           
1
Baca : Fuad Nazar, Endang Siti Astuti , dan  Muhammad  Faisal  Rizal, Pengaruh 

Pendidikandan Pelatiahan Terhadap Motivasi dan Kinerja Karyawan  (Studi Pada Karyawan  PT. 

BTPN Cabang Pakis Malang), (JurnalAdministrasiBisnis (JAB) Vol. 13 No.1 Agustus 2014), h. 1 
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kinerja pegawai. (3) motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan.
2
 

Perbedaan dari penelitian saya dengan penelitian ini adalah terdapat pada 

variabel y (yang dipengaruhi) karena yang dipengaruhi adalah motivasi 

sedangkan penelitian saya motivasi adalah variabel X (yang mempengaruhi) 

3. Edi SaputraPakpahan, Siswidiyanto, danSukanto. Melakukan Penelitian dengan 

judul “ Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan terhadap Kinerja Pegawai 

(StudipadaBadanKepegawaian Daerah Kota Malang). Hasil dari penelitian ini 

adalah bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pendidikan dan 

pelatihan terhadap kinerja pegawai dan pengujian ini menunjukkan bahwa 

pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai.
3
 

Perbedaan dari penelitian ini adalah terdapat pada variabel X2 yaitu penelitian 

ini memicu pada pelatihan dan sedangkan penelitian saya memicu pada 

motivasi. 

4. Irfa Nurina Jati, SE melakukan penelitian dengan judul Strategi Peningkatan 

Kinerja Karyawan Melalui Pelatihan dan Pengembangan di Perum Bulog Divre 

Jateng. Penelitiannya berfokus strategi peningkatan kinerja karyawan melalui 

pelatihan dan Pengembangan yang mana dalam penelitiannya mengungkapkan 

bahwa secara keseluruhan strategi peningkatan kinerja karyawan yang telah 

                                                           
2
Baca : Rita Angelina da Luz Mota, Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Terhadap 

Motivasi dan Kinerja Pegawai Bagian Administrasi pada Kantor Kepresidenan Timor-Leste”, ( E-

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 3.11 (2014) :614-638), h.116 
3
Baca : Edi SaputraPakpahan, Siswidiyanto, dan Sukanto, Pengaruh Pendidikan dan 

Pelatihan terhadap Kinerja Pegawai ( Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang), (Jurnal 

Admistrasi Publik (JAP), Vol. 2, No.1 Hal. 116-121), h.116 
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dilakukan Perum BULOG divre Jateng dengan cukup baik karena didahului 

dengan analisis kebutuhan yang meliputi analisis organisasi, analisis 

persyaratan kerja dan analisis jabatan sehingga dalam pelaksanaan diklat sudah 

matang tetapi belum mandiri karena program pengembangan yang bersifat 

keseharian penyelenggaraan masih menunggu program yang masih 

diselenggarakan oleh kantor pusat. Strategi perum BULOG Divre Jateng untuk 

meningkatkan kinerja karyawan adalah melalui pemberian motivasi kerja 

kepada karyawan, apabila ada peningkatan kerja maka karyawan diberi tugas 

untuk mengikuti diklat dan apabila setelah mengikuti diklat karyawan ada 

peningkatan kinerja maka karyawan akan diberikan promosi. Salah satunya  

melalui pelatihan dan pengembangan berupa diklat (pendidikan dan pelatihan) 

yang meliputi diklat on the job, diklat of the job. Evaluasi dilakukan secara 

berjalan oleh BULOG pusat dan Kepala Divre dengan cara karyawan yang 

bersangkutan mengirim laporan hasil kerja keseharian yang berhubungan 

dengan diklat yang pernah di ikuti Kepala Pusat.
4
 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah pada penelitian ini 

kinerja karyawan ditempatkan pada variabel (X) sedangkan penelitan saya 

menetapkan kinerja karyawan pada variabel (Y) 

5. Iwan Budi Santoso, SE, pada tahun 2012, dalam skripsinya yang berjudul 

Strategi Peningkatan Kinerja Karyawan Melalui Motivasi Kerja Dan 

                                                           
4
Baca : Irfa Nurina Jati, Strategi Peningkatan Kinerja Karyawan Melalui Pelatihan dan 

Pengembangan di Perum Bulog Divre Jateng. (Jawa Tengah, Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen 

Universitas Negeri Semarang, 2007) h. 73 
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Kompensasi Pada Karyawan Perusahaan Air Minum (PDAM) Kabupaten 

Jamber melalui analisis regresi membuktikan bahwa kinerja karyawan secara 

signifikan akan meningkat sebesar 52,3 % jika motivasi dan kompensasi 

meningkat 1% berdasarkan hasil penelitian dapat disimpukan bahwa untuk 

variabel motivasi (X1) dan variabel (X2) insentif dengan item bonus, komisi 

dan pembagian laba dan berpengaruh signifikan dan positif secara persial 

terhadap kinerja karyawan (y), diperusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
5
 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah tidak adanya variabel 

latar belakang pendidikan pada penelitian ini, sedangkan penelitian saya 

memicu pada latar belakang pendidikan, motivasi dan kinerja karyawan. 

B. Teori Latar Belakang Pendidikan 

Latar belakang pendidikan mempunyai kaitan erat dengan hasil seleksi yang 

telah dilaksanakan oleh manajer sumber daya manusia. SDM yang memiliki latar 

belakang pendidikan tertentu biasanya akan terlihat  prestasinya pada seleksi 

tentang bidang yang dikuasainya. Dengan kata lain hasil seleksi dapat memperkuat 

dan meyakinkan manajer SDM untuk menempatkan orang yang bersangkutan 

pada tempat yang tepat. Di samping itu, latar belakang pendidikan dengan prestasi 

akademis  yang  diraihnya  dapat  menjadi  acuan  pemberian  beban  kerja  dan 

tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan. Prestasi akademik yang telah 

dicapai  oleh  tenaga  kerja selama mengikuti jenjang pendidikan harus 

                                                           
5
 Baca : Iwan Budi Santoso, Strategi Peningkatan Kinerja Karyawan Melalui Motivasi Kerja 

Dan Kompensasi Pada Karyawan Perusahaan Air Minum (PDAM) Kabupaten Jamber. (Jamber, 

Fakultas Ekonomi Universitas Jamber, 2013) h. 32 
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mendapatkan  pertimbangan  dalam penempatan, dimana tenaga kerja seharusnya 

melaksanakan tugas dan pekerjaan serta mengemban wewenang dan tanggung 

jawab. Prestasi akademis yang menjadi pertimbangan bukan saja prestasi pada 

jenjang pendidikan terakhir, tetapi lebih dari itu dengan melihat perkembangan 

prestasi akademis sebelumnya.
6
 

1. Definisi Pendidikan 

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan 

sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya 

melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah 

bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Etimologi kata 

pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu ducare, berarti “menuntun, 

mengarahkan, atau memimpin” dan awalan e, berarti “keluar”. Jadi, pendidikan 

berarti kegiatan “menuntun keluar”. Setiap pengalaman yang memiliki efek 

formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap 

pendidikan.  

Selain itu Pendidikan secara etimologi berasa dari kata “paedagogie” dari 

bahasa yunani, terdiri dari kata “paisí” artinya anak dan “again” artinya 

                                                           
6
 Baca : Ayuk Wahdanfiari Adibah, Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Dan Pengalaman 

Kerja Terhadap Etos Kerja  Karyawan Bank Bni Syariah Kantor Cabang Kediri, (Kediri : Jurusan 

Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Talung Agung, 2014), h. 24 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan
https://id.wikipedia.org/wiki/Keterampilan
https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian
https://id.wikipedia.org/wiki/Etimologi
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membimbing, jika diartikan, paedagogie artinya bimbingan yang diberikan kepada 

anak.
7
 

Menurut Hasbullah, menyatakan bahwa pendidikan sering diartikan sebagai 

usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai nilai-nilai kebudayaandan 

masyarakat. Dan pendidikan adalah usaha yang dijalankan seseorang atau 

kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup dan 

penghidupan lebih tinggi dalam arti mental.
8
 

 

Menurut Abdul Rahman Saleh Abdullah ia menjelaskan pendidikan sebagai 

proses yang dibangun masyarakat untuk membawa generasi-generasi baru kearah 

kemajuan dengan cara-cara  tertentu sesuai dengan kemampuan yang berguna 

untuk mencapai tingkat kemajuan paling tinggi.
9
 

 

 Menurut Unang Wahidin Pendidikan pertama yang diberikan sesuai dengan 

system pendidikan yang berlaku dimana keluarga tersebut berbeda dan keluarga 

disebut lembaga utama dalam pendidikan anak karena keluarga memang peranan 

paling penting dalam pendidikan anak yang dilahirkan bila disbanding dengan 

lembaga-lembaga lainnya.
10

 

 

Menurut John Dewey pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-

kecakapan fundamental secara inteektua dan emosional kearah alam dan sesama 

alam.
11

 

 

Sedangkan pendidikan menurut Ivan Illich adalah proses memberikan manusia 

berbagai macam situasi yang bertujuan memberdayakan diri dengan 

mempertimbangkan aspek penyadaran, pencerahan, pemberdayaan dan perubahan 

perilaku.
12

 

 

                                                           
7
 Baca: Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati. Ilmu Pendidikan. (Jakarta : Rineka Cipta. 2007) h. 67 

8
 Muhammad Zainul Mustofah, Analisis Latar Belakang Pendidikan dan Motivasi Kerja 

Terhadap Kinerja Pegawai di Lingkungan Assistant Administrasi Sekretariat Daerah Pemerintahan 

Kabupaten Malang, (Malang :Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 

2016), h. 32 
9
 AbdulRahman Saleh Abdullah. Teori-teori Pendidikan berdasarkan Al-quran. Jakarta: 

PrinekaCipta. 2007. H. 15  
10

 Unang Wahidin. 2012. “Peran Strategi Keluarga dalam Pendidikan Anak” . Edukasi 

Islami. Jurnal Pendidikan Islam. ISSN 2253-8970. Vol.01. issue 02. H.123. STAI Al-Hidayah. Bogor.  
11

 Opcit. h. 68-69 
12

 Nurani Soyomukti. Teori-teori Pendidikan. (Yogyakarta: Ar-Ruzz  Media. 2011), h. 27-32 
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Latar belakang pendidikan dapat dilihat dari dua sisi yaitu kesesuaian antar 

bidang ilmu yang ditempuh dengan bidang tugas dan jenjang pendidikan dan 

sekaligus keduanya merupakan indikator dari penelitian ini. 

2. Teori-teori Pendidikan 

Teori menurut O’connor sebagaimana dikuitp oleh Abdurahman Saleh 

Abdullah menjelaskan bahwa teori yang berkaitan dengan pendidikan adalah 

sebuah tema yang apik dalam bidang psikologi dan sosiologi hingga sampai pada 

praktek pendidikan.
13

 

a. Aliran empirisme menjelaskan bahwa pembentukan dan perkembangan 

manusia dalam menerima informasi dan pendidikan ditentukan oleh factor 

lingkungan.
14

  

b. Aliran Nativisme berpendapat bahwa perkembangan kepribadian setiap 

individu hanya ditentukan oleh bawaan (kemampuan dasar) bakat serta factor 

dalam bersifat kodrati.
15

 

c. Teori konvergensi merupakan teori perpaduan, dimana menjelaskan bahwa 

perkembangan manusia dipengaruhi oleh factor bakat/kemampuan dasar dan 

alam sekitar.
16

 

Selain teori pendidikan tersebut di atas, Nurani Soyomukti menjelaskan 

beberapa teori-teori pedidikan. pertama,  pendidikan tradsioanal. Teori ini 

                                                           
13

 Baca : Abdurahman Saleh Abdulah. Teori-teori Pendidikan Berdasarkan Al-Quran. 

(Yogyakarta: Jakarta Rineka Cipta. 2007), h. 21 
14

 Abdur Rahman Assegaf. Pendidikan Islam DI Indonesia. (Yogyakarta: Suka Press. 2007), 

h. 61 
15

 Ibid, h. 61 
16

 Opcit,  h. 62-63 
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menjelaskan bahwa sekolah dimaknai sebagai lembaga yang didalamya terdapat 

guru, siswa system administrasi, alat bantu atau media pembelajaran yang baku 

(tradisional). Kedua teori pendidikan liberal. Teori ini menitik beratkan pada 

konsep seni liberal yaitu konsep yang dibangun adalah dengan memberdayakan 

individu dengan pengetahuan yang luas, keterampilan, menekankan nilai-nilai, 

etika dan kecakapan sipil. Ketiga teori pendidikan Marxis-Sosialis, teori ini 

berawal dari paham yang dibawa oleh karl mark yang lebih menekankan bidang 

ekonomi dan politik.
17

 

3. Jenjang Pendidikan 

Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, 

sekolah menengah dan kemudian perguruan tinggi, universitas atau magang. 

Sebuah hak atas pendidikan telah diakui oleh beberapa pemerintah. Pada tingkat 

global, Pasal 13 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 

mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Meskipun pendidikan adalah wajib di 

sebagian besar tempat sampai usia tertentu, bentuk pendidikan dengan hadir di 

sekolah sering tidak dilakukan, dan sebagian kecil orang tua memilih untuk 

pendidikan home-schooling, e-learning atau yang serupa untuk anak-anak 

mereka.
18

 

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, 

jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan 

tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan 

                                                           
17

 Nurani Soyomukti. Teori-teori Pendidikan. (Yogyakarta: Ar-Ruzz  Media. 2011), h. 155-

486 
18

https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan, diaksespadatanggal 25 Desember 2017 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
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kemampuan yang akan dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri 

dari: 

a. Pendidikan dasar yaitu jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) 

tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang 

pendidikan menengah. 

b. Pendidikan atas, yaitu jenjang pendidikan lanjutan pendidikan menengah.   

c. Pendidikan tinggi yaitu jenjang pendidikan setelah pendidikan atas yang 

mencakup program sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
19

 

 

 

 

 

4. Spesifikasi Jurusan Keilmuan 

Kesesuaian jurusan adalah sebelum karyawan direkrut terlebih dahulu 

perusahaan menganalisis kesesuaian jurusan pendidikan karyawan tersebut agar 

nantinya dapat ditempatkan pada posisi jabatan yang sesuai dengan kualifikasi 

pendidikannya tersebut. Dengan demikian karyawan dapat memberikan kinerja 

yang baik bagi perusahaan.
20

 

Pendidikan bagi sebagian besar orang berarti kegiatan yang secara sadar dan 

disengaja, serta penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa kepada 

anak sehingga timbul interaksi dari keduanya agar anak tersebut mencapai 

kedewasaan yang dicita-citakan dan berlangsung terus menerus. Jadi dapat 

dikatakan bahwa inti dari proses pendidikan adalah proses pembelajaran. Tentu 

saja pembelajaran sebagai sebuah proses harus di desain oleh guru agar 

penyelenggaraannya dapat mengantarkan peserta didik meraih tujuan 

                                                           
19

 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

(Semarang:Aneka Ilmu, 2003), h. 3  
20

 Ibid,  h. 25 
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pembelajaran. Maka dari itu, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, 

terlebih dahulu pendidik membuat perencanaan pembelajaran, supaya 

pembelajaran yang dihasilkan bisa sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Pembelajaran berati proses, cara atau perbuatan menjadikan orang atau makhluk 

hidup belajar. Pembelajaran adalah upaya sengaja dan bertujuan yang berfokus 

kepada kepentingan, karakteristik dan kondisi orang lain supaya peserta didik 

dapat belajar dengan efektif dan efisien.
21

 

5. Latar Belakang Pendidikan  

Latar belakang penddikan merupakan salah satu tolak ukur karyawan dapat 

dikatakan professional atau tidak, semakin tinggi latar belakang pendidikan 

seorang karyawan maka diharapkan semakin tinggi pula tingkat 

profesionalismenya, kerena latar belakang pendidikan akan menentukan 

kepribadian seseorang, termasuk dalam hal pola pikir dan wawasannya, factor-

faktor inilah yang akan banyak mempengaruhi profesionalisme seorang karyawan 

dalam bekerja. Selain itu kualitas pendidikan snagat menentukan dalam penyiapan 

sumber daya manusia yang handal.
22

 

6. Peran Pendidikan dalam Pembangunan SDM 

Pengembangan SDM yang membawa misi sebagaimana disebutkan di atas 

difokuskan pada peningkatan ketahanan dan kompetensi setiap individu yang terlibat 

                                                           
21

 Ahmad Gazali, Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Dan Pengalaman Mengajar 

Terhadap Profesionalisme Guru Smk Kompetensi Keahlian Teknik Audio-Video  Se Kota Yogyakarta, 

(Yogyakarta : Program Studi Pendidikan Teknik Elektronika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri 

Yogyakarta, 2012 ), h.43 
22

 Ibid, h.13 
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atau akan terlibat dalam proses pembangunan. Peningkatan ketahanan dan 

kompetensi ini di antaranya dilaksanakan melalui pendidikan. Bila dikaitkan dengan 

pengembangan SDM dalam rangka meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri, 

pendidikan juga merupakan upaya meningkatkan derajat kompetensi dengan tujuan 

agar pesertanya adaptable  terhadap berbagai perubahan dan tantangan yang 

dihadapi. Selain itu, pendidikan yang diselenggarakan seharusnya juga memberi 

bekal-bekal kemampuan dan keterampilan untuk melakukan suatu jenis pekerjaan 

tertentu yang dibutuhkan agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Program 

semacam ini harus dilaksanakan dengan disesuaikan dengan keperluan dan usaha 

yang mengarah kepada antisipasi berbagai perubahan yang terjadi, baik di masa kini 

maupun yang akan datang. Sebagaimana dijelaskan di atas, pembangunan pada 

dasarnya merupakan suatu proses melakukan perubahan, dalam rangka perbaikan, 

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kualitas sumber daya manusia (SDM). 

Kesejahteraan terkait dengan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup rakyat, baik 

material maupun mental dan spiritual. Adapun kualitas SDM terkait dengan derajat 

kemampuan, termasuk kreatifitas, dan moralitas pelaku-pelaku pembangunan. Atas 

dasar ini, proses perubahan yang diupayakan melalui pembangunan seharusnya 

menjangkau perbaikan semua sektor secara menyeluruh dan berimbang, pada satu 

sisi, dan pada sisi lain merupakan upaya meningkatkan kualitas SDM.
23

 

 

                                                           
23

http://ichal-pendidikan.blogspot.co.id/2011/06/pengembangan-sdm 

pendidikan.htmldiaksespadatanggal 26 Desember 2017 

http://ichal-pendidikan.blogspot.co.id/2011/06/pengembangan-sdm%20pendidikan.html
http://ichal-pendidikan.blogspot.co.id/2011/06/pengembangan-sdm%20pendidikan.html
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C. Teori Motivasi Kerja 

1. Definisi Motivasi 

Motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja 

seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efekif, dan terintegras dengan 

segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan.
24

 Sedangankan menurut wibowo 

menyatakan motivasi sebagai proses yang menyebabkan intensitas, arah dan usaha 

terus-menerus individu menuju pencapaian tujuan.
25

 

Rober Heller mengatakan bahwa “motivasi adalah keinginan untuk bertindak”. 

Ada pendapat bahwa motivasi harus di injeksi dari luar tetapi sekarang semakin 

dipahami bahwa setiap orang termotivasi oleh beberapa kekuatan yang berbeda. 

Manajer perlu memahami psikologis ini apabila mereka ingin berhasil membina 

pekerjaan menuju pada penyelesaian sasaran organisasi.
26

 

 

Menurut hiej Rahman dan Usnan Motivasi adalah suatu proses untuk mencoba 

memepengaruhi seseorang agar melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan 

kita.
27

 

 

Menurut Stephen P Robbins menyatakan bahwa motivasi sebagai proses yang 

menyebabkan intensitas, arah dan usaha terus menerus individu menuju pencapaian 

tujuan. Beberapa teori motivasi bekerja dengan asumsi bahwa dengan memberi 

kesempatan dengan perangsang yang tepat, orang akan bekerja baik dan positif.
28

 

 

Hersey menyatakan bahwa “The motivation of people depends on the strength of 

their motives”. Dengan demikian, membahas motivasi tidak terlepas dari pendorong 

(motif) mengapa manusia mau berprilaku, berbuat dan bertindak. Faktor pendorong 

ini seringkali diidentikan dengan kebutuhan atau keinginan.
29

 

 

                                                           
24

 Malayu Hasibuan. Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Edisi Revisi Bumi Aksara,  

2003), h. 143 
25

 Wibowo. Manajemen Kinerja, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 146 
26

 Wibowo, Manajemen Kinerja, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014) Ed, Ke-4  h.322 
27

 Ibid, h. 77  
28

 Lihat : Ibid, h. 325 
29

 M. Kadarisman, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, (Jakarta : PT Raja 

Grafindo Persada, 2012), h. 273-274 
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Menurut Deassler Motivasi adalah keadaan dalam diri seseorang yang terdorong 

oleh keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan.
30

  

 

Adanya motif mengakibatkan munculnya motivasi untuk memahami apa 

sesungguhnya yang menjadi motivasi seseorang dalam bekerja, para ahli manajemen 

prilaku mengembangkan pengertian tentang motivasi ini. Robbins menyatakan bahwa 

“Motivation is will do work. Berdasarkan uraian tentang motivasi tersebut, dapat 

dikemukakan bahwa yang perlu dilakukan oleh pimpinan agar semangat kerja tetap 

terpelihara, sehingga karyawan selalu memberikan motivasi yang tepat kepada pada 

sumber daya manusia, sehingga pada mereka timbul keinginan untuk berbuat dan 

bekerja dengan baik sesuai dengan tuntutan dan keinginan organisasi. Dengan 

pemberian motivasi yang tepat ini diharapkan mereka akan terdorong untuk bekerja 

lebih baik
31

 

Motivasi didasarkan atas tingkat kebutuhan yang disusun menurut prioritas 

kekuatannya seperti dibawah ini: Kebutuhan fisiologis, kebutuhan yang pertama 

dan utama yang wajib dipenuhi oleh tiap individu.  

Kebutuhan utama inilah yang mendorong setiap individu untuk melakukan 

pekerjaan apa saja, karena ia akan memperoleh imbalan, baik berupa uang, 

ataupun barang yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan utama ini (1) 

Kebutuhan keamanan atau perlindungan, tiap individu mendambakan keamanan 

bagi dirinya, termasuk keluarganya. (2) Kebutuhan kebersamaan atau sosial, tiap 

individu senantiasa perlu pergaulan dengan sesamanya. (3) Kebutuhan 

penghormatan atau penghargaan, tiap individu melakukan pekerjaan atau 

kegiatan yang memungkinkan ia mendapatkan penghormatan dan penghargaan 
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masyarakat. (4) Kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan puncak yang paling tinggi, 

sehingga seseorang ingin mempertahankan prestasinya secara optimal.
32

 

 

2. Teori Motivasi 

Beberapa teori motivasi yang sering digunakan adalah:
33

 

a. Teori Abraham Maslow 

Teori motivasi Abraham Maslow mengatakan bahwa di dalam diri semua manusia 

bersemayam lima jenjang kebutuhan, yaitu sebagai berikut: 

1) Fisiologis: antara lain rasa lapar, haus, perlindungan (pakaian dan perumahan) 

dan kebutuhan jasmani lain. 

2) Keamanan: antara lain keselamatan dan perlindungan atas kerugian fisik dan 

emosional 

3) Sosial: mencakup kasih sayang, rasa memiiki, diterima baik, dan persahabatan. 

4) Penghargaan: mencakup factor penghormatan diri seperti harga diri, otonomi 

dan prestasi; serta faktor dari luar misalnya status, pengakuan, dan perhatian. 

5) Aktualisasi diri: dorongan untuk menjadi seseorang/ sesuatu sesuai ambisinya; 

yang mencakup pertumbuhan, pencapaian potensi, dan pemenuhan kebutuhan 

diri. 

b. Teori David McClelland 

Teori McClellaand mengatakan 3 point, yaitu; 
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1) Kebutuhan akan prestasi: dorongan untuk mengungguli, berprestasi sehubungan 

seperangkat standar, bergulat untuk sukses. 

2) Kebutuhan akan kekuasaan: kebutuhan untuk membuat orang lain berprilaku 

dalam suatu cara yang orang-orang itu (tanpa dipaksa) tidak akan berprilaku 

demikian. 

3) Kebutuhan akan affiliasi: hasrat untuk hubungan antar pribadi yang ramah dan 

akrab. 

c. Teori ERG Alderfer 

Teori ini mengemukakan tiga kebutuhan manusia, yaitu:  

1) Kebutuhan eksistensi: yaitu kebutuhan akan pemenuhan faktor fisiologis dan 

materialistis termasuk kebutuhan akan rasa aman. 

2) Kebutuhan hubungan: yaitu kebutuhan untuk memiliki hubungan dengan orang 

lain. 

3) Kebutuhan pertumbuhan: yaitu kebutuhan atau keinginan untuk bertumbuh dan 

mencapai potensi diri secara maksimal. 

d. Teori Motivator-Hygiene Herzberg 

Teori ini juga dikenal dengan teori dua faktor yaitu: 

1) Kepuasan bekerja: yang dikenal dengan pengakuan, prestasi, tanggung jawab 

yang memberikan kepuasan positif. 

2) Ketidakpuasan bekerja: yaitu faktor yang berkaitan dengan gaji, keamanan 

bekerja dan lingkungan kerja yang seringkali memberikan ketidakpuasan. 

e. Teori Harapan Vroom 
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Teori ini mengemukakan tiga konsep teori harapan yaitu; 

1) Harapan: yaitu kepercayaan seseorang bahwa suatu usaha akan menghasilkan 

kinerja tertentu. 

2) Instrumentally: yaitu kepercayaan seseorang bahwa suatu usaha akan 

menghasilkan kinerja tertentu. 

3) Valensi: yaitu mengarah pada nilai positif dan negative yang dirujuk oleh orang 

terhadap sebuah hasil. 

3. Faktor Motivasi 

a. Material 

a) Insentif adalah semua pendapatan atau balas jasa yang berbentuk uang atau 

berupa barang langsung atau yang diterima karyawan sebagai imbalan atas 

jasa yang diberikan instansi adalah sebagai salah satu usaha yang dilakukan 

untuk meningkatkan efektifitas karyawan. 

b) Pelatihan dan pengembangan adalah proses sistematik pengubahan prilaku 

para karyawan dalam suatu arah guna meningkatkan tujuan-tujuan 

organisasional. 

c) Personal adalah kemajuan seorang karyawan pada suatu tugas yang lebih baik, 

baik dilihat dari sudut tanggung jawab yang lebih berat, martabat atau status 

yang lebih tinggi, kecakapan yang lebih baik, dan terutama tambahan bayaran 

upah atau gaji. 

b. Non Material 

a) Tanggungjawab, pertanggung jawaban atas tugas yang diberikan perusahaan 

kepada para karyawan merupakan timbal balik atas kompensasi yang 

diberikannya. 

b) Pengakuan atas kemampuan dan keahlian bagi karyawan dalam suatu 

pekerjaan merupakan suatu kewajiban oleh perusahaan. 

c) Keberhasilan dalam bekerja dapat memotivasi para karyawan untuk lebih 

bersemangat dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh 

perusahaan. 

d) Prestasi kerja, tanpa prestasi kerja yang memuaskan, sulit bagi karyawan 

untuk diusulkan oleh atasannya agar dipertimbangkan untuk di promosikan 

kejabatan atau pekerjaan yang lebih tinggi dimasa depan.
34
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4. Motivasi kerja 

Dalam kehidupan berorganisasi, pemberian dorongan sebagai bentuk motivasi 

kerja kapada bawahan penting dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan. 

Motivasi merupakan faktor yang kehadirannya dapat menimbulkan kepuasan 

kerja, dan meningkatkan kibnerja karyawan.
35

 Kemudian siagian mengatakan 

bahwa dalam kehidupan berorganisasi, termasuk kehidupan berkarya dalam 

organisasi, aspek motivasi kerja mutlak mendapat perhatian serius dari para 

pimpinan yang setiap hari berkontak langsung dengan bawahan ditempat kerja.
36

 

D. Kinerja Karyawan 

1. Definisi kinerja karyawan 

Setiap karyawan dituntut untuk memberikan kontribusi posistif melalui kinerja yang 

baik, mengingat kinerja organisasi tergantung pada kinerja karyawannya. Adapun 

definisi kinerja karyawan yaitu: 

a. Menurut Dessier kinerja karyawan merupakan prestasi kerja, yakni perbandingan 

antara hasil kerja yang dilihat secara nyata dengan standar kerja yang telah 

ditetapkan. 
37

 

b. Robbins mendefinisikan kinerja yaitu suatu hasil yang dicapai oleh karyawan 

dalam pekerjaannya menurut criteria tertentu yang berlaku untuk suatu 

pekerjaan.
38
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c. Drs. Ticno Windrianto M.Si mengatakan bahwa Kinerja merupakan Hasil Kerja 

yang dicapai oleh seseorang karyawan dan menjalankan tugas kewajibannya 

sebagai seorang pegawai atau karyawan.
39

 

d. Efendi Menegaskan bahwa suatu hasil atau taraf kesusksesan yang dicapai oleh 

suatu pekerja dalam bidang pekerjaannya menurut criteria tertentu dan di 

evaluasi oleh orang-orang tertentu. 
40

 

e. Gibzon Mendefenisikan kinerja sebagai hasil dari pekerjaan yang terkait dengan 

tujuan organisasi seperti kualitas, efesien, dan criteria efektivitas kerja lainnya.
41

 

Berdasarkan pengertian kinerja karyawan diatas dapat disimpulkan bahwa 

merupakan hasil kerja baik itu secara kualitas maupun kuantitas yang telah dicapai 

karyawan dalam menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan organisasi, hasil kerja tersebut disesuaikan dengan yang diharapkan 

organisasi, melalui criteria atau standar yang berlaku dalam organisasi. Behasil 

tidaknya kinerja yang dicapai organisasi tersebut dipengaruhi kinerja karyawan 

secara individual maupun kelompok. Dengan asumsi semakin baik kinerja 

karyawan maka semakin baik kinerja organisasi.
42
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Adapun dari definisi kinerja karyawan yang telah dipaparkan diatas, hal itu juga 

sesuai dengan Firman Allah swt; dalam Q.S Al-Ahqaaf : 19 

ا َعِملُىا َولِيَُىفِّيَهُْم أَْعَمالَهُْم َوهُْم ََل يُْظلَُمىنَ   َولُِكلٍّ َدَرَجاٌت ِممَّ

Terjemahnya : 

 “Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah 

mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, 

dan mereka tidak dirugikan. (Q.S. Al-Ahqaaf : 19)”
43

 

2. Indikator kinerja karyawan 

Adapun indicator kinerja karyawan menurut Bernadine adalah sebagai berikut:
44

 

a. Kualitas  

Tingkat dimana hasil aktifitas yang dilakukan mendekati sempurna, dalam arti 

menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan aktifitas ataupun memenuhi 

tujuan yang diharapakan dari suatu aktifias. 

b. Kuantitas 

Jumlah yang dihasilkan dalam istilah jumlah unit, jumlah siklus aktifitas yang 

diselesaikan. 

c. Ketepatan waktu 

Tingkat suatu aktifitas diselesaikan pada waktu awal yang diinginkan, dilihat dari 

sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia 

untuk aktifitas lain. 
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d. Efektifitas 

Tingkat penggunaan sumber daya manusia organisasi dimaksimalkan dengan 

maksud menaikkan keuntungan atau mengurangi kerugian dari setiap unit dalam 

penggunaan sumber daya. 

e. Kemandirian 

Tingkat dimana seorang karyawan dapat melakukan fungsi kerjanya tanpa minta 

bantuan bimbingan dari pengawas aau meminta turut campunya pengawas untuk 

menghindari hasil yang merugikan. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Strees yaitu:
45

 

a. Kemampuan, kepribadian dan minat kerja 

b. Kejlasan dan penerimaan atau penjelas peran seorang pekerja yang merupakan 

taraf pengertian dan penerimaan seseorang atas tugas yang diberikan kepadanya. 

c. Tingkat motivasi pekerja yaitu daya energy yang mendorong mengerahkan dan 

memertahankan perilaku. 

Keberhasilan penentuan pencapaian tugas terhadap individu akan dapat 

mengarahkan penetapan kerja organisasi. Tidak mudah mempersiapkan dan 

melaksanakan pengukuran yang dapat memberikan hasil yang optimal, mengingat 

banyak hal yang diperlukan dan dipersiapkan dengan teliti. Penilaian kinerja dititik 

beratkan pada suatu proses pengukuran yang memberi perhatian pada teknik-teknik 
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penilaian. Penggunaan teknik-teknik penilaian kinerja akan menjadi efektif jika 

penilaian memperhatikan validitas dan realibitas teknik penilaian.
46

 

3. Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja adalah proses mengevaluasi seberapa baik karyawan melakukan 

pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan seperangkat standar, dan kemudian 

mengkomunikasikan informasi tersebut kepada karyawan. Standar sangat diperlukan 

dalam penilaian kinerja untuk mengidentifikasi secara jelas apa yang seharusnya 

karyawan ketahui dan apa yang seharusnya dilakukan oleh karyawan dalam bekerja. 

Dalam implikasi penilaian kinerja menganggap bahwa karyawan memahami apa 

standar yang digunakan pada kinerja mereka, serta penyelia memberikan karyawan 

umpan balik, pengembangan, dan insentif yang diperlukan untuk mendorong 

karyawan yang bersangkutan menghilangkan kinerja yang kurang baik dan 

meneruskan kinerja yang baik.
47

 

a. Tujuan Penilaian Kinerja 

Manajemen harus memili penilaian kinerja sekalipun aktivitas ini merupakan 

proses yang tidak menyenangkan dan memakan waktu, karena terdapat beberapa 

tujuan penting dari program penilaian kinerja yang tidak dapat dicapai oleh metode 

yang lain. Tujuan pokok sistem penilaian kinerja adalah penghasilan informasi yang 

akurat dan sahih tentang prilaku dan kinerja anggota-anggota organisasi. Semakin 
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akurat dan sahih informasi yang dihasilkan, semakin besar potensi nilainya bagi 

organisasi. 

Mengombinasikan baik aspek evaluasi maupun pengembangannya, penilaian 

kinerja haruslah menyediakan basis bagi keputusan-keputusan personalia, termasuk 

promosi, transfer demosi, atau pemberhentian, dan meningkatkan pendayagunaan 

sumber daya manusia melalui penempatan pekerjaan yang lebih baik dan spesifikasi 

kebutuhan-kebutuhan pelathan.
48

 

4. Teori Kinerja Karyawan 

Kreitner  menyatakan orang yang melakukan pengukuran kinerja perlu 

memenuhi persyaratan diantaranya (1) dalam posisi mengamati perilaku dan kinerja 

yang menjadi kepentingan individu; (2) mampu memahami tentang format skala dan 

instrumennya; dan (4) harus termotivasi untuk melakukan pekerjaan rating secara 

sadar.
49

 

 

Penilaian pekerjaan adalah suatu metode untuk membandingkan berbagai 

pekerjaan dengan menggunakan prosedur-prosedur formal dan sistematis untuk 

menentukan urutan pekerjaan-pekerjaan melalui penentuan kedudukan dan rasio 

antara satu pekerjaan dengan yang lainnya. Hasil dan penilaian ini disebut sebagai 

kinerja, yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberikan suatu sistem upah 

yang adil. 

Pathania, D. K., Nag, A. K., & Pathak, A. D.menyatakan bahwa penilaian kinerja 

sebagai perangkat yang digunakan untuk mengukur standar yang ditetapkan oleh 

manajemen sumber daya manusia.
50
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a. Rekrutmen 

Menurut Mondy, Perekrutan dan seleksi adalah proses menarik individu secara 

tepat waktu, dalam jumlah yang cukup, dan dengan kualifikasi yang tepat, untuk 

melamar pekerjaan dengan organisasi. Penanganan secara profesional terhadap 

perekrutan dan seleksi mutlak dibutuhkan untuk mendapat karyawan yang terampil 

dan memiliki kualifikasi untuk menghasilkan performa yang tinggi bagi organisasi 

agar dapat bersaing dalam dunia bisnis yang kompetitif. Dengan melakukan proses 

perekrutan dan seleksi yang baik di harapkan organisasi dapat merekrut dan 

mempertahankan karyawan yang menjamin kinerja perusahaan dapat terus maju dan 

menyesuaikan diri dengan dunia kerja saat ini.
51

 

 

Proses rekrutmen dan seleksi merupakan aspek yang penting dalam kemajuan 

perusahaan, proses rekrutmen dan seleksi yang tidak tepat dapat membawa kerugian 

dalam perusahaan ada potensi bahaya yang dapat terjadi bila perusahaan tidak 

melakukan proses rekrutmen dan seleksi yang benar pada calon sumber daya 

manusia yang akan bekerja di perusahaan, sehingga merekrut orang-orang yang 

salah untuk organisasi dapat menghasilkan efek negatif jangka panjang seperti biaya 

tinggi pelatihan, biaya perekrutan, kehilangan reputasi, meningkatkan pergantian 

buruh dan hilangnya profitabilitas.  

Salah satu potensi bahaya tersebut jika proses rekrutmen dan seleksi dilakukan 

tanpa perencanaan "Fenomena job hopping di mata HRD/perekrut SDM memberi 

kesan negatif. pelamar kerja akan dianggap orang yang tidak loyal, tidak siap 

memasuki dunia kerja sehingga ketika mendapat tekanan, akan langsung melarikan 

diri dengan mengundurkan diri. Bagi perusahaan, job hopper tak terlalu disukai, 

karena untuk bisa mendapatkan SDM, perusahaan sudah mengeluarkan dana, mulai 

dari proses rekrutmen, pelatihan, dan sebagainya. Jadi, bila ada karyawan yang 
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mengundurkan diri, ada pengeluaran yang tersia-sia, lalu harus mulai mencari 

pengganti.
52

 

b. Hambatan Rekrutmen 

Kendala yang terjadi pada saat perekrutan dapat muncul dari organisasi, 

perekrutan, serta lingkungan eksternal.  

Menurut Simamora, menyatakan bahwa kendala yang lazimdijumpai dalam 

rekrutmen. 

a) Karakteristik Organisasional. Karakteristik organisasional mempengaruhi 

desain dan implementasi sistem rekrutmen. Sebagai contoh, organisasi yang 

menekankan pengambilan keputusan manajer seputar aktivitas rekrutmen dan 

pemilihan kelompok pelamar. 

b) Citra Organisasi. Pelamar kerja biasanya tidak berminat dalam mencari 

lapangan kerja didalam organisasi tertentu. Artinya, citra organisasi hendaknya 

dipertimbangkan pula sebagai kendala yang potensial. Apabila citra organisasi 

yang diperoleh buruk, kemungkinan untuk memikat banyak pelamar akan 

berkurang. 

c) Kebijakan Organisasional. Hal yang dimaksud dengan kebijakan disini hal ini 

adalah aturan dasar yang bersifat umum dengan memberikan kerangka dasar 

sebagai acuan dalam mengambil keputusan bagi organisasi. Informasi analisis 

jabatan dan perencanaan kepegawaian mengarahkan perekrutan dalam 

mengambil keputusan mengenai sumber dan saluran rekrutmen yang tepat, 

serta mengevaluasi proses rekrutmen. Kebijakan rekrutmen organisasi juga 

mengarahkan perekrutan dalam membuat keputusan penarikan. Rencana 

Strategik dan Rencana SDM. Rencana strategik (strategic plans) menunjukkan 

arah organisasi dan menetapkan jenis tugas, serta pekerjaan yang perlu 

dilaksakan. Rencana SDM menguraikan pekerjaan mana yang harus diisi 

dengan merekrut secra eksternal dan secara internal. Sebgaimana telah 

dijelaskan diatas, penentuan internal versus eksternal memiliki kekuatan dan 

kelemahan tersendiri. Sebaiknya, diperhatikan kondisi organisasi ketika 

perekrutan dilaksanakan. Apabila kondisi organisasi dalam keadaan normal dan 

memiliki SDM yang variatif sebaiknya mengutamakan internal. Sebaliknya, 

apabila organisasi dalam kondisi banyak konflik dan saling curiga maka 

eksternal yang lebih diprioritaskan. Menurut Widodo (2014) rekrutmen internal 

dan eksternal sama-sama memiliki keuntungan dan kerugian tersendiri. 
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Meskipun terlihat bahwa keuntungan rekrutmen internal cenderung lebih besar 

dibandingkan dengan rekrutmen eksternal.
53

 

c. Kebiasaan Perekrut. Kesuksesan perekrut dimasa lalu dapat berubah menjadi 

kebiasaan. Artinya, kebiasaan dapat menghilangkan keputusan yang memerlukan 

waktu dengan jawaban yang sama. Meskipun demikian, kebiasaan dapat pula 

meneruskan kesalahan dimasa lalu atau menghindari alternatif yang lebih efektif. 

d. Kondisi Eksternal. Kondisi pasar pegawai merupakan faktor utama dalam 

lingkungan eksternal yang mempengaruhi penarikan. Batasan-batasan dari 

pemerintah dan serikat pekerja juga mempengaruhi rekrutmen. Contohnya, upah 

minimum ragional (UMR), anti diskriminasi dan larangan mempekerjakan 

anakk-anak dibawah umur. Lingkungan perekonomian sangat berpengaruh dan 

perlu dicermati dalam perencanaan SDM. Artinya, sikap sosial terhadap jenis 

lapangan kerja tertentu dapat pula mempengaruhi penawaran pegawai. 

e. Daya tarik pekerjaan. Seandainya, posisi yang akan diisi bukanlah pekerjaan 

yang menarik, perekrutan sejumlah pelamar yang berbobot akan menjadi tugas 

yang sulit. Setiap pekerjaan yang dianggap membosankan, berbahaya, 

menimbulkan kegelisahan, bergji rendah, atau tidak memiliki potensi promosi 

jarang yang mampu memikat pelamar. 

f. Persyaratan pekerjaan. Organisasi menawarkan sebuah pekerjan dengan imbalan 

dan persyaratan tertentu, dan memiliki ekspektasi tertentu pula mengenai tipe 

pegawai yang sedang dicari. Pelamar mempunyai kemampuan dan minat yang 

ditawarkan, serta mencari pekerjaan yang memenuhi pengharapannya. 
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Kecocokan terjadi manakala ada kaitan yang memadai dari dua pengharapan ini 

(organisasi dan pelamar). Proses rekrutmen biasanya membutuhkan beberapa 

modifikasi dan kompromi dikedua belah pihak.
54

 

E. Kerangka Pemikiran 

Menurut Hari dalam Zaenab kerangka pemikiran merupakan pondasi tempat 

proyek penelitian secara keseluruhan yang didasarkan.
55

 Penelitian ini bertujuan 

untuk mengkaji permasalahan tentang pengaruh latar belakang pendidikan dan 

motivasi terhadap kinerja karyawan. 

Kerangka pemikiran ini dituangkan pada gambar sebagai berikut: 
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Gambar 1: Kerangka Pemikiran 
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F. Hipotesis 

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang kedudukannya belum sekuat 

proposisi atau dalil. Sesuai dengan variabel – variabel yang akan diteliti maka 

hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:  

1. H1:  Diduga latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap kinerja karyawan  

2. H2: Diduga motivas berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

 


