ANALISIS PERAN GAYA KEPEMIMPINAN DAN
PELATIHAN TERHADAP MOTIVASI KERJA
KARYAWAN PADA KOPERASI UNIT DESA
(KUD) CITRA SAWIT MANDIRI DALAM
PERSPEKTIF ISLAM
(Studi Pada Koperasi Unit Desa Citra Sawit Mandiri
di Desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji,
Kabupaten Ogan Komering Ilir)
SKRIPSI
Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
dalam Ekonomi dan Bisnis Islam
Oleh:
Eka Yulia Ningrum
NPM. 1751040153
Jurusan: Manajemen Bisnis Syariah

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M

ANALISIS PERAN GAYA KEPEMIMPINAN DAN
PELATIHAN TERHADAP MOTIVASI KERJA
KARYAWAN PADA KOPERASI UNIT DESA
(KUD) CITRA SAWIT MANDIRI DALAM
PERSPEKTIF ISLAM
(Studi Pada Koperasi Unit Desa Citra Sawit Mandiri
di Desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji,
Kabupaten Ogan Komering Ilir)
SKRIPSI
Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
dalam Ekonomi dan Bisnis Islam
Oleh:
Eka Yulia Ningrum
NPM. 1751040153
Jurusan: Manajemen Bisnis Syariah

Pembimbing I: Fatih Fuadi, M.S.I.
Pembimbing II: Siska Yuli Anita, M.M.

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M
i

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran gaya kepemimpinan
yang di terapkan ketua KUD dan pelatihan yang sudah di ikuti oleh karyawan
terhadap motivasi kerja yang ada di KUD Citra Sawit Mandiri, Desa Sumber
Deras, Kecamatan Mesuji. KUD Citra Sawit Mandiri. KUD Citra Sawit
Mandiri merupakan sebuah Koperasi yang bertempatkan di desa, yaitu
sebuah plasma binaan PT Sampoerna Agro Tbk. KUD Citra Sawit Mandiri
menaungi 433 pemilik kebun kelapa sawit di Desa Sumber Deras, Kecamatan
Mesuji. Koperasi melakukan pelayanan kepada para pemilik kebun untuk
memudahkan pengelolaan, perawatan, maupun pemanenan.
Penelitian ini di lakukan pada ketua dan karyawan KUD Citra Sawit
Mandiri, Desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji, dengan menggunakan
metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data seperti wawancara,
observasi dan dokumentasi. Sumber data yang di gunakan ada 2 sumber yaitu
sumber data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari ketua KUD,
sekertaris dan 2 karyawan, sedangkan sumber data sekunder berupa data
penunjang lainnya seperti dokumentasi, data-data KUD dan lain sebagainya.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Gaya kepemimpinan yang di di
gunakan oleh ketua KUD Citra Sawit Mandiri untuk memotivasi kerja
karyawan adalah gaya kepemimpinan demokratis, yang sesuai dengan asas
koperasi yaitu asas kekeluargaan. Melakukan musyawarah bersama yaitu
mengikut sertakan para karyawan ataupun anggota-anggota yang bekerja di
KUD Citra Sawit Mandiri dalam mengambil suatu keputusan. Melakukan
diskusi bersama apabila ada sesuatu hal yang mendesak serta ketua
mengutamakan rasa kekeluargaan dan mengutamakan kepentingan bersama.
Memberikan kefleksibelan waktu bekerja untuk karyawannya, Karyawan
boleh masuk atau pulang bekerja terlambat yang terpenting karyawan
mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan tepat waktu. Untuk
karyawan yang melakukan kesalahan atau pelanggaran ketua menegur atau
memberikan saran agar tidak terulang kembali. Ketua juga memberikan
support atau mengajak ngobrol bersama karyawan yang terlihat tidak
bersemangat bekerja atau motivasi kerjanya turun untuk menemukan solusi
bersama. Meskipun karyawan belum di berikan adanya reward atau
penghargaan tetapi ketua KUD memberikan keleluasaan untuk karyawan
dalam melakukan apapun saat sedang bekerja serta memberikan fasilitas yang
nyaman untuk menjaga motivasi kerja karyawannya. Sedangkan untuk
pelatihan, karyawan KUD Citra Sawit Mandiri sudah megikuti beberapa
pelatihan yang sering di adakan di perusahaan atau PT. Dengan mengikuti
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pelatihan maka pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan pengalaman
para karyawan ataupun para anggota yang ada di KUD Citra Sawit Mandiri
dapat bertambah. Dengan bertambahnya pengetahuan, kemampuan,
keterampilan dan pengalaman maka kesulitan dalam bekerja akan menjadi
sedikit sehingga pekerjaan menjadi lancar maka semangat atau motivasi kerja
tetap ada untuk menyelesaikan pekerjaan. Sedangkan dalam perspektif islam
gaya kepemimpinan terhadap motivasi kerja lebih menekankan pada
tanggung jawab dan amanah dalam menggunakan gaya kepemimpinan
ataupun cara-cara yang di gunakan dalam memotivasi kerja karyawannya.
Sedangkan untuk pelatihan dalam perspektif islam lebih menekankan pada
program pelatihan yang di ikuti sudah sesuai dengan syariat islam tidak di
larang ataupun melanggar syariat islam.
Kata kunci: Gaya kepemimpinan, Motivasi kerja dan Pelatihan
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ABSTRACT

This study aims to determine the role of the leadership style applied by
the head of the KUD and the training that has been followed by employees on
work motivation at KUD Citra Sawit Mandiri, Sumber Deras Village, Mesuji
District. KUD Citra Sawit Mandiri. KUD Citra Sawit Mandiri is a
cooperative located in the village, a plasma under the guidance of PT
Sampoerna Agro Tbk. KUD Citra Sawit Mandiri oversees 433 oil palm
plantation owners in Sumber Deras Village, Mesuji District. Cooperatives
provide services to garden owners to facilitate management, maintenance,
and harvesting.
This research was conducted on the chairman and employees of KUD
Citra Sawit Mandiri, Sumber Deras Village, Mesuji District, using
qualitative research methods. Data collection techniques such as interviews,
observation and documentation. There are 2 sources of data used, namely
primary data sources, namely data obtained directly from the KUD
chairman, secretary and 2 employees, while secondary data sources in the
form of other supporting data such as documentation, KUD data and so on.
The results showed that the leadership style used by the chairman of
KUD Citra Sawit Mandiri to motivate employees' work was a democratic
leadership style, which was in accordance with the cooperative principle,
namely the principle of kinship. Conducting joint deliberation, namely
involving employees or members who work at KUD Citra Sawit Mandiri in
making a decision. Conduct joint discussions if there is something urgent and
the chairman prioritizes a sense of kinship and prioritizes common interests.
Providing flexibility in working time for employees, employees may come in
or go home late from work, the most important thing is that employees are
able to complete their work properly and on time. For employees who make
mistakes or violations, the chairman reprimands or gives suggestions so that
it doesn't happen again. The chairperson also provides support or invites to
chat with employees who don't seem eager to work or their work motivation
is down to find solutions together. Although employees have not been given
any rewards or awards, the chairman of the KUD provides flexibility for
employees to do anything while they are working and provides comfortable
facilities to maintain employee motivation. As for training, employees of
KUD Citra Sawit Mandiri have attended several trainings that are often held
in companies or PT. By participating in the training, the knowledge, abilities,
skills and experience of employees or members at KUD Citra Sawit Mandiri
can increase. With the increase in knowledge, abilities, skills and experience,
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the difficulty in working will be less so that the work becomes smooth, so the
enthusiasm or work motivation remains to complete the work. Meanwhile, in
the Islamic perspective, the leadership style on work motivation emphasizes
responsibility and trust in using the leadership style or the methods used in
motivating the work of its employees. As for training in an Islamic
perspective, it emphasizes more on the training programs that are followed
are in accordance with Islamic law and are not prohibited or violated
Islamic law.
Keywords: Leadership style, Work motivation and Training
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MOTTO

ۗ س َعلَ ْي َها
َ فَا َ قِ ْم َو ْج َه َك لِل ّد ْي ِه َحنِ ْيفًا ۗ فِ ْط َر تَ ﷲِ الَّتِ ْي فَطَ َرالنَّا
َّق ﷲِۗ ٰذ لِ َك ال ِّد يْهُ ا ْلقَيِّ ُۙ ُم َو ٰل ِكه
ِ الَ تَ ْب ِد ْي َل لِ َخ ْل
}٠٣{ َس الَ يَ ْعلَ ُم ْىن
ِ اَ ْكثَ َرا لنَّا
“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah

(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia
menurut fitrah itu, tidak ada perubahan dalam fitrah
Allah. (itulah) agama yang lurus, tapi kebanyakan
manusia tidak mengetahui”.
(QS. Ar-rum [30]: 30)
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Sebagai langkah awal untuk memahami judul proposal
skripsi ini, untuk menghindari salah penafsiran dan kerancuan
mengenai judul skripsi dan memudahkan pembaca mengkaji
isinya, serta membatasi ruang lingkup penelitian, maka penulis
akan menjelaskan dengan memberi arti pada beberapa istilah
yang terkandung di dalam judul penelitian ini.
Adapun judul proposal skripsi yang di maksud ialah
ANALISIS PERAN GAYA KEPEMIMPINAN DAN
PELATIHAN
TERHADAP
MOTIVASI
KERJA
KARYAWAN PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD)
CITRA SAWIT MANDIRI DALAM PERSPEKTIF ISLAM
(Studi Pada Koperasi Unit Desa Citra Sawit Mandiri di Desa
Sumber Deras, Kecamatan Mesuji). Adapun beberapa istilah di
dalam judul proposal skripsi yang perlu di uraikan ialah sebagai
berikut:
1. Gaya Kepemimpinan
Gaya kepemimpinan dalam pandangan Rivai ialah
sekumpulan ciri yang di gunakan pemimpin untuk
mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai.1
2. Pelatihan
Mangkunegara mengemukakan bahwa pelatihan
ialahsebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian
tertentu serta serta sikap agar karyawan semakin terampil dan
mamp melaksanakan tanggung jawab dengan semakin baik,
sesuai dengan standar.2

1
Elsa Novita Sari, Herry Krisnandi, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan
Demokratis, Motivasi Intrinsik Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT.
Pangansari Utama Food Industry,”Jurnal Ilmu Manajemen 14, No 1 (2018): 17
2
Elizar, Harsudy Tanjung, “Pengaruh Pelatihan, Kompetensi,
2
Elizar, Harsudy Tanjung, “Pengaruh Pelatihan, Kompetensi,
Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai”, Jurnal Ilmiah Megister Manajemen
1, No 1 (2018): 49

1

2
3. Motivasi Kerja
Dalam pandangan hasibuan motivasi ialah pemberian
daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang
agar mereka mampu bekerjasama, bekerja efektif, dan
terintegritas dengan segala daya upayanya untuk mencapai
kepuasan.3
B.

Latar Belakang Masalah
Satu diantara aspek yang tak kalah pentingnya untuk di
kelola ialah sumber daya manusia (SDM) yang di miliki. Sumber
daya manusia (SDM) mempunyai dampak yang lebih besar
terhadap efektivitas organisasi di banding dengan sumber daya
yang lain. Manusia (karyawan) sebagai motor penggerak kegiatan
usaha perlu di kelola secara proporsional. seberapa baik sumber
daya manusia di kelola akan menentukan kesuksesan organisasi
di masa mendatang. Pengelolaan sumber daya manusia sendiri
akan menjadi bagian yang sangat penting dari tugas manajemen
organisasi. sebaliknya, jika sumber daya manusia tidak di kelola
dengan baik maka efektivitas tidak akan tercapai. Kompleksitas
pengelolaan sumber daya manusia sangat di pengaruhi oleh
banyak faktor, hal ini sesuai dengan perkembangan dan kemajuan
yang berlangsung saat ini. Faktor lingkungan, perubahan
teknologi yang cepat, kompetisi internasional dan kondisi
perekonomian yang tidak menentu hanyalah beberapa faktor
eksternal yang menyebabkan organisasi harus selalu mencari
cara-cara baru agar dapat memanfaatkan sumber daya manusia
secara lebih efektif. Faktor internal, seperti tuntutan dalam
memperoleh karyawan yang terlatih.
Suimbeir daya manuisia ialah faktor seintral dalam satui
organisasi, apapuin beintuik seirta tuijuiannya, organisasi di buiat
berasaskan
berbagai
visi untu
ki kepe
manusia
dan dalam
i
i
i
i ntingan
i
i
peilaksanaanya, misi itui di keilola oleih manuisia. Jadi, manuisia
ialah faktor strateigis dalam seimuia keigiatan organisasi Seidangkan
organisasi ialah suatu
ki berku
i
i wadah bagi orang-orang untu
i
i
impuli

3
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3
dan beke
sama uintuki mencapai
tuju
bersama.
Dalam
i rja
i
i
i an
i
i
organisasi teintuinya peirlui adanya hirarki pimpinan dan bawahan.
Olehi sebab
itui perlu
daya manusia
yang
i
i
i adanya suimber
i
i
beirkuialitas uintuik meinjadi peimimpin dan bawahan seipeirtihalnya
deingan kopeirasi.
koperasi
dalam
pandangan
Dr.
Fay
yakni
i
suiatuipeirseirikatan deingan tuijuian beiruisaha seilalui deingan
seimangat tidak meimikirkan diri seindiri, seihingga masing-masing
dari mere
sanggupi menjalankan
tugasnya
ataui kewajibannya
i ka
i
i
i
i
seibagai anggota dan meindapat imbalan seibanding deingan
peimanfaatan meireika teirhadap organisasi. Meiruijuik pada UiUi No.
17 tahun
bahwa koperasi
ialah badan huku
i 2012 menyatakan
i
i
i
im
yang di dirikan oleih orang peirseiorangan ataui badan huikuim
koperasi,
dengan
peimisahan kekayaan
para anggotanya sebagai
i
i
i
i
modal uintuik meinjalankan uisaha, yang aspirasi dan keibuituihan
beirsama di bidang eikonomi, sosial dan buidaya seisuiai deingan
4
nilai dan prinsip koperasi.
Adapuni definisi
koperasi
di indonesia
i
i
i
i
teirmuiat dalam pasal 1 ayat 1 uindang-uindang no. 25 tahuin 1992
meingeinai peirkopeirasian meinyeibuitkan bahwa “kopeirasi ialah
badan usaha
yang beranggotakan
orang-orang ataui badan huku
i
i
i
im
kopeirasi deingan meilandaskan keigiatannya beirasaskan prinsip
kopeirasi, seikaliguis seibagai geirakan eikonomi rakyat yang
berasaskan
asas keke
Dari penge
rtian
yang telah
di
i
i lu
i argaan.”
i
i
i
i
jeilaskan itui dapat di ruimuiskan uinsuir-uinsuir peinting dari kopeirasi
yakni: koperasi
ialah badan usaha,
koperasi
dapat di dirikan olehi
i
i
i
orang seiorang dan ataui badan huikuim kopeirasi yang seikaliguis
seibagai anggota kopeirasi yang beirsangkuitan, seirta kopeirasi di
kelola
berasaskan
atas asas keke
i
i
i lu
i argaan.
i
Di tinjaui dari peimbeirdayaan dan peingeilolaan suimbeir daya
mauisia, seibuiah organisasi peirlui meiwuijuidkan gaya
kepe
motivasi kerja
pegawai
sehingga
dapat
i imimpinan, dan serta
i
i
i
i
meiningkatkan motivasi. Uintuik meiwuijuidkan hal itui di peirluikan
peingeilolaan manajeimein suimbeir daya manuisia yang baik. Dalam
pandangan Riani manajeimeni suimberi daya manusia
ialah prosesi
i
4
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untu
ki mengide
ntifikasi,
mendorong,
mengu
ku
menge
valu
asi
i
i
i
i
i
i r,
i
i
i
i
meiningkatkan dan meimbeirikan peinghargaan atas motivasi.
Definisi
lain di ungkapkan
olehi Dessle
ri dalam Riani yang
i
i
i
meinyatakan bahwa manajeimein suimbeir daya manuisia ialah
proseis yang meingkosolidasi peineitapan tuijuian, peinilaian kineirja
dan penge
yang bertu
ju
untu
ki
i
imbangan sisteim tunggal
i
i
i an
i
i
meimastikan bahwa motivasi meinduikuing dan seisuiai deingan
tuijuian organisasi.5
Setiap
organisasi ataui peru
pasti meimbutu
i
i sahaan
i
i hkan
i
seiorang peimimpin. Uintuik meimimpin suiatui peiruisahaan di
buituihkan seiorang peimimpin yang ideial. Ciri dari seiorang
peimimpin cende
ru
meimiliki dan di jadikan contoh persyaratan
i
i ng
i
i
kuialitas yang di harapkan dalam suiatui organisasi ataui
peru
Kegagalan
maupu
suatu
i sahaan.
i
i
i n
i kebe
i rhasilan
i
i
i peru
i sahaan
i
dalam meincapai targeit dan tuijuian sangat teirgantuing keipada
keimampuian peimimpin dalam meingatuir dan meingeindalikan roda
kepe
andil yang sangat
i imimpinanannya. Peimimpin meimpunyai
i
beisar teirhadap keibeirhasilan peiruisahaan dalam meinghadapi
tantangan yang muincuil. Hal
ini meinjadikan peimimpin
meimegang
pe
ran
ku
nci
dalam
meimformulasikan
strategi
i
i
i
i
i
peiruisahaan, seihingga peiranannya akan meimpeingaruihi
keibeirhasilan peiruisahaan.
Peimimpin dapat meimpengaru
hi
bawahan serta
bawahan
i
i
i
juiga meimpuinyai beibeirapa peingaruih teirhadap peimimpin. Suimbeir
pengaru
hi ataui kewibawaan
pada peimimpin besu
dari
i
i
i imber
i
leigitimasi, meimaksa, peinghargaan, keiahlian dan peinyeisuiaian.
Hal itui juiga di jeilaskan dalam ayat AL-Quir’an suirat shad ayat 26
menge
nai
tugas
dan kewajiban
peimimpin berbu
nyi:
i
i
i
i
i
i

َّ ط ِت ْاى َح
ق
ِ ض فَا حْ ُن ٌْ تَُ ِِْ اىَّْا
ِ ََْا دَا ُو ُد ٳَِّّا َج َؼ ْيَْا خَ ِي ُْفَحُ ِف ٍْ اﻷَس
َِْ ضيُّىْ َُ ػ
ِ ََ ََِْ ُضيَّلَ ػ َِْ َس ِثُْو ﷲِ ۗ ٳِ َُّ اىَّ ِز
ِ ََُو الَذَرَّ ِث ِغ ْاىهَ َى ي ف
ِ}ٕ٢{ ب
ِ َسثُِ ِْو ﷲِ ىَهُ ٌْ َع َرا بٌ َش ِذ َْ ٌذ ِۢتِ ََا َّسُىْ ا ََىْ ًَ ْاى ِح َسا
5
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“Hai Daud,
sesu
hnya
kami menjadikan
kamui
i
i nggu
i
i
i
khalifah (peinguiasa) di muika buimi, maka beirilah keipuituisan
(perkara)
di antara mnausia
dengan
adil dan janganlah kamui
i
i
i
meingikuiti hawa nafsui, seibab ia akan meinyeisatkan kamui dari
jalan Allah SWT. Seisuingguihnya orang-orang yang seisat dari
jalan Allah SWT akan mendapat
azab yang berat,
sebab
mere
i
i
i
i ka
i
meiluipakan hari peirhituingan.” (Q.S. Shad (38): 26)
Ayat itui suidah meinjeilaskan bahwa, satui diantara tuigas dan
kewajiban
utama
dari seorang
khalifah ialah meimbimbing,
i
i
i
meingarahkan, meimotivasi dan meimbeiri soluisi seirta beirlakui adil
bagi anggotanya. Dan seiorang peimimpin tidak boleih
menjalankan
kepe
mengiku
ti
i
i imimpinannya dengan
i
i
i hawa nafsu.i
Kartono, meinjeilaskan bahwa gaya keipeimimpinan ialah
cara beke
dan bertingkah
lakupe
i rja
i
i
i imimpin dalam meimbimbing
para bawahannya uintuik beirbuiat seisuiatui. Jadi gaya keipeimimpinan
ialah sifat dan peirilakui peimimpin yang di teirapkan keipada
bawahannya untu
ki meimbimbing bawahanya dalam melaku
kan
i
i
i
peikeirjaannya.
Obseirvasi yang di lakuikan dan meilihat langsuing di
Koperasi
Unit
Desa(KU
D)
Citra Sawit Mandiri pada tanggal 27
i
i
i
i
januiari 2021, di dalam kepemimpinan ketua KUD ini bahwa
kuirangnya motivasi karyawanyan yaitu dalam hal jam keirja yang
di bebaskan
ataui jam masuki yang tidak terlalu
kan.
i
i
i di tentu
i
i
Uintuik absein masuik juiga tidak ada seirta tidak adanya suirat izin
ketika
karyawan ataui pengu
ru
i
i
i s
i tidak hadir kei kantor KUD,
i
karyawan hanya meinghuibuingi keituia alasan meingapa meireika
tidak hadir. Hal ini di seibabkan gaya keipeimimpinan keituia
deimokratis tetapi
meimbebaskan
karyawan ataupu
peke
i
i
i n
i
i rja
i
seihingga karyawan atauipuin peinguiruis dalam beikeirja leibih
teirkeisan i santai, serta tidaknya adanya reward bagi para
karyawannya.

6
Tabeli 1.1
Jadwal Jam Keirja Peikeirja Kopeirasi Uinit Deisa Citra
Sawit Mandiri
No

Hari Keirja

Jam Keirja

1
Senin
09:00-01:00
i
2
Seilasa
09:00-01:00
3
Rabui
09:00-01:00
4
Kamis
09:00-01:00
5
Juimat
08:30-11:30
Suimbeir: Data Uimuim Kopeirasi Uinit Deisa Citra Sawit Mandiri
Gaya keipeimimpinan ialah norma peirilakui yang di guinakan
oleih seiseiorang pada saat orang itui meincoba meimpeingaruihi
perilaku
peimimpin ialah
i
i orang lain ataui bawahan. Seorang
i
seiorang yang meimiliki satuiprogram dan yang beirpeirilakui seicara
beirsama-sama deingan anggota keilompok deingan meimakai cara
ataui gaya terte
ntu
.i Kepe
peran
sebagai
i
i
i imimpinan meimpunyai
i
i
i
keikuiatan dinamik yang meindorong, meimotivasi dan
mengkoordinasikan
peru
organisasi dalam mencapai
suatu
i
i sahaan
i
i
i
i
tuijuian.
Malaluii gaya keipeimimpinan, di harapkan motivasi keirja
kayawan akan meningkat.
Motivasi kerja
karyawan di sini ialah
i
i
harapan-harapan yang di miliki oleih karyawan itui. Daya
peinggeirak yang meimotivasi keirja itui teirgantuing dari harapan
yang di perole
h.
Jika harapan menjadi
kenyataan,
maka karyawan
i
i
i
i
akan ceindeiruing meiningkat kuialitasnya. Dalam pandangan Victor
H. Vroom (teiori harapan) dalam Robbins, meinyatakan bahwa
keku
dari kece
ru
untu
ki bertindak
dengan
cara
i atan
i
i nde
i
i ngan
i
i
i
i
teirteintui teirgantuing pada keikuiatan dari suiatui harapan bahwa
tindakan itui akan di ikuti
hasil terte
ntu
pada daya
i dengan
i
i
i
i serta
i
tarik hasil itui bagai individui. Jadi, motivasi keirja karyawan
teirgantuing pada seibeirapa beisar peikeirjaan itui dapat meimeinuihi.
Dalam pandangan Robbins, Perilaku
akan
i
i pemimpin
i
meimbeirikan motivasi seipanjang meimbuiat bawahan meirasa buituih
keipuiasan dalam peincapaian kineirja yang eifeiktif dan

7
menye
diakan
ajaran, arahan, duku
dan penghargaan
yang di
i
i
i ngan
i
i
peirluikan dalam kineirja eifeiktif.
Gaya kepe
dalam menge
lola
suimberi
i imimpinan yang efe
i ktif
i
i
i
daya manuisia dalam suiatuiuinit keirja akan beirpeingaruih pada
peirilakui keirja yang di indikasikan deingan peiningkatan motivasi
kerja
individui dan kinerja
unit
itui sendiri,
yang pada akhirnya
i
i
i
i
akan meimpeingaruihi kineirja peiruisahaan seicara keiseiluiruihan.
Seiorang peimimpin juiga haruis mampui meinciptakan komitmein
organisasi pada karyawannya dengan
baik untu
ki meimbanguni
i
i
6
loyalitas dan keipeircayaan dari karyawan.
Suisilo Martoyo meingatakan bahwa tidak akan ada
motivasi jika tidak di rasakan dengan
adanya kebu
i
i tu
i han.
i
Peikeirjaan yang di lakuikan oleih seiorang atasan dalam
meimberikan
inspirasi, seimangat dan dorongan kepada
orang lain
i
i
dalam hal ini ialah karyawan, uintuik meingambil tindakantindakan. Peimbeirian motivasi deingan gaya keipeimimpinan ini
bertu
ju
untu
ki menggiatkan
karyawan agar berse
i
i an
i
i
i
i
imangat dan
dapat meincapai hasil seibagaimana yang di keiheindaki.7
Peimimpin juiga peirlui meimpeirtimbangkan uipaya uintuik
meimotivasi karyawannya agar beke
dengan
baik. Apabila
i rja
i
i
motivasi beikeirja karyawan reindah maka kineirja karyawan akan
meinyuisuit seiakan-akan keimampuian yang meireika miliki reindah.
Motivasi dan peimbangkitan motivasi ialah sebu
fungsi
i ah
i
i
manajeimein yang peinting uintuik di lakuikan. Motivasi juiga
menggambarkan
hubu
antara harapan dan tuju
dengan
hal
i
i ngan
i
i an
i
i
yang di lakuikan uintuik meindorong seiseiorang meilakuikan suiatui
motivasi yang beirsifat positif dan neigatif yang dapat di guinakan
seorang
peimimpin agar karyawan maui beke
giat dan optimal
i
i rja
i
uintuik meincapai tuijuian peiruisahaan.Maka seitiap peiruisahaan di
tuintuin meinyuisuin seibuiah keirangka yang teipat bagaimana
motivasi itui dapat di lakukan
pada setiap
individui yang terlibat
di
i
i
i
dalamnya. Seibab motivasi ialah tuigas peinting pimpinan uintuik
6
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8
mengimple
kepada
selu
karyawan. Motivasi
i
imentasikannya
i
i
i ru
i h
i
juiga dapat meimbeintuik suiatui peincapaian tuijuian meilaluii mobilitas
suimberi daya manusia
antara lain di tentu
kan
olehi kete
i
i
i
i patannya
i
dalam meinyuisuin keirangka motivasi itui.
Meingingat peintingnya masalah suimbeir daya manuisia,
maka peimimpin perlu
yang baik dengan
i
i meimbina hubu
i ngan
i
i
karyawan dalam arti meimpeirhatikan apa yang meinjadi keibuituihan
dan keiinginan karyawan, teirmasuik meimbeiri peilatihan keipada
karyawan. selain
itui peru
harusi juga
meimperhatikan
i
i sahaan
i
i
i
bagaimana meimbanguin dan meimotivasi karyawan agar dapat
beikeirja leibih eifeiktif dan beirtngguing jawa, seihingga teircapai
tuju
yang telah
di tetapkan
olehi peru
sebe
i an
i
i
i
i sahaan
i
i lu
i imnya hal itui
8
di keimuikakan oleih Siagian. Peilatihan ialah suiatui proseis
pendidikan
jangka pende
ki dengan
meimakai prosedu
yang
i
i
i
i r
i
sisteimatis dan teirorganisir seihingga karyawan opeirasional beilajar
peingeitahuian teiknik peingeirjaan dan keiahlian uintuik tuijuian
terte
ntu
.i Pelatihan
ialah prosesi sisteimatis pengu
bahan
perilaku
i
i
i
i
i
i
i
para karyawan dalam suiatui arah guina meiningkatkan tuijuiantuijuian opeirasional.9
Wawancara yang di lakukan
pada tanggal 27 januari
2021,
i
i
deingan bapak hari yakni seikreitaris Kopeirasi Uinit Deisa (KUiD)
Citra Sawit Mandiri meingeinai peilatihan, bahwasannya di KUiD
hanya mengiku
ti
yang di butu
saja. jika Koperasi
i
i pelatihan
i
i hkan
i
i
Uinit Deisa (KUiD) leibih seiring meingikuiti peilatihan akan leibih
baik bagi Kopeirasi Uinit Deisa (KUiD) dan motivasi keirja
karyawan. ilmui ataupu
hi dari adanya
i n
i wawasan yang di perole
i
peilatihan dapat meimuidahkan karyawan atauipuin peinguiruis
Kopeirasi Uinit Deisa (KUiD) dalam beikeirja seihingga dapat
menaikan
motivasi karyawan dalam beke
i
i rja.
i
Dalam pandangan Raei dalam Sofyandi peilatihan ialah
suatu
ui saha
untu
ki meiningkatkan penge
tahu
an
dan keimampuan
i
i
i
i
i
i
i
8

David Roge Yunior“Pengaruh Pelatihan Terhadap Motivasi Kerja
Pegawai Pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional
V Sulawesi di Kota Makassar”, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan 5, No 1,
(2018): 9.
9
Indra Marjaya, Fajar Pasaribu, “Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi,
Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai,” Jurnal Ilmiah Megister Manajemen 2,
no 1 (2019): 133.

9
karyawan dalam melaksanakan
peke
dengan
lebih
efe
i
i rjaannya
i
i
i
i ktif
i
dan eifisiein.
Rivai menyatakan
pelatihan
kerja
meimiliki bebe
i
i
i
i rapa
i
peingaruih teirhadap karyawan, satui diantaranya ialah peiningkatan
dan peingeimbangan motivasi keirja karyawan dalam
melaksanakan
tugasnya.
i
i
Simamora
meinyatakan
bahwa
peilatihan
dan
peingeimbangan ialahcara uintuik meimotivasi dan meiningkatkan
kete
kerja,
termasu
ki peimberian
konseling
pada perilaku
i rampilan
i
i
i
i
i
i
i
karyawan dan meinindaklanjuiti deingan peingadaan training.10
Motivasi keirja dalam pandangan Robbins ialah keiseidiaan
untu
k
menge
lu
tingkat upaya
yang tinggi untu
ki tuju
i
i
i
i arkan
i
i
i
i an
i
organisasi yang di kondisikan oleih keimampuian uipaya itui dalam
meimenu
bebe
kebu
individual.
Kebu
terjadi
i hi
i
i rapa
i
i tu
i han
i
i
i tu
i han
i
i
apabila tidak ada keiseiimbangan antara apa yang di miliki dan apa
yang di harapkan, dorongan ialah keikuiatan meintal yang
berorie
ntasi
terhadap
peimenu
harapan dan pencapaian
tuju
i
i
i
i han
i
i
i an
i
dan tuijuian ialah sasaran ataui hal yang ingin di capai oleih
seiseiorang ataui individui. Motivasi keirja ialah suiatui keikuiatan
potensial
yang ada di dalam diri seorang
manusia,
yang dapat di
i
i
i
keimbangkan oleih keikuiatan luiar yang pada intinya beirkisar
seikitar imbalan moneiteir dan imbalan non moneiteir yang dapat
meimpengaru
hi
hasil kinerja
karyawannya secara
positif ataui
i
i
i
i
seicara neigatif, hal mana teirgantuing pada situiasi dan kondisi yang
11
di hadapi orang yang bersangku
tan.
Melalu
ii motivasi kerja
i
i
i
i
seiseiorang akan mampui meilakuikan tangguing jawab peikeirjaanya
seicara maksimal dan deingan seipeirti itui targeit ataui tuijuian
peru
akan tercapai.
Peimberian
motivasi wajib di lakukan
i sahaan
i
i
i
i
oleih seiorang peimimpin haruis meingeitahuii motivasi yang di
inginkan oleih karyawan.
10
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Pelatihan
ialahsatui diantarausaha
dalam meningkatkan
i
i
i
muitui suimbeir daya manuisia dalam duinia keirja. Karyawan baik
yang barui ataupu
beke
perlu
ti
i n
i yang sudah
i
i rja
i
i
i mengiku
i
i pelatihan
i
seibab adanya tuintuitan peikeirjaan yang dapat beiruibah akibat
peiruibahan lingkuingan keirja, strateigi, danlain seibagainya.
Pelatihan
ialah suatu
dari peru
yang bermaksu
di
i
i
i kegiatan
i
i sahan
i
i
uintuik dapat meimpeirbaiki dan meimpeirkeimbangkan sikap tigkah
lakui, keiteirampilan dan peingeitahuian dari para karyawan yang
12
sesu
keinginan
bersangku
tan.
i ai
i dengan
i
i
i
i
Dengan melihat latar belakang di atas maka penulis perlu
melakukan suatu penilitan dengan judul “ANALISIS PERAN
GAYA KEPEMIMPINAN DAN PELATIHAN TERHADAP
MOTIVASI KERJA KARYAWAN PADA KOPERASI UNIT
DESA (KUD) CITRA SAWIT MANDIRI DALAM
PERSPEKTIF ISLAM” (Studi pada koperasi citra sawit mandiri
di desa sumber deras, kecamatan mesuji).
C. Fokuis dan Suib Fokuis Peineilitian
Dari latar beilakang masalah yang di uiraikan di atas, maka
penu
lis
mene
fokusi
masalahyakni peran
gaya
i i
i tapkan
i
i
keipeimimpinan khuisuisnya gaya keipeimimpinan yang ada pada
Kopeirasi Uinit Deisa (KUiD)Citra Sawit Mandiri yakni gaya
kepe
terhadap
motivasi kerja
karyawan
i imimpinan dan pelatihan
i
i
i
yang ada pada Kopeirasi Uinit Deisa Citra Sawit Mandiri di Deisa
Suimberi Deras,
Kecamatan
Mesu
ktif
islam.
i
i
i ji
i dalam perspe
i
i
Seidangkan suib fokuis dari peineilitian ini ialah seibagai
beirikuit:
1. Peran
gaya kepe
terhadap
motivasi kerja
i
i imimpinan
i
i
karyawanpada Kopeirasi Uinit Deisa Citra Sawit Mandiri di
Deisa Suimbeir Deiras, Keicamatan Meisuiji
2. Peran
pelatihan
terhadap
motivasi kerja
karyawanpada
i
i
i
i
Kopeirasi Uinit Deisa Citra Sawit Mandiri di Deisa Suimbeir
Deiras, Keicamatan Meisuiji

12

Yuyun Yuniar Darmawan, Wayan Gede Suparta, Agoes Ganesha
Rahyuda, “Pengaruh Pelatihan Terhadap Motivasi Kerja dan Kinerja di Prama
Sanur Beach-Bali,” E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis 6, no 3 (2017): 1268-1269
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3. Peran
gaya kepe
motivasi kerja
karyawan
i
i imimpinan terhadap
i
i
dalam peirspeiktif islam
4. Peran
pelatihan
terhadap
motivasi kerja
karyawan dalam
i
i
i
i
peirspeiktif islam
D. Ruimusan
Masalah
i
Beirasaskan latar beilakang yang teilah di keimuikakan di atas,
maka dapat di ruimuiskan masalah ialah seibagai beirikuit:
1. Bagaimanakah peran
gaya kepe
motivasi
i
i imimpinan terhadap
i
keirja karyawanpada Kopeirasi Uinit Deisa Citra Sawit Mandiri
di Deisa Suimbeir Deiras, Keicamatan Meisuiji?
2. Bagaimanakah peran
pelatihan
terhadap
motivasi kerja
i
i
i
i
karyawanpada Kopeirasi Uinit Deisa Citra Sawit Mandiri di
Desa
Suimberi Deras,
Kecamatan
Mesu
i
i
i
i ji?
i
3. Bagaimanakah peiran gaya keipeimimpinanteirhadap motivasi
keirja karyawan dalam peirspeiktif islam?
4. Bagaimanakah peran
pelatihan
terhadap
motivasi kerja
i
i
i
i
karyawan dalam peirspeiktif islam?
E.

Tuju
Pene
i an
i
i litian
i
Berasaskan
ruimuisan masalah di atas, maka tuijuian
i
peineilitian iniyakni:
1. Untu
ki menge
tahu
ii peran
gaya kepe
i
i
i
i
i imimpinan terhadap
i
motivasi keirja keirja karyawan pada Kopeirasi Uinit Deisa Citra
Sawit Mandiri di Desa
Suimberi Deras,
Kecamatan
Mesu
i
i
i
i ji.
i
2. Uintuik meingeitahuii peiran peilatihan teirhadap motivasi keirja
keirja karyawan padaKopeirasi Uinit Deisa Citra Sawit Mandiri
di Desa
Suimberi Dras, Kecamatan
Mesu
i
i
i ji.
i
3. Uintuik meingeitahuiipeiran gaya keipeimimpinan
teirhadap
motivasi keirja karyawan dalam peirspeiktif islam
4. Untu
ki menge
tahu
ii peran
gaya pelatihan
terhadap
motivasi
i
i
i
i
i
i
keirja karyawan dalam peirspeiktif islam.

F.

Manfaat Pene
i litian
i
Manfaat peineilitan teirdiri dari manfaat teioritis dan praktis.
Dalam manfaat teoritis
sebagaimana
telah
di bahas masalahi
i
i
masalah di atas, di harapkan dapat meimbeirikan informasi dan
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peimahaman bagi peimbaca menge
nai
peran
gaya kepe
i
i
i
i imimpinan
dan peilatihan teirhadap motivasi keirja seirta meinjadi bahan
masukan
untu
ki kepe
penge
i
i
i ntingan
i
i
imbangan ilmui bagi pihakpihak teirteintui guina meinjadikan peineilitian ini meinjadi acuian
uintuik peineilitian leibih lanjuit teirhadap objeik seijeinis ataui aspeik
lainnya yang belu
pi dalamp pene
Sedangkan
untu
ki
i im tercaku
i
i litian.
i
i
i
Manfaat praktis hasil peineilitian ini ialah seibagai beirikuit:
1. Bagi Peiruisahaan
Manfaat bagi peru
yakni dapat di jadikan
i sahaan
i
masuikan dan bahan koreiksi bagi peiruisahaan ataui instansi
teirkait uintuik meiningkatkan
2. Bagi Penu
i lis
i
Manfaat yang di dapat bagi peinuilis yakni dapat
menambah
penge
tahu
an
menge
nai
peran
gaya kepe
i
i
i
i
i
i
i
i imimpinan,
peilatihan seirta motivasi keirja dan meingaplikasikan ilmui yang
seilama ini di peiroleih dari peirkuiliahan, khuisuisnya manajeimein
suimberi daya manusia.
i
3. Bagi Peineiliti Lain
Manfaat bagi peineiliti lain di harapkan dapat meinjadi
sarana informasi dan refe
dalam penge
i re
i nsi
i
i
imbangan gaya
keipeimimpinan dan peilatihan bagi peineiliti seilanjuitnya yang
teirtarik uintuik meineiliti meingeinaigaya keipeimimpinan dan
pelatihan.
i
G. Kajian Peineilitian Teirdahuilui yang Reileivan
Beirikuit ini ialah beibeirapa peineilitian teirdahuilui yang
beirhuibuingan deingan gaya keipeimimpinan dan peilatihan teirhadap
motivasi kerja
:
i
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No

1

Tabeli 1.2
Peineilitian Teirdahuilui Yang Reileivan Yang Beirsuimbeir
Dari Jurnal
Nasional
i
Pene
Judu
li
Metodologi
Hasil Pene
i liti
i
i
i
i litian
i
Peineilitian
Teirdahuilui
Chitra ria Pengaru
hi
Metode
Hasil pene
i
i
i
i litian
i
sri deivi dan Gaya
deiskriptrif meinuinjuikkan
harrieis
Keipeimimpin eiksplanat bahwa:
madiistriyat an
ori
Gaya
no,
Transformasi
keipeimimpinan
unive
rsitas
onal
dan
transformasional
i
i
eisa uingguil, Peilatihan
beirpeingaruih
jakarta,
Teirhadap
positif
dan
indonesia,
Motivasi
signifikan
i
tahuin
Seirta
teirhadap
(2018)
Implikasinya
motivasi kerja
i
Pada Kinerja
karyawan
bank
i
Karyawan di
BNI
kantor
Bank
BNI
cabang utama
i
Cabang
Daan
Mogot
Uitama Daan
Jakarta.
Mogot
Pelatihan
i
beirpeingaruih
positif
dan
signifikan
terhadap
i
motivasi kerja
i
karyawan bank
BNI
kantor
cabang utama
i
daan
Mogot
Jakarta.13
13

Chitra Ria Sri Devi, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan
Transformasional Dan Pelatihan Terhadap Motivasi Serta Implikasinya Pada
Kinerja Karyawan Di Bank BNI Cabang Utama Daan Mogot,”Media Manajemen
Jasa 6, No 2 (2018): 80

14
2

Paijan dan
Hapsi Ali,
Uiniveirsitas
Mercu
bu
i
i an
i
a Jakarta,
Tahuni
(2016)

Pengaru
hi
i
Gaya
Keipeimimpin
an
Transformasi
onal
dan
Pelatihan
i
Terhadap
i
Motivasi
Keirja Seirta
Implikasinya
Pada Kinerja
i
Tenaga
i
Keipeindidika
n
di
Uiniveirsitas
Mercu
bu
i
i ana
i
Jakarta

Metode
i
i
peineilitian
yang di
gunakan
i
suirveiy
dengan
i
meimbuiat
angketi

Hasil pene
i litian
i
menu
i injuikan
bahwa
gaya
kepe
mimpinan
i i
transformasional
dan
pelatihan
i
seicara beirsamasama
berpe
ngaru
hi
i
i
seicara signifikan
dan
positif
terhadap
i
motivasi.
Berasaskan
i
pengu
jian
path
i
i
analisis
pengaru
hi
i
langsuing leibih
beisar nilainya di
banding dengan
i
peingaruih tidak
langsuing.14

14
Paijan, Hapzi Ali, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional,
Pelatihan Terhadap Motivasi Kerja Serta Implikasi Kinerja Tenaga Kependidikan
Di Universitas Mercubuana Jakarta,” Jurnal Ekonomi XXI, No 3 (2016): 355

15
3

No

4

Maya Fitri
Lestari
dan
i
Sofia Uilfa
Eka
i
Hadiyanti,
Unive
rsitas
i
i
Muhamma
i
diyah
Kzalimanta
n
Timur,
i
Tahuni
(2019)

Peineiliti

Pengaru
hi
Metode
i
i
i
Peilatihan
Peineilitian
Terhadap
kuiantitatif
i
Motivasi
Kerja
i
Karyawan di
PT Harmoni
Mitra
Utamma
i
Cabang
Samarinda

Juiduil
Pene
i litian
i
Teirdahuilui
Mokhama Peingaruih
d Yanuar
Kompensasi,
i
i
Pradita,
Gaya
Uiniveirsita Keipeimimpinan
s
Dan
Muihamm Karakteristik
i
adiyah
Tenaga
Peimasar
i
Malang,
Terhadap
i
tahuin
Motivasi
Dan
(2017)
Kinerja
Te
naga
i
i
Peimasar Pada
PT.
Bank
Rakyat
Indonesia
i

Hasil pene
i litian
i
menu
i injuikkan
bahwapeilatihan
meimpengaru
hi
i
i
motivasi kerja
i
karyawan di PT
harmoni mitra
uitama cabang
samarinda.15

Meitodologi

Meitodei
pene
i litian
i
deskriptif
i
kuantitatif
i

Hasil
Pene
i litian
i
Hasil peineilitian
menu
kkan
i nju
i
i
bahwa
gaya
keipeimimpinan
perbe
ngaru
hi
i
i
signifikan
positif terhadap
i
motivasi kerja.
i
Seimakin tinggi
gaya
keipeimimpinan
maka
berpe
ngaru
hi
i
i
terhadap
i

15
Maya Fitri Lestari, Sofia Ulfa Eka Hadiyanti, “Pengaruh Pelatihan
Terhadap Motivasi Kerja Karyawan Di PT Harmoni Mitra Utama Cabang
Samarinda,”Jurnal Ekonomi Dan Manamen 13, No 2 (2019): 102

16

5

Yayan
Alfian
Nugraha,
i
Akadeimi
AKPI
Serang,
i
Tahuni
(2016)

16

(PERSE
RO)
i
i
Tbk.
Cabang
Jombang

peningkatan
i
motivasi.16

Pengaru
hi Gaya Metode
i
i
i
Keipeimimpinan
peineilitian
Teirhadap
deiskriptif
Motivasi Kerja
i
Karyawan PT.
Geineiral Financei
Cabang Serang
i

Hasil pene
i litian
i
meinuinjuikkan
bahwa
Terpapat
i
peingaruih yang
signifikan
antara variabeli
gaya
keipeimimpinan,
terhadap
i
variabeli
motivasi kerja
i
karyawan.17

Mokhamad Yanuar Pradita, “Pengaruh Kompensasi, Gaya
Kepemimpinan Dan Karakteristik Tenaga Pemasar Terhadap Motivasi Dan Kinerja
Tenaga Pemasar Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang
Jombang,”Jurnal Bisnis Dan Manajemen 4, No 2 (2017): 162
17
Yayan Alfian Nugraha, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap
Motivasi Kerja Karyawan PT. General Finance Cabang Serang,”Jurnal Ilmiah
Revenue 2, No 2 (2016): 9
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Tabeli 1.3
Peineilitian Teirdahuilui Yang Reileivan Yang Beirsuimbeir
Dari Jurnal
Internasional
i
i
No

1

Peineiliti

Juiduil
Peineilitian
Terdahu
lu
i
i i
Ali M. Thei Impact
Alghazo Of
, Dan Leade
rship
i
i
Meishal Stylei
On
AlEimployeiei’s
Anazi,
Motivation
Ameirica
n
Institute
i i
Of
Scieincei,
(2016)

Meitodolo
gi

Hasil Peineilitian

Mixedi
meithods
quantitati
i
vei
and
qualitativ
i
methods
i

From thei data
analysis, it was
found
thei finding
i
and reisuilt that, thei
leiadeirs who adapt
participativei and
transformational
leiadeirship
arei
morei likely
to
i
creiatei
an
atmospheirei
of
motivation among
theiir eimployeieis. In
gene
i ral,
i
transformational
leiadeirship might bei
of morei prefe
i re
i nce
i
i
for theieimployeieis of
this stuidy than
transactional..18

18
Ali M. Alghazo, Dan Meshal Al-Anazi, “The Impact Of Leadership
Style On Employee’s Motivation,”International Journal of Economics and Business
Administrtion 2, No 5 (2016): 43

18
No

2

3

Pene
i liti
i

Judu
li
i
Peineilitian
Teirdahuilui

Meto
i
dolo
gi

Hasil Pene
i litian
i

Moham
mad
Rahimui
ddin,
Internas
i
ional
Islamic
Uiniveirsi
ty
Chittago
ng,
(2019)

Impact
Ofleade
rship
i
i
Stylei
On
Employe
e
i
i i
Motivation: A
Stuidy
On
TheE
mploye
ei i
i i
Seirving
In
Banking
Organization
In Bangladesh
i

Quian
titati
vei
rese
i a
i
rch
meth
i
od

Saad Al
Altheieib,
Alkharj
Uiniveirsi
ty, Saudi
i
Arabia,
(2020)

Leade
rship
i
i
Stylei
And
Employe
e
i
i i
Motivation: A
Stuidy Of Sauidi
Arabian Work
Einvironmeint

Quan
i
titati
vei
reiseia
rch
meth
i
od

From
thei
data
analysis, it was found
i
thei finding and reisuilt
that, thei intrinsic
motivation
is
positiveily influieinceid
by all thei threei i
leiadeirship
stylei,
wheireias
transformatioal
leiadeirship had thei
most
significant
impact
on
thei
intrinsic motivation
of theei mploye
ei .i 19
i
From
thei
data
analysis, it was found
i
thei finding and resu
i lt
i
that, thei leiadeirship
styleis all togeitheir
havei a positiveei ffe
i ct
i
on theieinhanceimeint
of motivation leiveil of
theei mploye
ei .i 20
i

19

Mohammad Rahimuddin, “Impact of leadership Style on Employee
Motivation: A Study on The Employee Serving In Banking Organization In
Bangladesh,” International Journal of Business Marketing and Management 4, Isu
7 (2019): 47
20
Saad Al Altheeb, “Leadership Style And Employee Motivation: A
Study of Saudi Arabian Work Environment,” Educational Psychology Practices 8,
SPE 2 (2020): 10

19
4

5

Dana Al
Rahbi,
Khaliza
ni
Khalid,
Mehmoo
i
d Khan,
Abui
Dhabi
Uiniveirsi
ty,
(2017)

TheE
Of Quan
i ffe
i cts
i
i
Leiadeirship
titati
Styels
On vei
i
Team
rese
i
i a
i
Motivation
rch
meth
i
od

From
thei
data
analysis, it was fouind
thei finding and reisuilt
that,
thei
trasformasioal,
authe
tic
and servat
i
i
i
leiadeirship styleis arei
positiveily correilateid
with team
motivatio
i
wheireias transactioal
leiadeirship stylei is
found
to beei gative
ly
i
i
i
21
correilateid .

Moham
mad
Reza,
i
Rofiaty
Rofiaty,
Atim
Djzuli,
i
Brawija
ya
Uiniveirsi
ty,
Malang,
(2018)

Thei Influei nce
i
i
Of Situiasional
Leade
rship,
i
i
Organizationa
l Cuiltuirei And
Training On
Eimployeiei
Performance
i
i
And
Work
Motivation Of
Millenial
i
Gene
At
i ration
i
Thei Inspeiction
Officei Of BRI
Malang

From
thei
data
analysis, it was fouind
thei finding and resu
i lt
i
that, thei trainig has
significant influieincei
on work motivation.
This indicateis that
milleinial auiditors at
thei inspection
officei
i
of BRI Malang arei
motivatedi
afteri
rece
training
i iving
i
beicauisei thei training
material
in
i
accordancei with thei
auiditor’s
seilfactualization
ne
ei ds
i
i
to deimonstratei its
poteintial. .22

21

Quan
i
titati
vei
descr
i
iptiv
ei
reiseia
rch
meth
i
od

Dana Al Rahbi, Khalizani Khalid, Mehmood Khan, “The Effects of
Leadership Styels on Team Motivation,”Academy of Straategic Management
Journal 16, Isu 2 (2017): 10
22
Mohammad Reza, Rofiaty Rofiaty, Atim Djzuli, “The Influence of
Situasional Leadership, Organizational Culture and Training On Employee

20
Dari pene
terdahu
lu
di bahas di atas menge
nai
i litian
i
i
i i yang sudah
i
i
i
gaya keipeimimpinan dan peilatihan teirhadap motivasi keirja maka
terdapat
perbe
daan
dengan
pene
yang akan penu
lakukan,
i
i
i
i
i litian
i
i lis
i
i
yakni teirleitak pada jeinis gaya keipeimimpinan yang di teiliti, meitodei
peineilitian yang di guinakan dan bagaimana peiran gaya keipeimimpinan
dan pelatihan
terhadap
motivasi kerja
dalam perspe
ktif
islam.
i
i
i
i
i
H. Meitodei Peineilitian
Meitodei peineilitian pada dasarnya ialahcara ilmiah uintuik
mendapatkan
data dengan
tuju
dan kegu
terte
ntu
.i
i
i
i an
i
i naan
i
i
i
Beirasaskan hal itui teirdapat eimpat kata kuinci yang peirlui di
peirhatikan yakni, cara ilmiah, data, tuijuian, dan keiguinaan. Cara
ilmiah berarti
kegiatan
pene
itui di dasarkan pada ciri-ciri
i
i
i litian
i
keiilmuian, yakni rasional, eimpiris dan sisteimatis.23
1. Jenis
dan Sifat Pene
i
i litian
i
Jeinis peineilitian ini ialah peineilitian lapangan (fieild
reiseiarch), seibab data di peiroleih seicara langsuing dari obyeik,
dalam hal ini ialah pene
ini meimakai metode
i litian
i
i
i kualitatif
i
yakni peineilitian yang di lakuikan uintuik meimbanguin teiori dari
suiatui data, di mana deisain dari meitodei kuialitatif itui beirsifat
uimuim, fleksibe
l,
dan berke
i
i
i
imbang dalam proses
i pene
i litian.
i
Maka analisa data yang di guinakan peinuilis ialah deiskriptif
beiruipa data-data teirtuilis ataui lisan dari orang-orang dan
perilaku
i
i yang di amati.
2. Suibjeik dan Objeik Peineilitian
Subje
ki pene
ini ialah ketu
KUD
Citra Sawit
i
i litian
i
i a
i
i
Mandiri di Deisa Suimbeir Deiras, Keicamatan Meisuiji. Adapuin
komponein lain yang meinduikuing suibjeik peineilitian ini
ialahpegawai
KUD
Citra Sawit Mandiri di Desa
Suimberi
i
i
i
Deiras, Keicamatan Meisuiji. Seidangkan yang meinjadi objeik
peineilitian ini ialah gaya keipeimimpinan dan peilatihan teirhadap
motivasi kerja
KUD
Citra Sawit Mandiri di Desa
Suimberi
i
i
i
Deiras, Keicamatan Meisuiji, seibabialah seibuiah organisasi yang
Performance and Work Motivation of Millenial Generation at The Inspection Office
of BRI Malang,”Wacana 21, No 2 (2018): 93
23
Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D
(Bandung: Alfabeta, 2016), 2
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mana harusi di pimpin dengan
pimpinan yang tepat
sehingga
i
i
i
organisasi akan beirjalan seisuiai deingan yang di harapkan
sebagai
sebu
organisasi.
i
i ah
i
3. Meitodei Peinguimpuilan Data
Agar meindapatkan data yang reileivan, maka peineilitian
ini meimakai teknik
pengu
data, yakni:
i
i
impulan
i
a. Obseirvasi (peingamatan)
Nasuition meinyatakan bahwa, obseirvasi ialah dasar
seimuai ilmui penge
tahu
an.
Para ilmuan
hanya dapat beke
i
i
i
i
i rja
i
beirasaskan data, yakni fakta meingeinai duinia keinyataan
yang di peiroleih meilaluii meilakuikan obseirvasi. di uintuik
menge
tahu
ii ruang
(teimpat), pelaku
,i kegiatan,
obyek,
i
i
i
i
i
i
mauipuin keijadian di lokasi peineilitian. Adapuin macammacam observasi
yakni observasi
partisipatif, observasi
i
i
i
teiruis teirang ataui teirsamar, dan obseirvasi tak beirstruiktuir.
Obseirvasi partisipatifyaknipeineiliti teirlibat deingan
kegiatan
sehari-hari
orang yang sedang
di amati ataui yang
i
i
i
di guinakan seibagai suimbeir data peineilitian. Sambil
meilakuikan peingamatan, peineiliti ikt meilakuikan apa yang di
kerjakan
olehi suimbeir data, dan ikuti merasakan
suka
i
i
i
dukanya.
i
Obseirvasi teiruis teirang ataui teirsamaryaknipeineiliti
dalam melaku
kan
pengu
data menyatakan
teru
i
i
i
impulan
i
i
i s
i
teirang keipada suimbeir data, bahwa ia seidang meilakuikan
pene
Jadi mere
yang di teliti
meingetahu
ii sejak
i litian.
i
i ka
i
i
i
i
awal sampai akhir meingeinai aktivitas peineiliti. Teitapi
dalam suiatui saat peineiliti juiga tidak teiruis teirang ataui
tersamar
dalam observasi,
hal ini untu
ki menghindari
kalaui
i
i
i
i
suiatui data yang di cari ialah data yang masih di rahasiakan.
Keimuingkinan jika deingan teiruis teirang, maka peineiliti tidak
akan di ijinkan untu
ki melaku
kan
observasi.
i
i
i
i
Obseirvasi tak beirstruiktuirialah obseirvasi yang tidak di
peirsiapkan seicara sisteimatis meingeinai apa yang akan di
observasi.
Hal ini di lakukan
sebab
pene
tidak tahui
i
i
i
i liti
i
seicara pastimeingeinai apa yang akan di amati. Dalam
melaku
kan
pengamatan
pene
tidak meimakai instruimeni
i
i
i
i liti
i

22
yang telah
baku,i tetapi
hanya beru
rambu-rambu
i
i
i pa
i
i
i
peingamatan
Observasi
yang di gunakan
di dalam pene
ini
i
i
i litian
i
ialahobseirvasi tidak beirstruiktuir, yang mana dalam hal ini
tanpa meimakai instruimein yang teilah bakui, seihingga
pene
menge
pada perke
i liti
i
i
imbangkan berasaskan
i
i
imbangan
yang ada di teimpat peineilitian ataui lapangan.
b. Wawancara(inteirvieiw)
Intervie
w
olehi Este
rbe
rg
yaknisebagai
i
i di definisikan
i
i
i
i
i
beirikuit. “a meieiting of two peirsons to eixchangei
information and ideia throuigh quieistion and reisponseis,
resu
in comunication
and joint construction
of
i lting
i
i
i
meianing abouit a particuilar topic”. Wawancara ialah
perte
duai orang untu
ki bertu
kar
informasi dan idei
i
imuan
i
i
i
i
meilaluii keigiatab tanya jawab, seihingga dapat di
konstruiksikan makna dalam suiatui topik teirteintui. Macammacam intervie
w
yakni wawancara terstru
ktu
r,
i
i
i
i
i wawancara
seimistruiktuir, dan wawancara tak beirstruiktuir.
Wawancara teirstruiktuirdi guinakan seibagai teiknik
pengu
data, bila pene
ataui pengu
i
impulan
i
i liti
i
i
impuli data telah
i
meingeitahuii deingan pasti meingeinai informasi apa yang
akan
di
peiroleih.
Keimuidian
uintuik
awancara
seimiterstru
ktu
rsu
dah
te
rmasu
k
dalam
kate
gori
in-dept
i
i
i
i
i
i
i
i
inteirvieiw, di mana dalam peilaksanaanya leibih beibas bila di
bandingkan dengan
wawancara terstru
ktu
r.
Tuju
dari
i
i
i
i
i an
i
wawancara jeinis ini ialahuintuik meineimuikan peirmasalahan
seicara leibih teirbuika, di mana pihak yang di ajak
wawancara di minta pendapat,
dan ide-ide
nya.
Sedangkan
i
i
i
i
wawancara tak beirstruiktuirialah wawancara yang beibas di
mana peineiliti tidak meimakai peidoman wawancara yang
telah
tersu
su
secara
sisteimatis dan lengkap
untu
ki
i
i
i n
i
i
i
i
peinguimpuilan datanya.
Dalam
hal
ini
peineiliti
meimakai
wawancaraterstru
ktu
ryakni
wawancara
stru
ktu
r
ini
setiap
i
i
i
i
i
i
reispondein di beiri peirtanyaan yang sama, dan peinguimpuil
data mencatatnya.
i
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c. Dokuimentasi
i
Dokuimein ialah catatan peiristiwa yang suidah beirlalui.
Dokuimeni bisa berbe
ntu
ki tulisan,
gambar, ataui karya-karya
i
i
i
monuimeintal dari seiseiorang. Dokuimein yang beirbeintuik
tuilisan misalnya catatan harian, seijarah keihiduipan, ceirita,
biografi peratu
ran,
kebijakan.
Dokuimeni yang berbe
ntu
ki
i
i
i
i
i
gambar, misalnya foto, gambar hiduip, skeitsa dan lain-lain.
Dokuimein yang beirbeintuik karya misalnya karya seini, yang
dapat beru
gambar, patung
film, dan lain-lain. Studi
i pa
i
i
i
dokuimein ialah peileingkap peileingkap dari peingguinaan
meitodei obseirvasi dan wawancara dalam peineilitian
24
kualitatif.
i
4. Analisis Data
Di lakukan
sejak
sebe
lapangan, selama
i
i
i lu
i im meimasuki
i
i
di lapangan, dan seiteilah seileisai di lapagan Analisis data.
Dalam hal ini nasuition meinyatakan “analisis teilah muilai seijak
meru
dan meinjelaskan
masalah,sebe
ni kei
i imuskan
i
i
i lu
i im terju
i
lapangan, dan beirlangsuing teiruis sampai peinuilisan hasil
peineilitian. Analisis data meinjadi peigangan bagi peineilitian
selanju
tnyasampai
jika mungkin,
teori
yang “grounde
d”.
i
i
i
i
i
i
Namuin dalam peineilitian kuialitatif, analisis data leibih di
fokuiskan seilama proseisdi lapangan beirsamaan deingan
pengu
data. Dalam kenyataanya,
analisis data kualitatif
i
impulan
i
i
i
beirlangsuing seilama proseis peinguimpuilan data dari pada
sete
sele
pengu
data.
i lah
i
i sai
i
i
impulan
i
Beirasaskan peindeikatan ini maka peinuilis akan meirinci
seicara khuisuis meingeinai peiran gaya keipeimimpinan dan
pelatihan
terhadap
motivasi kerja
karyawan KUD
i
i
i
i Citra Sawit
Mandiri di Deisa Suimbeir Deiras, Keicamatan Meisuiji dalam
peirspeiktif islam.25
a. Redu
data (data redu
i ksi
i
i ction)
i
Meireiduiksi data beirarti meirangkui, meimilih hal-hal
yang pokok meimfokuiskan pada hal-hal yang peinting, di
cari teima dan polanya. Dengan
sepe
itui data yang telah
i
i rti
i
i
24
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di redu
akan meimberikan
gambaran yang lebih
jelas,
i ksi
i
i
i
i
dan meimpeirmuidah peineiliti uintuik meilakuikan peinguimpuilan
data selanju
tnya,
dan mencarinya
bila di perlu
kan
i
i
i
i
i
b. Peinyajian data (data display)
Dalam peineilitian kuialitatif, peinyajian data bisa di
lakukan
dalam bentu
ki paparan singkat, bagan, hubu
i
i
i ngan
i
antar kateigori, flowchart, dan seijeinisnya. Deingana
meindisplaykan data, maka akan meimuidahkan uintuik
meimahami apa yang terjadi,
mere
kerja
i
i ncanakan
i
i
seilanjuitnya beirasaskan apa yang teilah di pahami itui.
c. Verification
i
Langkah kei tiga dalam analisis data kualitatif
dalam
i
pandangan Mileis dan Huibeirman ialah peinarikan
kesimpu
lan
dan verifikasi.
Kesimplan
awal yang di
i
i
i
i
keimuikakan masih beirsifat seimeintara, dan akan beiruibah
bila tidak di teimuikan buikti-buikti yang kuiat yang
mendu
ku
paa tahap pengu
data beriku
tnya.
i
i ng
i
i
impulan
i
i
i
Teitapi apabila keisimpuilan yang di keimuikakan pada tahap
awal di duikuing oleih buikti-buikti yang valid dan konsistein
saat pene
keimbali kei lapangan mengu
data,
i liti
i
i
impulkan
i
maka keisimpuilan yang di keimuikakan ialah keisimpuilan
yang kreiibeil.
5. Teknik
Keabsahan
Data
i
i
Peimeiriksaan keiabsahan data yang peinuilis guinakan
ialah strategi
Triangulasi.
Triangulasi
dalam pengu
jian
i
i
i
i
i
kreidibilitas ini diartikan seibagai peingeiceikan data dari
beirbagai suimbeir deingan beirbagai cara, dan beirbagai waktui.
Triangulasi
melipu
ti
sumbe
r,
i
i
i 3 hal yakni trangulasi
i
i
i triangulasi
i
teiknik dan trianguilasi waktui.
a. Trianguilasi suimbeir, uintuik meinguiji kreidibilitas data di
lakukan
dengan
cara menge
ce
di perole
hi
i
i
i
i k
i data yang telah
i
i
meilaluii beibeirapa suimbeir.
b. Trianguilasi teiknik, uintuik meinguiji kreidibilitas data di
lakukan
dengan
cara menge
ce
suimberi yang
i
i
i
i k
i data kepada
i
sama deingan teiknik yang beirbeida.
c. Triangulasi
waktuiyakni waktui juga
sering
meimprngaruhi
i
i
i
i
kreidibilitas data. Data yang di kuimpuilkan deingan teiknik
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wawancara di pagi hari pada saat nara suimbeir masih segar,
i
beiluim banyak masalah, akan meimbeirikan data yang leibih
kredibe
l.
i
i
Dari beibeirapa trianguilasi diatas, peineiliti meimakai
trianguilasi suimbeir. Trianguilasi Suimbeir beirarti uintuik
mendapatkan
data dari suimberi yang berbe
da-be
da
dengan
i
i
i
i
i
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teiknik yang sama.
I.

Sisteimatika Peimbahasan
Peineilitian ini di suisuin deingan sisteimatika seicara beiruiruitan
yang teirdiri dari beibeirapa bab yakni Bab I peindahuiluian, Bab II
landasan teori,
Bab III deskripsi
objeki pene
Bab IV analisis
i
i
i litian,
i
peineilitian, dan Bab V peinuituip. Seidangkan uintuik isi dari masingmasing bab ialah sebagai
beriku
t:
i
i
i
BAB I:Peindahuiluian, Bab ini beirisi peineigasan juiduil, latar
beilakang masalah, ideintifikasi dan batasan masalah,
ruimusan
masalah, tuju
pene
manfaat pene
i
i an
i
i litian,
i
i litian,
i
kajian peineilitian teirdahuil yang reileivan, meitodei
peineilitian, dan sisteimatika peimbahasan.
BAB II:Landasan Teori,Bab
ini berisi
menge
nai
penjabaran
i
i
i
i
i
teiori-teiori yang meilandasi peineilitianyakni gaya
keipeimimpinan, peilatihan, dan motivasi keirja.
BAB III: Deskripsi
Objeki Pene
Bab ini mengu
raikan
i
i litian,
i
i
i
meingeinai gambaran uimuim objeik seirta peinyajian fakta
dan data pene
i litian.
i
BAB IV:Analisis Peineilitian,Pada bab ini meinguiraikan meingeinai
analisis peineilitian dan teimuian peineilitian
BAB V:Penu
Bab ini berisiSimpu
lan
merangku
i tu
i p,
i
i
i
i
im hasil
peineilitian dalam bab IV dan . Reikomeindasi beirisi
saran-saran praktis danteoritis.
i
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Manajemen Sumber Daya Manusia
1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia
Menurut H. Malayu S.P Hasibuan mendefinisikan manajemen
sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur
hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien
membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan
masyarakat.27
Sedangkan Dessler mendefinisikan sumber daya
manusia sebagai kebijakan dan praktik menentukan aspek
manusia atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen,
termasuk
merekrut,
menyaring,
melatih,
memberi
penghargaan dan penilaian.
Menurut Umar manajemen sumber daya manusia
adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, dalam
penggerakan dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan,
kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan
hubungan kerja dengan maksud untuk pencapaian tujuan
organisasi perusahaan secara terpadu.
Sedangkan Andrew dan Mangkunegara berpendapat
bahwa perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan
tenaga kerja di definisikan sebagai proses menentukan
kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan
kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berintegrasi dengan
rencana organisasi.28
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Malayu, SP. Hasibuan, Manajemen Sumberdaya Manusia
(Jakarta:PT Bumi Aksara, 2017), 10.
28
Rony Eka Setiawan, “Pengembangan Sumber daya Manusia di bidang
Pariwisata: Perspektif Potensi Wisata Daerah Berkembang,” Jurnal Penelitian
Manajemen Terapan (PENATARAN) 1, No 1 (201 6): 25-26
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2. Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia
Berikut merupakan fungsi-fungsi manajemen sumber
daya manusia:29
a. Pengadaan sumber daya manusia yang terdiri atas analisa
pekerjaan, perencanaan SDM, rekrutmen SDM, seleksi dan
menempatan SDM.
b. Pengembangan terdiri dari pengembangan SDM,
pengembangan karir, pengembangan organisasi, dan
manajemen dan penilaian kinerja.
c. Kompensasi terdiri dari kompensasi finansial dan
komponen non finansial.
d. Pengintegrasian yang terdiri dari motivasi kerja,
kepemimpinan, dan kepuasan kerja.
e. Pemeliharaan SDM yaitu komunikasi, keselamatan dan
kesehatan kerja.
3. Indikator Manajemen Sumber Daya Manusia
Indikator dari manajemen sumber daya manusia menurut
Afandi adalah sebagai berikut:30
a. Tugas kerja, yaitu rincian kegiatan yang harus di jalankan
oleh karyawan.
b. Kualitas kerja, yaitu hasil kerja yang terstandar dan sesuai
dengan yang di inginkan.
c. Kuantitas, yaitu jumlah hasil produksi kerja karyawan.
d. Ketepatan waktu, yaitu hasil produksi kerja karyawan.
e. Efektifitas biaya, yaitu menggunakan biaya yang tepat dan
efisien.
B.

Gaya Kepemimpinan
1. Pengertian dan Macam-macam Gaya Kepemimpinan
Robbins menyatakan bahwa kepemimpinan adalah
kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk
mencapai tujuan. Bentuk pengaruh tersebut dapat secara
29

Wilson Bangun, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta:
Erlangga, 2012), 162.
30
Afandi. P, Manajemen Sumberdaya Manusia (Teori, Konsep dan
Indikator), (Riau: Zanafa Publishing, 2018), 10.
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formal, seperti tingkat manajerial pada suatu organisasi.
Menurut Djanaid, menyebutkan bahwa kepemimpinan
merupakan seni untuk mempengaruhi, mengerakkan dan
tertentu pada situasi tertentu.
Definisi kepemimpinan tersebut mengandung unsur
proses mempengaruhi orag lain. Dengan kata lain,
kepemimpinan di fokuskan kepada apa yang di lakukan oleh
para pemimpin, yaitu proses dimana pemimpin menjelaskan
tujuan organisasi kepada orang yang di pimpinnya (bawahan)
serta memotivasi mereka untuk mencapai tujuan yang di
inginkan.
Menurut Robert Gaya kepemimpinan adalah
bagaimana seorang pemimpin melaksanakan fungsi
kepemimpinannya dan bagaimana ia di lihat oleh mereka yang
berusaha di pimpinnya atau mereka yang mungkin sedang
mengamati di luar. Menurut james bahwa gaya kepemimpinan
adalah berbagai pola tingkah laku yang di sukai oleh
pemimpin dalam proses mengarahkan dan mempengaruhi
pekerja. Sedangkan menurut Tampubolon gaya kepemimpinan
adalah perilaku dan strategi, sebagai hasil kombinasi dari
falsafah, ketrampilan, sifat, sikap yang sering di terapkan
seorang pemimpin ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja
bawahannya.31
Dari beberapa definisi kepemimpinan di atas penulis
dapat menyimpulkan bahwa kepemimpinana adalah perilaku
individu dalam mempengaruhi aktivitas kelompok dan
membuat orang lain mampu memberikan kontribusinya demi
efektivitas dan mencapai tujuan organisasi.
Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang di
pergunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba
mempengaruhi perilaku orang lain. Gaya kepemimpinan
adalah suatu pola perilaku yang konsisten yang di tunjukan
oleh pemimpin dan di ketahui pihak lain ketika pemimpin
31
Ila Rohmatun Nisyak, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi Dan
Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawaan,” Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen 5,
No 4 (2016): 4

30
berusaha mempengaruhi kegiatan-kegiatan orang lain. Gaya
kepemimpinan adalah pola tingkah laku yang lebih di sukai
oleh seorang pemimpin dalam proses mengarahkan dan
mempengaruhi para pekerja. Gaya kepemimpinan adalah pola
perilaku dan strategi yang di sukai dan sering di terapkan oleh
seorang pemimpin. Gaya kepemimpinan adalah suatu cara
yang di gunakan pemimpin dalam berinteraksi dengan
pengikutnya.
Sedangkan untuk macam-macam gaya kepemimpinan
adalah sebagai berikut:
a. Gaya Kepemimpinan Otoriter dan Demokratis
Gaya kepemimpinan otoriter di bangun atas dasar
kekuasaan. Pengikut sering kali dimtivasi dengan rasa
takut. Dengan gaya ini, pemimpin memerintah pengikutnya
untuk mengerjakan tugas untuk mengerjakan tugas dan
pengikut tersebut di harapkan untuk menyelesaikannya
tanpa harus bertanya-tanya. Gaya ini hanya mengenal
sangat sedikit pendelegasian wewenang dan pemimpin
tidak memberikan penjelasan tentang apa yang harus di
lakukan. Pemimpin yang otoriter biasanya sangat jauh
hubungannya dengan pengikutnya dan gaya kepemimpinan
seperti ini seringkali menciptakan kebencian terhadap
pemimpinnya.
Pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan
demokratis mendorong pengikutnya untuk berpartisipasi
dalam kegiatan-keiatan kelompok yang dekat. Di bawah
kepemimpinan seperti ini terjadi hubungan antaranggota
kelompok yang dekat. Si pemimpin menduduki posisinya
karena dia loyal terhadap kelompok dan sangat
memikirkan kepentingan anggotanya.32
b. Gaya kepemimpinan transformasional dan laissezfaire
Gaya kepemimpinan transaksional cenderung
beroperasi dalam batas-batas dan batas budaya yang ada,
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Heni Rohaeni, “Model Gaya Kepemimpinan Dan Motivasi Terhadap
Kinerja Pegawai,” Ecodemica IV, No 1 (2016): 37
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sementara para pemimpin transformasional sering bekerja
menuju perubahan budaya sejalan dengan visi mereka.33
Pemimpin yang bertipe laissezfaire, segera setelah
tujuan di terangkan pada bawahannya, untuk menyerahkan
sepenuhnya pada para bawahannya untuk menyelesaikan
pekerjaan-pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaanpekerjan yang menjadi tanggungnya. Ia hanya menerima
laporan-laporan hasilnya dengan tidak terlampau ikut
campur tangan atau tidak terlalu mau ambil inisiatif, dan
prakarsa dari para bawahannya, sehingga dengan demikian
di anggap cukup dapat memberikan kesempatan pada para
bawahannya bekerja bebas tanpa kekangan.34
2. Indikator Gaya Kepemimpinan
Menurut Kartono, Gaya kepemimpinan sesorang dapat di
lihat dan dinilai dari beberapa indikator. Indikator-indikator
tersebut adalah sebagai berikut:35
a. Kemampuan Mengambil Keputusan
Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan
yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang di hadapi
dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan yang
merupakan tindakan yang paling tepat.
b. Kemampuan Memotivasi
Kemampuan memotivasi adalah daya mendorong
yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau
dan rela untuk menggerakkan kemampuannya (dalam
bentuk keahlian atau keterampilan) tenaga dan waktunya
untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi
tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya dalam
33
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c.

d.

e.

f.

rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi
yang telah di tentukan sebelumnya.
Kemampuan Komunikasi
Kemampuan komunikasi adalah kecakapan atau
kesanggupan penyampaian pesan, gagasan atau pikiran
kepada orang lain dengan tujuan orang lain tersebut
memahami apa yang di maksudkan dengan baik, secara
langsung lisan atau tidak langsung.
Kemampuan untuk mengendalikan bawahan
Seorang pemimpin harus memiliki keinginan untuk
membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan
menggunakan kekuatan pribadi atas kekuasaan jabatan
secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan
jangka panjang perusahaan.
Tanggung Jawab
Seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab
kepada bawahanya. Tanggung jawab bisa di artikan
sebagai kewajiban yang wajib menanggung, memikul
jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan
jawab dan menanggung akibatnya.
Kemampuan Mengendalikan Emosi
Kemampuan mengendalikan emosional adalah hal
yang sangat penting bagi keberhasilan hidup kita. Semakin
baik kemampuan kita mengendalikan emosi semakin
mudah kita akan meraih kebahaagiaan.

3. Gaya Kepemimpinan dalam Perspektif Islam
Sedangkan dalam perspektif islam Kepemimpinan
adalah unsur yang tidak bisa di hindari dalam hidup ini. Sudah
merupakan fitrah manusia untuk selalu membentuk untuk
selalu membentuk sebuah komunitas. Dan dalam sebuah
komunitas selalu di butuhkan seorang pemimpin. Pemimpin
adalah orang yang di jaidikan rujukan dalam komunitas
tersebut. Pemimpin adalah orang yang memberikan visi dan
tujuan. Al-Qur’an banyak membahas masalah kehidupan
sosial dan politik, salah satunya adalah kepemimpinan yang di
ungkapkan sebagai khalifah. Kata khalifah di sebut sebanyak
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127 kali dalam Al-Qur’an yang maknanya berkisar di antara
kata kerja yaitu menggantikan, meninggakan, atau kata benda
pengganti atau pewaris, tetapi ada juga yang artinya telah
menyimpang seperti berselisih, menyalahi janji, atau beraneka
ragam.
Sedangkan dari perkataan khalf yang artinya suksesi,
pergantian atau generasi penerus, wakil, pengganti, penguasa
yang terulang sebanyak 22 kali dalam Al-Qur’an, lahir kata
khalifah. Kata ini menurut keterangan ensiklopedia islam,
adalah istilah yang muncul dalam sejarah pemerintahan islam
sebagai institusi politik islam, yang bersinonim dengan kata
imamah yang berarti kepemimpinan.
Adapun istilah kepemimpinan dalam perspektif islam
dapat kita lihat dari ayat-ayat Al-Qur’an, antara lain:

َٓ ََ َوإِ ْر قَا َه َستُّلَ ىِ ْي
ُض خَ يِ ُْفَ ۗح قَا ىُىْ ا أَذَجْ َؼو
ِ لَ ِٸ َن ِح إِِّّ ٍْ َج
ِ ْاػ ٌو فٍِ اﻷس
ُ ِف ُْهَا ٍَ ِْ َُ ْف ِس ُذ ِف ُْهَا َوََ ْس ِف
ۚۗ َل اى ِّذ ٍَا َء ۚ َوَّحْ ُِ ُّ ِسثِّ ُح ِت َح َْ ِذكَ َوُّقَذِّطُ ىَل
﴾ ٖٓ ﴿ َُ ْقَا َه إِِّّ ٍَٓ أَ ْػيَ ٌُ ٍَا الَ ذَ ْؼيَ َُى
“Dan (ingatlah) ketika tuhanmu berfirman kepada
para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah
di bumi. Mereka berkata “apakah engkau hendak menjadikan
orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana,
sedangkan kami bertasbih, memujimu, dan menyucikan
namamu? Dia berfirman, sungguh aku lebih mengetahui apa
yang tidak kamu ketahui.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 30).
Istilah yang di pakai di dalam ayat di atas yaitu
khalifah, merupakan pemimpin yang memikul amanah dan
tanggung jawab untuk menegakkan yang ma’ruf dan
mencegah yang munkar. Kemudian istilah lain yang di pakai
yaitu imam, pemimpin yang menjalankan tanggung jawab
berdasarkan petunjuk Allah. Jikalau kita melihat dari
perspektif islam kepemimpinan dapat di artikan kegiatan
menuntun, membimbing, memandu, dan mennjukan jalan
yang di ridhoi oleh Allah SWT. Yang menjadi pembeda
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dengan kepemimpinan lainnya yaitu kepemimpinan islam
mengutamakan nilai-nilai yang di ajarkan islam dan juga
semua itu di lakukan karena mengharap ridho Allah.36
Sifat kepemimpinan islam seorang pemimpin yang
beriman harus memiliki sifat-sifat yang mulia yang tertanam
dalam jiwanya agar dapat menjadi pemimpin yang bisa di
jadikan panutan untuk bawahannya, sifat-sifat tersebut antara
lain:
1. Akidah
Seorang muslim ketika memimpin ia ingat `bahwa
Allah SWT adalah penciptanya, ia memberikan kepadanya
kemampuan-kemampuan untuk memimpin, maka sudah
menjadi kewajiban untuk memimpin sesuai dengan
perintah penciptanya, menuju tujuan-tujuan yang telah di
tentukan olehnya sesuai dengan aturan-aturan dan batasanbatasan yang telah di gariskan.
2. Ketaatan
Teladannya adalah Rasulullah SAW, Allah telah
memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulnya jika kita
benar-benar mencintai Allah.
3. Kebersihan Hati
Pemimpin harus konsisten dalam setiap tindakannya,
ia merupakan panutan bagi yang lain. Konsisten berarti
senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip dalam semua
keadaan. Konsisten adalah semangat bekerja dan
berkorban demi nilai kehidupan.
Menurut Buchari menurut Sofyan S. Harahap
Rasulullah SAW dalam memimpin memiliki beberapa
karakter utama yang bisa di jadikan tauladan untuk
kepemimpinan saat ini. Beberapa karakter yang dimiliki
Rasulullah SAW sebagai pemimpin adalah:
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1. Siddiq
Yaitu seorang pemimpin yang selalu menyatakan
kebenaran, jujur, atau memiliki integrasi pribadi yang
tinggi.
2. Amanah
Seorang pemimpin harus dapat di percaya,
bertanggung jawab, dan selalu dapat menyelesaikan tugas,
kewajiban dan tanggung jawab yang di bebankan
kepadanya secara memuaskan, bahkan melebihi panggilan
tugas yang di berikan tanpa memikirkan imbalan.
3. Tabligh
Seorang memimpin yang memiliki kemampuan
untuk dapat menyampaikan, berkomunikasi secara benar,
menyampaikan kebenaran, serta mampu mendidik dan
mengarahkan orang mematuhi peraturan.
4. Fathanah
Seorang pemimpin yang profesional serta
mengutamakan keahlian, kecerdasan, kebijaksanaan,
kompetensi dalam menyelesaikan tugas yang di berikan
kepadanya.
Sementara gaya kepemimpinan islam di gambarkan
oleh sosok Nabi Muhammad SAW. Selain menjadi utusan
Allah, beliau juga merupakan sosok kepala negara dan kepala
rumah tangga yang hebat dan luar biasa. Sosok kharismatik
pada diri beliau telah membuat banyak orang tertarik untuk
masuk islam. Tidak hanya itu, beliau juga memberikan
pengaruh yang cukup besar kepada para pengikutnya, sehingga
para pengikut beliau yang awalnya memerangi islam justru
berbalik menjadi pembela dan pejuang islam. Sosok
kepribadian pemimpin dalam islam sangat identik dengan cara
Nabi Muhammad SAW dalam menjadi kepala negara dan
pemimpin umat islam. Kepemimpinan beliau merupakan
bagian yang berperan penting dalam membangun peradaban
islam, hingga pada akhirnya islam dapat di terima oleh bangsa
Arab. Nabi Muhammad di kenal sebagai pribadi yang memiliki
sifat jujur, amanah, cerdas, dan tabligh. Beliau selama hidup
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tidak pernah berkata dusta dan beliau juga merupakan sosok
yang cerdas ahli dalam menyusun strategi. Hal itu dapat di
buktikan oleh sejarah nabawiyah yang menggambarkan
kecerdasan Nabi dalam menghadapi musuh ketika berperang.
Perilaku-perilaku semacam ini menjadi hal yang patut di
teladani oleh seluruh pemimpin yang ada setelahnya. Pada
masa sekarang, perilaku-perilaku kepemimpinan tersebut
disebut dengan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan di
gambarkan sebagai perwujudan tingkah laku seorang
pemimpin mengenai kemampuannya dalam memimpin.37
C. Pelatihan
1. Pengertian dan Tujuan Pelatihan
Pihak manajemen perlu melaksanakan fungsi
pengembangan terhadap karyawan yang sudah bekerja
sebelumnya (lama) melalui pendidikan dan pelatihan.
Pendidikan dan pelatihan di berikan untuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan karyawan sehingga mampu
memenuhi tuntutan organisasi dalam menghadapi persaingan
dan perubahan. Pendidikan dan pelatihan dapat di lakukan di
dalam peerusahaan atau di luar perusahaan sesuai dengan
pertimbangan kebutuhan dan kemampuan keuangan
perusahaan.38
Menurut Rivai dan Sagala, pelatihan adalah proses yang
sistematis mengubah tingkah laku pegawai untuk mencapai
tujuan organisasi, yang berkaitan dengan keahlian dan
kemampuan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan saat ini.
Pelatihan memiliki orientasi saat ini dan membantu pegawai
untuk mencapai keahlian dan kemampuan tertentu agar
berhasil dalam melaksanakan pekerjaanya. Menurut Sonny
Sumarsono, pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu
faktor yang penting dalam pengembangan SDM. Pendidikan
dan latihan tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga
37
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meningkatkan keterampilan bekerja sehingga meningkatkan
produktivitas kerja. Louis E. Boon, David L. Kurtzt,
berpendapat bahwa pelatihan adalah suatu proses yang
sistematis untuk mengembangkan keterampilan individu,
kemampuan, pengetahuan atau sikap untuk mencapai tujuan
organisasi yang telah di tetapkan.39 Pelatihan adalah suatu
kegiatan untuk memperbaiki kemampuan kerja seseorang
dalam kaitannya dengan aktivitas ekonomi. Pelatihan menurut
desler adalah proses mengajarkan karyawan baru atau yang
ada sekarang, keterampilan dasar yang mereka butuhkan
untuk menjalankan pekerjaan mereka.40
Dari beberapa definisi pelatihan di atas dapat di
simpulkan bahwa pelatihan merupakan aktivitas dalam
meningkatkan kemampuan atau pengetahuan baru pagi
pekerja agar pekerjaan berjalan dengan lancar dan berhasil
dalam pekerjaanya.
Kondisi karyawan yang beragam dalam suatu persahaan
harus di sesuaikan dengan tujuan mengikuti pelatihan itu
sendiri. Pelatihan yang di berikan untuk menyeragamkan
semaksimal mungkin kemampuan dan pola pikir karyawan
terhadap perusahaan. oleh karena itu, perlu di berikan dengan
materi, metode pelatihan dan instruktur yang benar-benar
dapat mengakomodasi tujuan dari pelatihan itu sendiri.
Berikut ini beberapa tujuan perusahaan dalam
memberikan pelatihan agar karyawan dapat:
a. Menambah Pengetahuan Baru dan Mengasah Kemampuan
Karyawan
Dalam menambah pengetahuan baru Artinya
pengetahuan karyawan akan bertambah dari sebelumya.
Dengan bertambahnya pengetahuan karyawan, maka
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secara tidak langsung akan mengubah perilakunya dalam
bekerja.
Mengasah kemampuan karyawan maksudnya
kemampuan karyawan yang semula belum optimal, setelah
di latih di harapkan menjadi optimal. Atau dengan kata
lain karyawan yang dulunya tidak memiliki kemampuan,
maka set elah mengikuti pelatihan menjadi lebih mampu
untuk mengerjakan pekerjaanya.
b. Meningkatkan Keterampilan dan Meningkatkan Rasa
Tanggung Jawab
Artian meningkatkan keterampilan yaitu karyawan
harus lebih terampil untuk melaksanakan pekerjaan yang di
berikan kepadanya. Di samping memiliki pengetahuan,
karyawan juga di harapkan lebih terampil untuk
mengerjakan pekerjaannya.
Dalam rasa tanggung jawab artinya karyawan akan
lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaanya setelah
mengikuti pelatihan. Pelatihan juga akan meminimalkan
dari sikap masa bodoh atau tidak peduli karyawan dengan
kebijakan atau peraturan perusahaan. dengan memiliki rasa
tanggung jawab, tentu karyawan akan bekerja lebih serius,
sehingga hasil pekerjaanya menjadi lebih baik.
c. Memperdalam
Rasa
Memiliki
Perusahaan
dan
Memberikan Motivasi Kerja
Memperdalam rasa memiliki perusahaan artinya rasa
memiliki karyawan kepada perusahaan dapat meningkat
setelah mengikuti pelatihan. Hal ini sangat penting karena
dengan adanya atau tumbuhnya rasa memiliki kepada
perusahaan, maka akan dapat meningkatkan produktivitas
kerja atau prestasi kerja karyawan menjadi lebih baik. Rasa
memiliki ini harus selalu di timbulkan dan di tanamkan
pada setiap karyawan, sehingga mereka merasa di rumah
sendiri.
Dengan mengikuti pelatihan, maka motivasi kerja
karyawan menjadi lebih kuat dari sebelumnya . karyawan
akan lebih termotivasi untuk bekerja berkat dorongan yang
di berikan perusahaan. dengan meningkatkan motivasi
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kerja karyawan, maka tentu akan meningkatkan kepuasan
kerja dan kinerjanya.
d. Menambah Loyalitas dan Memahami Lingkungan Kerja
Menambah loyalitas artinya dengan mengikuti
pelatihan, kesetiaan karyawan kepada perusahaan akan
meningkat, sehingga dapat mengurangi turn over
karyawan. lebih dari itu dengan loyalitas karyawan yang
tinggi akan dapat menjaga rahasia perusahaan, karena
sayang adanya rasa memiliki perusahaan.
Memahami lingkngan kerja artinya setelah
mengikuti pelatihan, karyawan di harapkan mampu untuk
beradaptasi dengan lingkungan barunya. Hal ini di
sebabkan karena pada saat mengikuti pelatihan, karyawan
sudah di latih berbagai hal termasuk kerja sama dengan
karyawan lainnya, mengenal alat-alat kerja, prosedur kerja
dan teman-teman sekerjanya.
e. Memahami Budaya Perusahaan dan Membentuk Teamwork
Memahami budaya perusahaan Artinya karyawan
menjadi lebih tau apa yang harus dan seharusnya yang di
kerjakan setelah mengikuti pelatihan. Atau dengan kata
lain karyawan dapat memahami dan mengamalkan normanorma atau kebiasaan yang berlaku di dalam suatu
perusahaan. hal ini karena di dalam pelatihan materi
tentang budaya perusahaan juga harus di ajarkan kepada
seluruh karyawan. pemahaman tentang budaya perusahaan
harus untuk di laksanakan seluruh karyawan.
Maksud dari membentuk team-work yaitu dengan
mengikuti pelatihan karyawan merasakan satu-kesatuan
(satu keluarga besar) yang tak terpiahkan satu sama
lainnya. Dengan demikian karyawan akan mampu
menghindari diri dari sikap kepentingan individu, tetapi
lebih menekankan pada kepentinga bersama.41
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2. Teknik dan Manfaat Pelatihan
Agar memperoleh hasil yang baik, artinya karyawan
yang di latih akan mendapatkan manfaat sesuai dengan tujuan
perusahaan, maka perlu di perhatikan, teknik atau metodde
pelatihannya. Teknik pelatihan akan menentukan cara melatih
peserta pelatihan dengan berbagai kondisi. Dengan metode
pelatihan tertentu di harapkan hasilnya akan maksimal. Dalam
prakteknya teknik dalam pelatihan dan pengembangan
karyawan ada dua macam, yaitu sebagai berikut:
a. Metode Praktis
Metode ini memberikan pelatihan kepada karyawan
sambil bekerja. Artinya karyawan langsung di latih dengan
pekerjaan yang akan di tanganinya. Biasanya metode ini di
berikan karena kondisi kebutuhan perusahaan mendesak.
Pertimbangan lainnya karena peserta pelatihan di nilai
sudah memiliki pengalaman tertentu, sehingga tinggal
menyesuaikan diri dan memperdalam dengan pekerjaan
yang baru. Dalam on the job training calon karyawan di
beritahukan pengetahuan tentang Struktur organisasi yang
ada di dalam perusahaan, Bekerja dalam berbagai macam
ket erampilan, Melatih karyawaan tentang cara
pelaksanaan pekerjaan, Magang di bagian-bagian tertentu
atau cabang tertentu dan Penugasan tugas sementara
b. Teknik Presentasi dan Metode Simulasi
Teknik presentasi memberikan pemahaman kepada
karyawan melalui tatap muka secara langsung. Artinya
pelatihan di berikan di dalam ruangan tertentu. Instruktur
memberikan materi langsung ke peserta pelatihan dan
peserta dapat menanggapi materi yang di berikan. Model
pelatihan semacam ini dapat di lakukan dengan cara,
sistem perkuliahan di kelas, Presentasi video, Konferensi,
Workshop, Atau gabungan dari salah satunya
Dalam metode simulasi, karyawan di latih untuk
memecahkan suatau permasalahan yang sedang di hadapi.
Masalah di berikan dengan berbagai macam sehingga
memerlukan pemecahan yang mendalam. Dalam
praktiknya model simulasi dapat di lakukan dengan cara,
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Studi kasus, Role playing, Business games, Vestibule
training, Latihan di laboratorium untuk pekerjaan tertentu.
Setelah menyelesaikan pelatihan dengan model
simulasi karyawan di harapkan benar-benar mampu
menyelesaikan setiap persoalan yang timbul. Teknik
pelatihan di berikan kepada karyawan yang berbeda
jabatan. Demikian pula dengan model presentasi akan
memberikan pemahaman terbaru tentang berbagai hal
terutama pekerjaan yang akan di lakukannya. Sehingga
gabungan dari kedua model ini sangat di perlukan guna
menambah dan memperluas wawasan para peserta
pelatihan.42
Sebagaimana telah di uraikan sebelumnya bahwa
pelatihan bukan saja tanggung jawab organisasi, melainkan
juga tanggung jawab pegawai secara pribadi. Hal ini di
sebabkan bahwa baik organisasi maupun pegawai akan
mendapatkan manfaat dari pelatihan tersebut. Menurut
Rivai dan Sagala manfaat pelatihan dapat di lihat dari tiga
sisi, yaitu untuk pegawai dan untuk organisasi, untuk
organisasi, dan untuk hubungan SDM dalam intra dan
antargrup. Berikut ini rincian manfaat secara keseluruhan
dari pelatihan :
a. Untuk Pegawai
Membantu pegawai dalam membuat keputusan dan
pemecahan masalah yang lebih efektif, serta melalui
pelatihan dan pengembangan, variabel pengenalan,
pencapaian prestasi, pertumbuhan, tanggung jawab dan
kemajuan dapat di internalisasi dan di laksanakan,
membantu mendorong dan mencapai pengembangan diri
dan rasa percaya diri, kemudian membantu pegawai
mengatasi stres, tekanan, frustasi dan konflik, selanjutnya
memberikan informasi tentang meningkatnya pengetahuan
kepemimpinan, keterampilan komunikasi dan sikap, serta
meningkatkan kepuasan kerja dan pengajuan, membantu
organisasi
menekati
tujuan
pribadi
sementara
42
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meningkatkan ketrampilan interaksi, memenuhi kebutuhan
personal peserta dan pelatihan, memberikan nasehat dan
jalan untk pertumbuhan masa depan, membangun rasa
pertumbuhan dalam pelatihan, membantu pengembangan
keterampilan mendengar, bicara dan meulis dengan latihan,
dan membantu menghilangkan rasa takut melaksanakan
tugas baru.
b. Untuk Organisasi
Mengarahkan untuk meneingkatkan profitabilitas
atau sikap yang lebih positif terhadap orientasi profit,
memperbaiki pengetahuan kerja dan keahlian pada semua
level organisasi, memperbaiki moral SDM, membantu
organisai untuk mengetahui tujuan perusahaan, membantu
menciptakan image organisasi yang lebih baik, mendukung
otensitas, kepercayaan dan keterbukaan, kemudian
eningkatkan hubungan antara atasan dan bawahan,
membeantu pengembangan organisasi, serta memebantu
mempersiapkan dan melaksanakan kebijakan organisasi,
memberikan informasi tentang kebutuhan organisasi di
masa depan, organisasi dapat membuat keputusan dan
memecahkan masalah yang lebih efektif, kemudian
membantu pengembangan promosi dari dalam, dn aspek
lain yang biasanya di di perlihatkan pekerja, serta embantu
meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan
kualitas kerja, membantu menekan biaya dalam berbagai
bidang seperti produksi, SDM, administrasi, meningkatkan
rasa tanggung jawab terhadap kompetensi dan pengetahuan
perusahaan, meningkatkan hubungan antar buruh dan
manajemen,mengurangi biaya konsultan luar dengan
menggunakan konsultan internal, mendorong mengurangi
perilaku merugikan, menciptakan iklim yang baik untuk
pertumbuhan, membantu meningkatkan komunikasi
organisasi, membantu organisasi untuk menyesuaikan diri
dengan perubahan, dan Membantu menangani konflik
sehingga terhindar dari stres dan tekanan kerja.
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c. Untuk Hubungan Intra dan Antargrup
Meningkatkan komunikasi antargrup dan individual,
membantu dalam orientasi bagi organisasi baru dan
organisasi transfer tau promosi, memberikan informasi
tentang kesamaan kesempatan dan aksi alfirmatif,
memberikan informasi tentang hukum pemerintah dan
kebijakan internasional, meningkatkan keterampilan
interpersonal, membuat kebijakan perusahaan, aturan dan
regulasi, membangun kohesivitas dalam kelompok,
membeikan iklim yang baik untuk belajar, pertumbuhan
dan kordinasi, meningkatkan kualitas moral, membangun
kohesivitas kelompok, membuat organisasi menjadi tempat
yang lebih baik untuk bekerja dan hidup.43
3. Indikator Pelatihan
Indikator-indikator pelatihan menurut Anwar Prabu
Mangkunegara, di antaranya:
a. Jenis Pelatihan
Berdasarkan analisis kebutuhan program pelatihan
yang telah di lakukan, maka perlu di lakukan pelatihan
meningkatkan kinerja karyawan dan etika kerja bagi
tingkat bawah dan menengah
b. Tujuan Pelatihan
Tujuan pelatihan harus konkrit dan dapat di ukur, oleh
karena itu pelatihan yang di selenggarakan bertujuan untuk
meningkatkan keterampilan kerja agar peserta mampu
mencapai kinerja secara maksimal dan meningkatkan
pemahaman peserta terhadap etika kerja yang harus di
terapkan.
c. Materi
Materi pelatihan dapat berupa pengelolaan
(manajemen), tata naskah, psikologis, kerja, komunikasi
kerja, displin dan etika kerja, kepemimpinan kerja dan
pelaporan kerja.
43
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d. Metode yang Digunakan
Metode pelatihan yang di gunakan adalah metode
pelatihan dengan teknik partisipatif yaitu diskusi
kelompok,
konfrensi,
simulasi,
bermain
peran
(demonstrasi) dan games, latihan dalam kelas, test, kerja
tim dan study visit (studi banding).
e. Kualifikasi Peserta
Peserta pelatihan adalah karyawan perusahaan yang
memenuhi persyaratan seperti karyawan tetap dan staf
yang mendapat rekomendasi pemimpin.
f. Kualifikasi Pelatih
Instruktur yang akan di gunakan dalam memberikan
materi pelatihan harus memenuhi kualifikasi persyaratan
antara lain mempunyai keahlian yang terhubung dengan
materi pelatihan, mampu membangkitkan motivasi, dan
mampu menggunakan metode partisipatif.
g. Waktu (Banyaknya Sesi)
Banyaknya sesi materi pelatihan terdiri dari 67 sesi
materi dan 3 sesi pembukaan dan penutupan pelatihan
kerja. Dengan demikian jumlah sesi pelatihan ada 70 sesi
atau setara dengan 52,2 jam. Makin sering petugas
mendapat pelatihan, maka cenderung kemampuan dan
keterampilan karyawan semakin meningkat.
4. Pelatihan Dalam Perspektif Islam
Manfaat-manfaat pendidikan dan pelatihan bagi
organisasi pada umumnya dapat di rasakan dengan segera
setelah pegawai tersebut kembali bertugas. Islam mendorong
untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia
melalui pelatihan terhadap para pegawai dengan tujuan
mengembangkan kompetensi dan kemampuan teknis pegawai
dengan tujuan mengembangkan kompetensi dan kemampuan
teknis pegawai dalam menunaikan tanggung jawab
pekerjaanya.44 Allah SWT menjelaskan bahwa dalam
44
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melakukan pengembangan terhadap sumber daya manusia,
hendaknya melalui hikmah, sebagimana firman-nya:

ُ اُ ْد
ٍْ ِل تِ ْاى ِح ْن ََ ِح َو ْاى ََىْ ِػظَ ِح ْاى َح َسَْ ِح َو َجا ِد ْىهُ ٌْ تِاىَّر
َ ِّع اِىً َسثُِ ِْو َست
ٌَض َّو ػ َِْ َس ِث ُْيِهࢭ َوهُى اَ ْػي
َ َِّه ٍَ اَحْ َس ُِۗ اِ َُّ َست
َ ِْ ََ ل هُ َى اَ ْػيَ ٌُ ِت
ُ﴾ ٕٔ۱ ﴿ َِْ تِا ْى َُ ْهرَ ِذ
“serulah (manusia) kepada jalan tuhanmu dengan
hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mer ka
dengan cara yang baik. Sesungguhnya tuhanmu dialah yang
lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya
dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang
mendapat petunjuk.” (Q.S. An-Nahl [16]: 125).
Dalam ayat ini, Allah SWT memberikan pedoma
kepada Rasulnya tentang mengajak manusia (dakwah) ke
jalan Allah. Jalan Allah di sini maksudnya ialah agama Allah
yakni syariat islam yang di turunkan kepada Nabi Muhammad
SAW.
D. Motivasi Kerja
1. Pengertian dan Tujuan Motivasi Kerja
Sebagian besar orang sulit memotivasi diri sendiri.
Karena itu tidak mengherankan bahwa memotivasi orang lain
adalah tugas yang sulit dan rumit. untuk meningkatkan
kemungkinan keberhasilan tugas itu, ilmuan bidang prilaku
manusia telah berusaha menyediakan bahan supaya kita dapat
memperoleh pengertian yang lebih baik mengenai dinamika
motivasi. Motivasi merupkan proses psikologis yang
membangkitkan dan mengarahkan prilaku pada pencapaian
tujuan atau goal-directed behavior. Menurut Robert Kreitner
dan Angelo Khicki, dalam Wibowo Manajer perlu memahami
proses psikologis ini apabila mereka ingin berhasil membina
pekerja menuju pada penyelesaian sasaran organisasi.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat di simpulkan bahwa
motivasi kerja adalah kelompok
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pendorong yang berasal dari dalam maupun dari luar individu
untuk melakukan pekerjaan yang mengarah pada pemenuhan
kebutuhan-kebutuhannya.45
Istilah motivasi berasal dari bahasa latin movere yang
sama dengan to move (bahasa inggris) yang artinya
mendorongatau menggerakkan. Motivasi merupakan proses
psokologis yang timbul di akibatkan oleh faktor-faktor yang
bersumber baik dari dalam maupun dari luar diri seseorang.
Menurut Sastrohadiwiryo motivasi dapat di artikan sebagai
keadaan kejiwaan dan sikap mental manusia yang
memberikan energi, mendorong kegiatan (moves), dan
mengarah atau menyalurkan perilaku ke arah mencapai
kebutuhan yang memberikan kepuasan atau mengurangi
ketidakseimbangan.46 Motivasi kerja merupakan energi yang
menggerakkan individu untuk berusaha mencapai tujuan yang
di harapkan dalam melakukan pekerjaanya. 47
Dari beberapa pengertian motivasi di atas penulis dapat
menyimpulkan bahwa motivasi adalah suatu penggerak atau
pendorong dalam memberikan energi untuk bekerja.
Di berikannya motivasi kepada karyawan atau
seseorang tentu saja mempunyai tujuan antara lain yaitu
mendorong semangat dan gairah karyawan, meningkatkan
moral dan kepuasan kerja karyawan, meningkatkan
produktivitas kerja karyawan, mempertahankan loyalitas dan
kestabilan karyawan, meningkatkan kedisiplinan dan
menurunkan tingkat absensi karyawan, menciptakan suasana
dan hubungan kerja yang baik, meningkatkan kreativitas dan
partisipasi karyawan, meningkatkan kesejahteraan karyawan,

45
Paijan Dan Hapsi Ali, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan
Transformasional, Pelatihan Terhadap Motivasi Kerja Serta Iplikasi Kinerja Tenaga
Kependidikan Di Universitas Mercubuana,” Jurnal Ekonomi XXI, no 03 (2016):
345-346.
46
Abdul Rachman Saleh, Hardi Utomo, “Pengaruh Disiplin Kerja,
Motivasi Kerja, Etos Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja
Karyawan Bagian Produksi Di PT. Imko Java Semarang,” Among Makarti 11, No
21 (2018): 32-33
47
Garry Surya Changgriawan, “Pengaruh Kepuasan Kerja Dan Motivasi
Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di One Way Production 5, No 3 (2017): 3

47
mempertinggi rasa tanggng jawab karyawan terhadap tugas
dan pekerjaannya.
Berikut ini di kemukakan pendapat seorang ahli di
bidang manajemen. Saydam mengemukakan sebagai berikut.
“pada hakikatnya tujuan pemberian motivasi kerja kepada
para karyawan adalah untuk mengubah perilaku karyawan
sesuai dengan keinginan perusahaan, meningkatkan gairah
dan semangat kerja, meningkatkan disiplin kerja,
meningkatkan prestasi kerja, meningkatkan rasa tanggung
jawab, meningkatkan produktivitas dan efisiensi, serta
menumbuhkan loyalias karyawan pada perusahaan.48
Para praktisi manajemen ingin mengetahui faktor
apakah yang memengaruhi produktivitas kerja. Salah satu
eksperimen yang di lakukan Hawthorne adalah meneliti
dampak faktor penyinaran (yaitu remang-remang, terang, dan
terang sekali) pada kinerja karyawan sejak saat itu penelitian
untuk memehami kebutuhan-kebutuhan psikis karyawan pun
semakin banyak di lakukan baik oleh mereka yang memiliki
latar belakang ilmu psikologi yang baik ataupun praktisi yang
tertarik pada masalah psikologi karyawan.49
Untuk menjelaskan motivasi dapat di gunakan teori
motivasi dari Maslow yaitu Teori Hiearki Kebutuhan Maslow
(maslow’s need hierarchy thoey), Pendapat tentang teori
kebutuhan di kemukakan di anatarany oleh Maslow. Menurut
Maslow sebagaimana di kutip oleh Hersey mengatakan,
tingkah laku manusia pada waktu tertentu di arahkan oleh
kebutuhan paling kuat yang muncul pada waktu itu. Ada lima
tingkat kebutuhan manusia, dan bila tingkat kebutuhan
pertama belum terpenuhi, maka segala usaha manusia di
tujukan untuk memenuhi kebutuhan itu lebih dulu, itulah yang
merupakan motivator aktif. Bila kebutuhan tingkat pertama ini
telah terpenuhi sampai batas waktu tertentu, barulah muncul
48
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kebutuhan tingkat kedua sebagai kebutuhan terkuat, dan ini
pula sekarang yang menjadi motivator aktif, sedangkan
kebutuhan tingkat pertama yang sudah terpenuhi tidak lagi
menjadi motivator aktif. Begitulah seterusnya sampai pada
kebutuhan tingkat ketiga, tingkat keempat, dan tingkat kelima.
Tidak dapat di pungkiri, bahwa manusia bekerja di
sebabkan adanya faktor kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh
dirinya sendiri. Hal ini menyebabkan manusia melakukan
kerjasama dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya
tersebut dengan memasuki suatu organisasi.50 Pada dasarnya
menurut Maslow ada lima kebutuhaan pegawai dalam
organisasi yang di susun secara hierarkis (bertingkat), yaitu
sebagai berikut:51
a. Kebutuhan Fisiologis (physiological needs)
Kebutuhn fisiologis merupakan hierarki kebutuhan
manusia yang paling dasar yang merupakan kebutuhan
untuk dapat hidup meliputi sandang, pangan, papan seperti
makan, minum, perumahan, tidur dan lain sebagainya.
b. Kebutuhan Rasa Amanan (safety needs)
Kebutuhan akan rasa aman ini meliputi keamanan
secara fisik dan psikologis. Keamanan dalam arti fisik dari
dan ke tempat pekerjaan. Keamanan fisik ini seperti
keamanan dan perlindungan dari bahaya kecelakaan kerja
dengan memberikan asuransi dan penerapan prosedr K3
(keselamatan dan kesehatan kerja), serta penyediaan
transportasi bagi karyawan. sedangkan keamanan yang
bersifat psikologis juga penting mendapat perhatian.
Keamanan dari segi psikologis ini seperti perlakuan yang
manusiawi dan adil, jaminan akan kelangsungan
pekerjaanya, jaminan akan hari tuanya pada saat mereka
tidak ada lagi.

50

279-270.

51

Ibid, Kadarisman, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia,

Elisa Sari, Rina Dwiarti, “Pendekatan Hierarki Abraham Maslow
Pada Prestasi Kerja Karyawan PT. Madu baru (PG Madukismi) Yogyakarta,”
Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis 6, no 1 (2018): 61-62.

49
c. Kebutuhan Sosial (social needs)
Meliputi kebutuhan untuk persahabatan afiliasi
(hubungan antar pribadi yang ramah dan akrab), dan
interaksi yang lebih erat dengan orang lain. Dalam
organisasi akan berkaitan dengan kebutuhan akan adanya
kelompok kerja yang kompak, suervisi yang baik, rekreasi
bersama.
d. Kebutuhan Penghargaan (esteem needs)
Kebutuhan ini meliputi kebutuhan dan keinginan
untuk di hormati, di hargai atas prestasi seseorang,
pengakuan atas faktor kemampuan dan keahlian seseorang
serta efektivitas kerja seseorang. Maslow membagi
kebutuhan akan rasa harga diri/penghargaan ke dalam dua
sub, yakni penghormatan dari diri sendiri dan penghargaan
dari orang lain. Sub pertama mencakup hasrat dari individu
untuk memperoleh kompetensi, rasa percaya diri, kekuatan
pribadi adekuasi, prestasi, kemandirian dan kebebasan.
Kesemuanya mengimplikasikan bahwa individu ingin dan
perlu mengetahui bahwa dirinya mampu menyelesaikan
segenap tugas atau tantangan dalam hidupnya. Sub yang
kedua mencakup antara lain prestasi, dalam hal ini individu
butuh penghargaan atas apa-apa yang di lakukannya.
Penghargaan ini dapat berupa pujian, pengakuan, piagam,
tanda jasa,hadiah, kompensasi, insentif, prestise (wibawa),
status, reputasi, dan lain sebagainya.
e. Kebutuhan Aktualisasi Diri, (self aktualization needs)
Aktualisasi diri merupakan hierarki kebutuhan dari
maslow yang paling tinggi. Aktualisasi diri berkaitan
dengan proses pengembangan akan potensi yang
sesungguhnya dari seseorang. Pemenuhan kebutuhan ini
dapat di lakukan oleh para pimpinan perusahaan dengan
menyelanggarakan pendidikan dan pelatihan, memberikan
otonoi untuk berkreasi, memberikan pekerjaan yang
menantang, dan lain sebagainya.
Maslow menyatakan bahwa kebutuhan manusia bertingkat
tingkat seperti pada gambar:
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Gambar 2.1 Hierarki kebutuhan Maslow
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Gambar 2.1 Hierarki kebutuhan Maslow
ikian, teori Maslow tersebut mengasumsikan bahwa
pegawai dalam memenuhi kebutuhannya, terlebih dahulu
memenuhi kebutuhannya, terlebih dahulu memenuhi
kebutuhan yang paling dasar, yaitu kebutuhan fisiologis
setelah terpenuhi kemudian meningkat kepada kebutuhan
yang paling tinggi. Apabila seperangkat kebutuhan telah
terpenuhi, maka kebutuhan tersebut tidak lagi menjadi faktor
motivator.
Berdasarkan uraian di atas, berikut ini di kemukakan
tujuan pemberian motivasi kerja kepada para karyawan adalah
untuk mengubah perilaku karyawan sesuai dengan keinginan
perusahaan. berdasarkan uraian di atas, berikut dapat di
kemukakan bahwa dalam pemberian motivasi, sebenarnya
terkandung makna bahwa setiap pegawai perlu di perlakukan
dengan segala kelebihan, keterbatasan dan kekurangankekurangannya. Dalam melakukan pekerjaan, seseorang
pegawai berbuat atau tidak tidak berbuat bukanlah sematamata di dorong oleh faktor-faktor ratio (pikiran), tetapi juga
kadang-kadang di pengaruhi oleh faktor emosi (perasaan).
Oleh sebab itu, faktor-faktor ini perlu mendapat perhatian
dalam memberikan motivasi, agar motivasi itu benar-benar
tepat sasaran. Jadi perubahan perilku di sini adalah perilaku
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kerja, dalam arti bahwa pemberian motivasi kepada para
pegawai, agar mereka tetap bersedia melaksanakan pekerjaan
sesuai dengan kecakapan yang di miliki.
Oleh karena itu mereka di harapkan bukan saja asal
mau bekerja , tetapi juga yang terpenting adalah pekerjaan itu
sesuai
dengan
apa
yang
di
inginkan
oleh
organisasi.Selanjutnya, tujuan pemberian motivasi kepada
para karyawan adalah meningkatkan gairah dan semangat
kerja. Dalam kaitan ini dapat di kemukakan, bahwa persoalanpersoalan manusia (pegawai) hanya dapat di selesaikan oleh
manusia pula, dengan menggunakan data dan alat-alat
kemanusiaan. Kondisi mental atau psikis pegawai, amat besar
pengaruhnya untuk produktivitas kerja. Mental yang sedang
labil karena mental pegawai tersebut sedang menghadapi
persolan-persoalan tertentu, lebih-lebih permasalahan tersebut
cukup berat, maka hal ini sangat berpengaru pada diri pegawai
yang bersangkutan. Begitu pula perlakuan yang baik dan
wajar kepada pegawai, amat berpengaru besar terhadap
produktivitas di bandingkan dengan pemberian uang/gaji yang
tinggi.
Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa perhatian
serta perlakuan terhadap unsur kemanusiaan dalam pekerjaan
lebih menuntut pemecahan yang tinggi dari pada
pengoperasian perangkat-perangkat canggih sekalipun. Tujuan
pemberian motivasi kepada karyawan selanjutnya adalah
meningkatkan disiplin kerja, hal ini di maksudkan bahwa
disiplin kerja pegawai dapat di tumbuhkan karena motivasi
yang di berikan organisasi atau pimpinan pada diri pegawai
tersebut. Dengan demikian, pimpinan organisasi sebelum
memberikan motivasi kepada pegawainya, harus terlebih
dahulu memahami apa yang menjadi motiv pegawai sehingga
mampu bekerja dengan baik, apa yang mendorongnya supaya
pegawai bersedia memberikan waktunya, tenaganya, dan
pikirannya untuk melaksanakan pekerjaan dalam organisasi
yang menjadi tempat kerjanya. Di ketahui bahwa tidak semua
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pimpinan mampu atau berhasil dalam melakukan pemberian
motivasi kepada pegawainya.
Pemberian motivasi tersebut lebih merupakan suatu kiat
di bandingkan suatu ilmu. Hal ini di sebabkan, yang di tuntut
dalam penerapannya adalah kemampuan untuk memengaruhi
dan meyakinkan pegawainya, berkomunikasi dan bergaul
dengan pegawai yang akan di beri motivasi tersebut. Dengan
demikian, di harapkan cara-cara tersebut akan menciptakan
serta meningkatkan disiplin tinggi atas dasar kesadaran
pegawai yang bersangkutan. Selanjutnya tujuan pemberian
motivasi kepada para karyawan adalah meningkatkan prestasi
kerja. Dengan demikian, dapat di kemukakan bahwa pada
pegawai sebagai manusia, biasanya keinginan untuk
berprestasi akan menjadi dambaan yang dapat mendorong
pegawai yang bersangkutan untuk melakukan pekerjaan.
Pencapaian prestasi (achievment) dalam melakukan pekerjaan
akan menggerakkan pegawai yang bersangkutan untuk
melakukan tugas-tugas berikutnya.
Dengan demikian, prestasi yang di capai dalam
pekerjaan akan menimbulkan sikap positif, sikap yang selalu
ingin melakukan pekerjaan dengan penuh tantangan.
Sebaliknya, jika seseorang pegawai gagal meraih prestasi,
akan menimbulkan rasa frustasi dan tidak puas dalam diri
seseorang. Hal ini akan berakibat timbulnya kecenderungan
konflik di dalam lingkungan pekerjaan. Oleh sebab itu,
seorang pimpinan harus selalu mencoba mendorong
bawahannya agar mempunyai prestasi yang baik. Prestasi
yang di capai pegawai bukan saja meningkatkan motivasi bagi
yang bersangkutan, tetapi juga menguntungkan oragnisasi
dalam usahanya meningkatkan produktivitas. Tujuan
pemberian motivasi kepada para karyawan berikutnya adalah
maningkatkan rasa tanggung jawab, dalam kaitan ini dapat di
kemukakan bahwa seorang pegawai yang bekerja dalam
organisasi pada suatu waktu ingin di percaya memegang
tanggung jawab yang lebih besar.
Tanggung jawab tersebut bukan saja atas hasil
pekerjaan yang baik, tetapi juga tanggung jawab berupa
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kepercayaan yang di berikan sebagai orang yang mempunyai
potensi. Dalam tanggung jawabini tercakup pengertian apa
yang di sebut sense of parcitipation dan sense of belonging.
Setiap pegawai ingin di ikut sertakan dan ingin di akui sebagai
orang yang mempunyai potensi. Pengakuan ini akan
menimbulkan rasa percaya diri, dan siap memikul tanggung
jawab yang lebih besar dalam unit kerja atau dalam
kelompoknya. Bentuk tanggung jawab yang banyak di berikan
organisasi kepada pegawainya anatara lain adalah membentuk
gugus kendali mutu di unit-unit kerja. Pembentukan gugus
kendali mutu tersebut dalam usaha meningkatkan mutu hasil
kerjaa. Dalam gugus kendali mutu, setiap pegawai di berikan
kesempatan memberikan kontribusinya melalui kelompoknya,
bagaimana sebaiknya mengatasi gangguan, meningkatkan
mutu pelayanan, dan sebagainya.
Dengan cara mengikutsertakan pegawai dalam
kelompok gugus kendali mutu, sedikit banyak mereka akan
termotivasi. Selanjutnya, tujuan pemberian motivasi kepada
para karyawan adalah meninkatkan prodktivitas dan efisiensi.
Dalam kaitan ini dapat di kemukakan bahwa tidak ada
pegawai yang senang bekerja di tempat kerja yang
membosankan., meresahkan, serta membahayakan kondisi
jiwa. Kondisi kerja amat menentukan tingkat gairah kerja para
pegawainya. Apabila kondisi kerja di rasa menyenangkan,
menyejukan, dan tidak bising, maka semua orang akan
termotivasi untuk bekerja giat. Namun, kondisi kerja yang
kacau balau, pengap, gelap dan bising, akan menurunkan
prestasi kerja yang pada akhirnya akan menurunkan
produktivitas organisasi serta efisiensi. Selanjutnya, tujuan
pemberian motivasi kepada para karyawan adalah
menimbulkan loyalitas karyawan pada perusahaan motivasi
merupakan modal utama timbulnya loyalitas pegawai terhadap
organisasi.
Bila motivasi lemah, maka loyalitas juga akan merosot.
Oleh sebab itu, para pegawai yang mempunyai motivasi
tinggi, juga akan memeiliki loyalitas tinggi. Dengan kata lain,
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loyalitas tidak dapat di wujudkan bila para pegawai tidak
mendapat motivasi untuk bekerj giat dalam organisasi. Oleh
sebab itu, motivasi sangat erat kaitanyya dengan loyalitas
pegawai terhadap organisasi. Berbagai sebab rendahnya
loyalitas pegawai antara yaitu, rendahnya motivasi kerja
pegawai, struktur organisasi kurang jelas sehingga tugas dan
tanggung jawab kabur, rancangan pekerjaan kurang baik
sehingga di rasa kurang cukup menantang, rendahnya kualitas
manajemen yang terlihat pada kurangnya perhatian terhadap
kepuasan masyarakat, rendahnya kemampuan kerja atasan
yang tidak dapat mendukung berhasilnya kerja sama tim,
kurang terbukanya kesempatan untuk mengembangkan karier,
sistem kompensasi yang kurang menjamin ketenangan kerja,
dan Waktu kerja yang kurang fleksibel.52
2. Faktor-Faktor dan Metode Motivasi Kerja
Motivasi atau dorongan untuk bekerja ini sangat
menentukan bagi tercapainya suatu tujuan, maka manusia
harus dapat menumbuhkan motivasi kerja setinggi-tingginya
bagi para karyawan dalam perusahaan. menurut Rivai faktorfaktor yang mempengaruhi motivasi yaitu kemungkinan untuk
berkembang, jenis pekerjaan, dan apakah mereka merasa
bangga menjadi bagian dari perusahaan tempat mereka
bekerja
Di samping itu terdapat beberapa aspek yang
mempengaruhi motivasi kerja yaitu rasa aman dalam bekerja,
mendapat gaji yang adil dan kompetetif, lingkungan kerja
yang menyenangkan, penghargaan atas prestasi kerja, dan
perlakuan yang adil dari manajemen.53 Adapun metodemetode motivasi kerja adalah sebagai berikut:
Metode Langsung (direct motivasion) adalah motivasi
yang di berikan secara lansung kepada setiap individu
karyawan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Jadi
52
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sifatnya khusus seperti memberikan pujian, penghargaan,
bonus, piagam, dan lain sebagainya.
Motivasi Tidak Langsung (indirect m otivasion) adalah
motivasi yang di berikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas
yang
mendukung
serta
serta
menunjang
gairah
kerja/kelancaran tugas, sehingga para karyawan betah dan
bersemangat melakukan pekerjaanya. Misalnya, kursi empuk,
mesin-mesin yang baik, ruangan kerja terang dan nyaman,
suasana dan lingkungan pekerjaan yang baik, penempatan
karyawan yang tepat dan lain-lainnya. Motivasi tidak
langsung ini besar pengaruhnya untuk merangsang semangat
bekerja karyawan, sehingga produktivitas kerja meningkat.
3. Jenis-jenis dan Model-model Motivasi Kerja
Motivasi Positif (insentif positif) yaitu manajer
memotivasi bawahan dengan memeberika hadiah kepada
mereka yang brestasi baik. Dengan motivasi positif ini
semangat kerja bawahan akan meningkat, karena manusia
pada pada umumnya senang menerima yang baik-baik saja.
Motivasi Negatif (insentif negatif) yaitu manajer
memotivasi bawahannya dengan memberikan hukuman
dengan kepada mereka yang pekerjaanya kurang baik
(prestasinya rendah). Dengan motivasi negatif ini semangat
kerja bawahan dalam jangka waktu pendek akan meningkat,
karena mereka takut di hukum, tetapi untuk jangka waktu
panjang dapat berakibat kurang baik.
Dalam praktek kedua jenis motivasi di atas sering di
gunakan oleh manajer suatu perusahaan. penggunaanya harus
tepat dan seimbang, supaya dapat meningkatkan semangat
kerja karyawan. yang menjadi masalah ialah kapan motivasi
positif atau motivasi negatif itu efektif merangsang gairah
kerja karyawan. motivasi positif efektif untuk jangka panjang,
sedang motivasi negatif efektif untuk jangka pendek saja.
Tetapi manajer harus konsisten dan adil dalam
menerapkannya. Adapun model-model motivasi kerja adalah
sebagai berikut:
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Model Tradisional Mengemukakan bahwa untuk
memotivasi bawahan agar gairah bekerjanya meningkat di
lakukan dengan sisten insentif yaitu memberikan insentif
material kepada karyawan yang berpreatasi baik. Semakin
berprestasi maka semakin maka banyak balas jasa yang di
terimanya. Jadi motivasi bawahan untuk mendapatkan insentif
(uang- barang) saja.
Model Hubungan Manusia Mengemukakan bahwa
untuk memotivasi bawahan supaya gairah bekerjanya
meningkat, di lakukan dengan mengakui kegiatan sosial
mereka dan membuat mereka merasa berguna serta penting.
Sebagai akibatnya karyawan mendapatkan beberapa
kebebasan membuat keputusan dan kreativitas dalam
melakukan pekerjaanya. Dengan memperhatikan kebutuhan
material dan non material karyawan maka motivasi
bekerjanya akan meningkat pula. Jadi motivasi karyawan
adalah untuk mendapa tkan kebutuhan material dan non
material.
Model Sumber Daya Manusia Mengemukakan bahwa
karyawan di motivasi oleh bnyak faktor, bukan hanya uang
atau barang atau keinginan akan kepuasan saja, tetapi juga
kebutuhan akan pencapaian dan pekerjaan yang berarti.
Menurut model ini karyawan cenderung memperoleh
kepuasan dari prestasi kerjanya yang baik.karyawan bukanlah
berprestasi baik karena merasa puas, melainkan termotivasi
oleh rasa tanggung jawab yang lebih luas untuk membuat
keputusan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
Jadi menurut model sumber daya manusia ini untuk
memotivasi bawahan di lakukan dengan memberikan
tanggung jawab dan kesempatan yang luas bagi mereka untuk
mengambil keputusan dalam menyelesaikan pekerjaanya.
Motivasi gairah bekerja seseorang akan meningkat, jika
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kepada mereka di berikan kepercayaan dan kesempatan untuk
membuktikan kemampuannya.54
4. Motivasi Kerja dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Motivasi Kerja Dalam Perspektif Islam
Abdul Hamid Mursi menerangkan bahwasanya ada
beberapa indiktor motivasi dalam perspektif islam yaitu
motivasi fisiologis dan motivasi menjaga diri. Di dalam
motivasi fisiologis, Allah telah memberikan ciri-ciri khusus
pada setiap makhluk sesuai dengan fungsi-fungsinya. Di
antara ciri-ciri khusus terpenting dalam tabiat penciptaan
hewan dan manusia adalah motivasi fisiologis. Fungsi-fungsi
fisiologis merupakan sisi penting kehidupan manusia yang
mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan fisik, memenuhi
atau menggantikan setiap kekurangan, dan meluruskan
goncangan atau ketidakseimbangan. Studi-studi fisiologis
menjelaskan adanya kecenderungan alami dalam tubuh
manusia untuk menjaga keseimbangan secara permanen. Bila
keseimbangan itu lenyap maka timbul motivasi untuk
melakukan aktivitas yang bertujuan mengembalikan
keseimbangan tubuh seperti semula.
Sedangkan dalam motivasi menjaga diri, Allah SWT
menyebutkan pada sebagian ayat Al-Qur’an tentang motivasimotivasi fisiologis terpenting yang berfungsi menjaga
individu dan kelangsungan hidupnya. Misalnya lapar, dahaga,
bernapas dan rasa sakit. Tiga motivasi terpenting untuk
menjaga diri dari lapar, haus, terik matahari, cinta
kelangsungan hidup, ingin berkuasa. Sebagian ayat Al-Qur’an
menunjukan pentingnya motivasi memenuhi kebutuhan perut
dan perasaan takut dalam kehidupan.

ْ
ْ ٍُّ َد ا ٍَِْح
ْ ّب ﷲُ ٍَثَل قَشْ ََح َما
ِْ ٍِّ اس ْصقُ َهاغَذا
َ ض َش
َ َو
ِ ط ََ ِٸَّْح ََّأ ِذ ُْ َه
ْ ُموِّ ٍَ َنا ٍُ فَ َنفَ َش
ْط ْاىجُىْ ِػ َى ْاىخَ ى
َ خ ِتا َ ّْؼ ٌُِ ﷲُ فَا َ َرا قَهَا ﷲ ِىثَا
﴾ ٕٔٔ ﴿ َُ ْف ِت ََا ُ َما ُّىْ ا ََصْ َْؼُى
ِ
54
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“Dan Allah SWT telah membuat suatu
perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang da hulunya
aman lagi tentram, rezekinya datang kepadanya melimpah
ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya
mengingkari nikmat-nikmat Allah SWT karena Allah SWT
merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan
ketakutan, di sebabkan apa yang selalu mereka perbuat.”
(Q.S. An-Nahl [61]: 112)
a. Motivasi Iman
Tindakan dan pekerjaan manusia selalu di dorong
oleh suatu motivasi tertentu. Motivasi itu ada bermacammacam ada yang karena kepentingan kekayaan, ingin
mashyur namanya, dan lain sebagainya. Adapun dalam
pandangan islam maka yang paling menjadi pendorong
yang paling dan paling kuat untuk melakukan suatu amal
perbuatan yang baik, aalah aqidah, iman yang terpateri
dalam hati. Iman itulah yang membuat seseorang muslim
ikhlas, mau bekerja (beramal) keras bahkan rela berkorban.
Iman itulah sebagai motivasi dan kekuatan penggerak yang
paling kekar dalam pribadinya yang membuat dia tidak
bisa diam dari kegiatan melakukan kegiatan kebajikan dan
amal shaleh.
b. Motivasi Berkompetensi
Berkompetensi
(berlomba-lomba)
merupakan
dorongan psikologis yang di peroleh dengan mempelajari
lingkungan dan kultur yang tumbuh di alamnya. Manusia
biasa berkompetensi dalam ekonomi, keilmuan,
kebudayaan,sosial
dan
sebagainya.
Al-Qur’an
menganjurkan manusia agar berkompetensi
dalam
ketakwaan, amal soleh, berpegang pada prinsip
kemanusiaan, dan mengikuti manhaj ilahi dalam hubungan
dengan sang pencipta dan sesama manusia sehingga
memperoleh ampunan dan keridhaan Allah SWT.
c. Motivasi Kerja
Motivasi kerja di miliki oleh setiap manusia, tetapi
ada sebagaian orang yang lebih giat bekerja daripada yang
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lain. Kebanyakan orang mau bekerja lebih keras jika tidak
memenuhi hambatan merealisasikan apa yang di harapkan.
Selama dorongan kerja itu kuat, semakin besar peluang
individu untuk lebih konsisten pada tujuan kerja.55
Di dalam Al-Qur’an menganjurkan bekerja yakni dalam
uraian berikut:

َْوقُ ِو ا ْػ ََيُىْ افَ َسَُ َشي ﷲُ َػ ََيَ ُن ٌْ َو َسسُىْ ىَهُ َو ْاى َُ ْؤ ٍُِْىْ َُ ۗۚ َو َسرُ َش ُّدو
﴾ ٔٓ۱ ﴿ َُ ْة َواى ّش َها َد ِج فََُُْثِّٸُ ُن ٌْ ِت ََا ُم ْْرُ ٌْ ذَ ْؼ ََيُى
ِ ُْ َُ اِىً ػ ِي ٌِ ْاى َغ
“dan katakanlah: bekerjalah kamu, maka Allah dan
Rasul-nya serta orang-orang
mukmin akan melihat
pekerjaanmu itu, dan kamu akan di kembalikan kepada
(Allah) yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata
lalu di berita-nya kepada kamu apa yang telah kamu
kerjakan.” (Q.S. At-Taubah [9 ]: 105)
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