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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap tindakan manusia selalu didorong oleh faktor-faktor tertentu 

sehingga terjadi tingkah laku atau perbuatan. Faktor pendorong ini disebut dengan 

motif. Motif tersebut pada saat tertentu akan menjadi aktif bila kebutuhan untuk 

mencapai tujuan sangat dirasakan. Motivasi mengacu pada konsep yang 

digunakan untuk menerangkan kekuatan-kekuatan yang ada dan bekerja pada diri 

organisme atau individu yang menjadi penggerak dan pengarah tingkah laku.  

Salah satu jenis motivasi yang dipandang mempunyai peranan dalam 

perilaku kerja adalah motivasi berprestasi. Sprinthall dan Oja (Ninawati, 2002) 

mengatakan motivasi berprestasi adalah sebuah motivasi instrinsik untuk meraih 

sesuatu demi prestasi di samping beberapa jenis motif lain. Individu dengan 

motivasi berprestasi yang cenderung mempunyai tingkat kepercayaan diri yang 

tinggi, mempunyai tanggung jawab dan selalu berusaha untuk memperoleh nilai 

yang baik, aktif dalam kehidupan sosial, serta tahan dengan tekanan-tekanan yang 

ada di dalam dunia kerja dan masyarakat. Mereka lebih senang mengambil resiko, 

mempunyai sifat-sifat ambisius dan keras kepala. Menurut Hall & Lindzey 

(Ninawati, 2002) individu dengan motivasi berprestasi tinggi juga mempunyai 

usaha yang lebih besar  

Kenyataannya, setiap orang bekerja karena didorong oleh suatu kebutuhan 

untuk memuaskan suatu keinginan. Karena motivasi harus diarahkan kepada 
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dorongan dalam diri masing-masing pekerja maka motivasi harus selaras dengan 

kebutuhan masing-masing individu. Dengan kata lain motivasi harus membantu 

ke arah terpuasnya kebutuhan serta aspirasi masing-masing pekerja. 

Persepsi karyawan terhadap konflik interpersonal juga mempengaruhi 

motivasi berprestasi. Apabila kebutuhan-kebutuhan untuk mencapai keinginan 

dalam hal ini prestasi tidak terpenuhi akan menjadi konflik. Jadi persepsi terhadap 

konflik mempengaruhi motivasi berprestasi, hal ini dikarenakan bahwa bagaimana 

seorang karyawan melihat sebuah konflik, apakah konflik tersebut dapat 

memperlancar tugas dari karyawan atau bahkan dapat merusak tugas dari 

karyawan tersebut. Persepsi mencakup penerimaan stimulus, pengorganisasian 

stimulus dan penafsiran stimulus yang telah diorganisasikan dengan cara yang 

dapat mempengaruhi perilaku dan pembentukan sikap. Faktor persepsi berperan 

dalam menentukan sikap dan perilaku karyawan dalam suatu organisasi. Kartono 

(Wikani, 2005) berpendapat bahwa persepsi adalah pandangan, pengamatan, 

tanggapan seseorang terhadap benda, kejadian, tingkah laku manusia atau hal-hal 

yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. 

Konflik sesungguhnya bisa memperbaiki atau memperburuk prestasi 

organisasi, tergantung bagaimana konflik tersebut dikelola. Pengelolaan tehadap 

konflik mutlak diperlukan dalam suatu organisasi agar konflik tersebut tidak 

merugikan organisasi. Deutch (Listyorini, 2005) mengatakan konflik adalah 

mekanisme psikologis dasar yang berpusat disekitar tujuan-tujuan yang saling 

bertentangan. Konflik hadir kapan saja ketika satu perangkat tujuan, kebutuhan, 

atau minat tidak sesuai dengan perangkat yang lain. Hardjana (1994) 
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mengemukakan bahwa konflik terjadi dikarenakan hubungan antar dua orang atau 

lebih, perbuatan yang satu berlawanan dengan perbuatan yang lain, sehingga salah 

satu atau keduanya menjadi terganggu. 

Riggio (Kartika, 2002) mendefinisikan bahwa konflik kerja interpersonal 

adalah konflik yang terjadi ketika dua individu berusaha mencapai tujuan mereka, 

hingga menghalangi prestasi orang lain. Aamodt (Kartika, 2002) mengatakan ada 

lima penyebab utama timbulnya konflik interpersonal, yaitu persaingan terhadap 

sumber-sumber, ketergantungan terhadap tugas, kekaburan deskripsi tugas, 

rintangan-rintangan komunikasi dan sifat individu. 

Wiyono (dalam Kartika, 2002) menyebutkan bahwa dampak negatif 

adanya konflik adalah meningkatnya jumlah absensi karyawan, perselisihan antar 

karyawan, banyak karyawan yang susah berkonsentrasi dalam bekerja, seringnya 

karyawan melakukan mekanisme pertahanan diri bila memperoleh teguran dari 

atasan dan meningkatnya kecenderungan karyawan keluar masuk kerja. Dampak 

positif adanya konflik adalah meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan dalam 

waktu kerja, meningkatkan hubungan kerjasama yang produktif, meningkatkan 

motivasi berprestasi dan karyawan dapat mengembangkan karier sesuai dengan 

potensinya. 

Naik atau turunnya motivasi berprestasi karyawan juga dipengaruhi oleh 

keadaan dari diri karyawan, salah satunya munculnya stres pada karyawan. Pada 

dasarnya setiap individu sebagai manusia selalu menerima berbagai macam 

stimulus dari lingkungan sekitarnya melalui alat indera yang dimilikinya. Diyakini 

pula bahwa setiap orang memiliki ambang batas tertentu untuk menerima stimulus 
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tersebut. Apabila stimulus yang masuk ke dalam diri seseorang terlampau besar 

melebihi ambang batasnya, terjadilah ketidakseimbangan. Gejala ini lazim disebut 

dengan stres, dalam situasi kerja secara spesifik dinamakan dengan stres kerja. 

Munculnya stres kerja dapat menurunkan motivasi berprestasi pada karyawan. 

Newman (Yuliasesti, 2001) mengatakan bahwa stres kerja adalah interaksi antara 

kondisi kerja dengan sifat-sifat pekerja yang mengubah fungsi fisik maupun psikis 

yang normal. Definisi tersebut menunjukkan bahwa stres kerja merupakan 

tuntutan pekerjaan yang tidak diimbangi oleh kemampuan karyawan. Tanda-tanda 

stress kerja antara lain : Sakit kepala, susah tidur, kurang berkonsentrasi, 

temperamental atau mudah tersinggung, tidak ada kepuasaan kerja dan moral 

kerja. Jelas dari tanda-tanda tersebut diatas, juga adalah berhubungan erat dengan 

factor individu dan juga lingkungan khususnya lingkungan kerja dan kondisi kerja 

seseorang. Theresa (Widhiastuti, 2002) stabilitas emosi seseorang, menjadi 

tombol atatu acuan pokok terhadap mudah tidaknya seseorang mengalami 

kecemasan, depresi, mudah tersinggung yang disebabkan karena stres kerja 

tersebut. 

Stres kerja cenderung melibatkan pihak organisasi dan karyawan dan 

biasanya berdampak merugikan bagi keduanya. Stres kerja dapat diindikasikan 

melalui gejala fisik, psikis dan perilaku karyawan yang muncul. Berbagai sumber 

seperti kondisi kerja, faktor interpersonal, struktur organisai dapat menjadi pemicu 

terjadinya stres. Jika berkompromi dengan stres kerja ini diperlukan upaya dari 

individu maupun organisasi, dengan mengenali stres kerja dan upaya 

penanggulangannya, diharapkan karyawan maupun pihak manajemen dapat 
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meningkatkan kewaspadaan terhadap munculnya stres kerja dan terus berupaya 

menciptakan kinerja organisasi secara optimal. 

Jadi dengan demikian motivasi berprestasi karyawan berkaitan dengan 

persepsi terhadap konflik interpersonal dan stres kerja. 

Berdasarkan latar belakang diatas menarik bagi peneliti untuk meneliti 

permasalahan tersebut dengan judul : “ Hubungan antara Persepsi terhadap 

Konflik Interpersonal dan Stres Kerja dengan Motivasi Berprestasi.” 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini untuk mengetahui: 

1. Hubungan antara persepsi antara konflik interpersonal dan stres kerja dengan 

motivasi berprestasi. 

2. Hubungan antara persepsi terhadap konflik interpersonal dengan motivasi 

berprestasi. 

3. Hubungan antara stres kerja dengan motivasi berprestasi. 

4. Sejauhmana tingkat persepsi terhadap konflik interpersonal pada subjek 

penelitian. 

5. Sejauhmana tingkat stres kerja pada subjek penelitian. 

6. Sejauhmana tingkat motivasi berprestasi pada subjek penelitian. 

7. Seberapa besar peranan persepsi terhadap konflik interpersonal dengan 

motivasi berprestasi dan stres kerja dengan motivasi berprestasi. 
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C. Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat dijadikan acuan agar perusahaan lebih 

meningkatkan komitmen bersama dan melakukan langkah nyata. 

2. Bagi karyawan, penelitian ini dapat digunakan para karyawan untuk lebih 

meningkatkan kualitas hubungan interpersonal antara semua karyawan dan 

diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada dalam organisasi maupun 

dalam diri karyawan sendiri.. 

3. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan perbandingan. 

 




