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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris hubungan yang signifikan antara coaching , kinerja 
individual, motivasi kerjadan hubungan secara tidak langsung antara coaching dan kinerja melalui motivasi 
kerja diantara karyawan yang bekerja di bagian support service, departemen production services PT. 
International Nickel Indonesia Tbk Soroako Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan. Penelitian ini 
mengambil responden para karyawan yang menduduki berbagai jabatan yakni mekanik, mason, werder, 
supervisor, dan manajer sebanyak 80 orang. Uji validitas dan realibilitas terhadap kuesioner penelitian ini 
dilakukan dengan Program SPSS versi 15,0 dan metode Alpha Crobach. Analisis data menggunakan metode 
analisis jalur dengan tiga variabel yaitu coaching sebagai variabel eksogenus dan motivasi kerja serta kinerja 
individual sebagai variabel endogenus. Hasil penelitian menunjukkan secara empiris bahwa coaching 
berpengaruh secara langsung, positif  dan signifikan baik terhadap kinerja karyawan maupun terhadap 
motivasi kerja. Motivasi kerja berpengaruh secara langsung, positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 
Coaching berpengaruh secara tidak langsung, positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan melalui 
motivasi kerja. Hasil pengujian hipotesis tersebut pada dasarnya berimplikasi bahwa semakin baik 
pelaksanaan proses coaching karyawan maka motivasi kerja dan kinerja karyawan cenderung akan semakin 
meningkat. 
 
Kata kunci : coaching, motivasi kerja dan kinerja individual. 

 

ABSTRACT 

The aim of research is to obtain empirical evidence on the significant relationship between coaching and 
individual performance and work motivation and indirect relationship between coaching and performance 
through work motivation among employees working at support service unit of service production department of 
PT. Internatonal Nickel Indonesia Tbk located in Soroako, East Luwu Regency South Sulawesi. The 
respondents were employess having different positions such as mechanics, mason, welder, supervisor and 
manager consisting of 80 people. Validity and realibility tets on research questionnaires were done using 
SPSS 15.00 program and Alpha Crobach methods. Data analysis was done using path analysis with three 
variables. Coaching as exogenouns variable, work motivation and individual performance as endogenus 
variables. The results reveal that empirically 1. Coaching has a direct, positive and significant influence on 
emloyess performance 2. Coaching has a direct positive and significant influence on work motivation 3. Work 
motivation has a direct, positive and significant influence on employess performance 4. Coaching has an 
indirect, positive and significant influence on employess performance through work. The results of hypothesis 
examination basically give an implication that the better the implementation of employess coaching process 
the more increase employess work motivavtion and performance. 
 
Key word ;  coaching, work motivation. 
 

 
 
 

 



 

 

1

PENDAHULUAN 
 

A.  Latar Belakang 

Berkinerja tinggi adalah salah satu tuntutan 
utama dalam dunia industri modern. Perusahaan 
dituntut untuk berkinerja tinggi agar mampu 
mempertahankan eksistensinya dan bersaing 
dalam kancah global yang semakin ketat. 
Namun, perusahaan tidak akan mencapai 
kinerja yang tinggi tanpa didukung oleh 
karyawan yang berkinerja tinggi pula. 
Sementara itu, hanya dengan memiliki motivasi 
kerja yang tinggilah, karyawan mampu 
menghasilkan kinerja tinggi.   

Peran seorang atasan atau supervisor dalam 
mengelola kinerja karyawan sangatlah krusial. 
Coaching merupakan salah satu tugas seorang 
supervisor  agar mampu mengelola kinerja 
karyawannya secara efektif.  Jaques dan 
Clement (1996:195) menyatakan bahwa agar 
terjadi praktek managerial yang efektif, seorang 
supervisor perlu menerapkan Sepuluh  Praktek 
Manajerial Kunci (Ten Key Managerial 
Practices) yaitu : melakukan praktek manajerial 
dua arah, menjelaskan konteks, merencanakan, 
memberikan tugas, melakukan penilaian 
efektivitas personal, meninjau penggajian, 
melakukan coaching melakukan seleksi dan 
induksi, melakukan deseleksi dan 
pemberhentian dan melakukan peningkatan 
secara berkelan-jutan. 

Meskipun teori Jaques dan Clement secara 
intensif sudah diperkenalkan dalam berbagai 
pelatihan di PT Inco sejak tahun 1998, hingga 
sekarang belum ada data empiris yang 
menyatakan adanya hubungan yang signifikan 
antara coaching terhadap motivasi kerja dan 
kinerja karyawan. Data empiris ini diperlukan 
agar para supervisor dan karyawan semakin 
menyadari betapa pentingnya manfaat coaching 
dalam aktivitas bisnis perusahaan sehingga 
mereka akan lebih intensif dalam melakukan 
coaching yang yang diharapkan berujung 
kepada peningkatan  kinerja individual karyawan 
dan akhirnya memberikan kontribusi yang 
signifikan bagi kinerja perusahaan secara 
keseluruhan.  

B. Rumusan Masalah  
1. Apakah terdapat hubungan yang 

signifikan antara coaching dan kinerja 
individual? 

2.  Apakah terdapat hubungan langsung 
antara coaching dan motivasi kerja? 

3.  Apakah terdapat hubungan langsung 

antara motivasi dan kinerja karyawan? 
4.  Apakah terdapat hubungan secara 

tidak langsung antara coaching dan 
kinerja melalui motivasi kerja? 

 
C. Tujuan Penelitian 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan 
bukti empiris hubungan antara coaching dengan 
motivasi kerja dan kinerja individual karyawan 
dan hubungan tidak langsung antara coaching 
dan kinerja individual melalui motivasi kerja. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini memberikan 
informasi kepada dunia industri 
terutama para supervisor di PT Inco 
mengenai manfaat coaching yang 
mereka lakukan terhadap motivasi kerja 
dan kinerja karyawan. 

2. Untuk referensi pengembangan ilmu 
pengetahuan terutama manajemen 
kinerja dan motivasi. 

 
 
TINJAUAN PUSTAKA 

A. COACHING 

Definisi Coaching  

Jaques dan Clement (1994 : 195) menyatakan definisi 
coaching adalah sebagai berikut: 

“Coaching adalah percakapan terstruktur yang 
menggunakan informasi tentang kinerja yang 
nyata antara seorang atasan dengan seorang 
individu (atau tim) yang menghasilkan kinerja yang 
lebih tinggi” 

Merujuk pada definisi tersebut di atas, bentuk dari coaching 
adalah percakapan dan membantu orang yang dibimbing 
untuk meningkatkan kinerjanya. Coaching juga dapat 
dilakukan dimanapun apakah di kantor atau di lapangan, 
formal ataupun tidak formal. 
 
Menurut Jaques, coaching terhadap karyawan / 
bawahan harus merupakan bagian dari aktivitas 
harian seorang atasan. Coaching bisa dalam 
bentuk berbagi pengetahuan, keterampilan dan 
pengalaman yang berkaitan dengan pekerjaan 
karyawan. 

 
Tujuan coaching adalah sebagai berikut : 
• Membantu karyawan untuk memahami peluang 

penuh dalam jabatannya yaitu jangkauan tipe 
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penugasan yang tersedia bagi karyawan 
sesuai dengan jabatannya dan memberikan 
gambaran mengenai manfaat apa saja yang 
dapat dia ambil dari peluang penugasan 
tersebut. 

• Membantu karyawan  dalam belajar penge-
tahuan baru misalnya metode, teknologi dan 
prosedur. 

• Membawa nilai karyawan lebih sejalan dengan 
nilai dan filosofi perusahaan. 

• Membantu karyawan mengembangkan 
kebijaksanaannya, misalnya dengan 
pengalaman yang dimiliki oleh atasannya dia 
mampu menyelesaikan masalah yang serupa. 

• Membantu karyawan memperbaiki perilaku-
perilaku yang yang tidak sesuai dengan 
jabatannya.  

 
Coaching tidak akan mengubah kepribadian yang 
bukan merupakan bagian dari akuntabilitas atasan. 
Jika ada masalah yang berkaitan dengan perilaku 
karyawan – perilaku-perilaku yang tidak dapat 
diterima untuk jabatan karyawan – atasan harus 
menyampaikannya kepada karyawan dan 
menjelaskan apa konsekuensi dari perilaku 
tersebut. Dalam hal ini seorang atasan juga harus 
menawarkan bantuan kepada karyawan untuk 
memperbaiki perilakunya. 

 
Dalam melaksanakan coaching, seorang atasan 
harus cermat untuk menghindari pengambil-alihan 
pekerjaan karyawan. Atasan dapat saja 
menunjukkan teknik atau prosedur pelaksanaan 
suatu penugasan, tapi karyawan harus tetap yang 
berakuntabilitas melaksanakan pekerjaan tersebut. 
Coaching juga menunjukkan bahwa atasan peduli 
dengan kinerja karyawan meskipun 
pelaksanaannya bisa memakan waktu. Peran 
coaching sangat penting dalam membentuk rasa 
percaya diri, loyalitas dan semangat kerja tim yang 
dimiliki karyawan.   

     
Jenis-jenis  Coaching  
 
Para supervisor biasanya mengerjakan tiga 
jenis coaching : coaching untuk sukses, 
coaching untuk perbaikan kinerja dan 
mengelola berbagai masalah kinerja. Coaching 
untuk sukses biasanya dikerjakan secara 
proakt i f  di l akukan sehelum orang 
menangani suatu situasi ataupun tugas, atau 
ketika mereka baru pertama kali 
melakukannya. Coaching untuk perbaikan 
kinerja dan mengelola berbagai masalah 
kinerja dilakukan sebagai reaksi untuk 
memperbaiki masalah-masalah yang 
berhubungan dengan kinerja. Berikut ini 
adalah definisi dari setiap jenis coaching: 

Coaching untuk sukses - Coaching yang 
diberikan kepada orang agar sukses 
menangani suatu situasi baru atau situasi 
yang menantang. Misalnya: 
• Mendapatkan tanggung jawab baru, seperti 

menyiapkan perkiraan biaya, dan jadwal 
kerja. 

• Mempelajari keterampilan, tugas, dan fungsi 
pekerjaan yang baru, seperti menggunakan 
peralatan atau program komputer baru. 

• Bekerja dengan rekan kerja, kelompok kerja 
atau pemasok yang baru. 

• Menangani situasi yang baru atau sulit, 
seperti melakukan presentasi atau 
memimpin pertemuan yang sulit. 

Coaching untuk perbaikan kinerja - 
Coaching yang diberikan kepada orang 
untuk memperbaiki kinerja atau kebiasaan 
kerjanya yang tidak efektif. Misalnya: 

• Pekerjaan yang selalu tidak selesai, selalu 
datang terlambat, terlalu banyak mengobrol 
atau menggunakan Internet untuk keperluan 
di luar pekerjaan. 

• Tidak efektif dalam melakukan rapat, tidak 
sabar dan tidak man bekerja lama dengan 
rekan kerja lainnya. 

• Selalu melewati batas waktu yang telah 
ditetapkan, tidak mencapai target penjualan 
atau selalu melebihi perkiraan biaya yang 
telah direncanakan. 

• Mendapat penilaian bunik dari pelanggan 
atau terlalu banyak melakukan kesalahan. 

Coaching untuk mengelola berbagai masalah 
kinerja - ditujukan untuk menangani masalah 
kinerja, kebiasaan kerja, atau kelalaian yang 
serius. Misalnya: 
• Terus menerus tidak mencapai sasaran 

penjualan atau produksi. 
• Berulangkali datang terlambat atau tidak 

datang dengan alasan sakit, melanggar 
peraturan yang penting. 

• Mengancam atau melakukan pelecehan 
terhadap rekan kerja. 

 
Proses Coaching 
 
Supervisor yang efektif akan terus menerus 
mencari kebutuhan untuk membimbing—
mereka mengamati apa yang terjadi di dalam 
kelompok kerja, sehingga mereka tahu kapan 
harus turun tangan untuk memberikan coaching 
untuk sukses kepada orang-orang yang sedang 
menangani tugas yang menantang atau orang-
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orang yang sedang berada di tahapan awal 
dalam menjalankan suatu tanggung jawab yang 
baru. Supervisor juga harus memperhatikan 
sasaran-sasaran yang harus dicapai oleh ke-
lompok kerja dan organisasi serta mengiden-
tif ikasi pengetahuan dan keterampilan-kete-
rampilan yang dibutuhkan untuk mencapai 
sasaran-sasaran ini. Selain itu, supervisor juga 
perlu memperhatikan perubahan organisasi 
yang akan menimbulkan kebutuhan untuk 
mengem-bangkan kemampuan baru bagi 
anggota timnya. 

Dengan demikian supervisor tersebut akan 
mampu menentukan bagaimana caranya 
memberikan coaching. Terkadang diperlukan 
diskusi formal yang terencana dengan baik, 
misalnya ketika seseorang butuh untuk 
mempe-lajari suatu pekerjaan baru atau 
menghadapi situasi yang kompleks. Di lain 
saat, mungkin coaching yang diberikan hanya 
bersifat operasional sehari-hari, atau berupa 
umpan balik untuk meningkatkan kinerja atau 
mengarahkan seseorang agar lebih efektif. 

Supervisor yang baik juga memberikan 
dukung-an tanpa mengambil alih tanggung 
jawab untuk bertindak. Dukungan yang 
diberikan bisa dalam berbagai bentuk, dari 
menyediakan waktu dan kesempatan untuk 
menggunakan keterampilan-keterampilan baru 
sampai dengan membantu mengatasi 
hambatan untuk kesuksesan. Gambar berikut 
menunjukkan siklus yang berkelanjutan. 

 

 
Gambar 1  : Coaching Process 

Sumber :  Coaching Practice, DDI (2003 : 5) 
 

Proses Interaksi Coaching 

Ketika orang berinteraksi, mereka biasanya 
mempunyai dua macam kebutuhan :  
• Kebutuhan praktis —untuk mencapai 

hasil yang produktif.  
• Kebutuhan pribadi -untuk dimengerti 

dan dilibatkan. 

 

Proses interaksi yang digambarkan di 
bawah, memberikan Anda keterampilan 
yang dibutuhkan untuk memenuhi kedua 
kebutuhan tersebut pada saat membimbing 
seseorang untuk sukses.  

 

Penuhi kebutuhan praktis dan lakukan 
diskusi secara terstruktur dengan 
menggunakan 5 tahap Pedoman Interaksi : 
Buka, Perjelas, Kembangkan, Sepakati, dan 
Tutup. Gunakan pedoman ini untuk 
memastikan bahwa Anda bisa mencapai 
sasaran-sasaran dari diskusi Anda. 

 

 
Gambar 2 : Interaction Process 

Sumber : Coaching Practice, DDI (2003 : 7) 
 

Penuhi kebutuhan pribadi seseorang dengan 
menggunakan Kaidah Pokok (KP): 

• Menjaga atau meningkatkan harga 
diri. 

• Mendengarkan dan menanggapi 
dengan empati. 

• Meminta bantuan dan mendukung 
keterlibatan. 

• Berbagi pemikiran-pemikiran, perasa-
an-perasaan dan alasan. 

• Memberikan dukungan tanpa 
mengambil alih tanggung jawab (untuk 
membangun rasa memiliki). 

Sebagai tambahan, dua keterampilan proses 
memeriksa pemahaman dan mengusulkan 
langkah lanjutan - menjadikan diskusi bisa 
berjalan dengan balk dan memastikan bahwa 
setiap orang memahami apa yang telah 
disampaikan. 

Stone (1998 : 14 - 15) mengungkapkan Lima 
Prinsip Coaching (Five Coaching Principle) 
sebagai berikut : 
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1. Mengumpulkan informasi 

Seorang atasan (coach) harus mendapatkan 
informasi dari karyawan tanpa membuat 
karyawan merasa bahwa dia diinterogasi. 
Informasi ini sangat sangat penting untuk 
membuat beragai macam keputusan   mulai dari 
menyeleksi karyawan untuk ditugaskan di 
jabatan tertentu hingga mengidentifikasi 
kekurangan karyawan pada kompetensi tertentu, 
kesulitas yang dihadapi karyawan, mengetahui 
minat dan aspirasi karyaan atau mendesain 
ulang pekerjaannya dan mestimulasi kinerja di 
atas standar. 

2. Mendengarkan 

Mengajukan pertanyaan yang tepat tidak akan 
berarti banyak jika seoarang atasan tidak 
mendengarkan jawaban karyawan. Seorang 
atasan (coach) yang baik harus memiliki 
kemampuan mendengarkan dengan ”telinga 
ketiga”, memberikan banyak perhatian pada 
tanda-tanda non-verbal dan postur tubuh 
karyawan sehingga dia mampu menangkap 
pesan yang tersirat atau perasaan karyawan 
ketika berkomunikasi. Atasan juga harus 
menggunakan bahasa non-verbal yang sesuai 
untuk menunjukkan bahwa dia menghargai 
pembicaarn yang dilakukan. 

3. Menyadari / peka dengan  apa yang terjadi 
di sekitarnya 

Seorang atasan harus sering berbicara dengan 
karyawannya untuk mengetahui apakah mereka 
punya masalah moral atau masalah-masalah lain 
di tempat kerja yang dapat menurunkan 
produktivitas atau yang dapat memicu timbulnya 
masalah lain atau bahkan menangkap gejala jika 
karyawan enggan menyelesaikan pekerjaannya. 

4. Mengajar karyawan 

Sebagai seorang coach yang baik, seorang 
atasan harus memilki kemampuan mengajar baik 
secara individu amaupun kelompok. Bahkan, 
sebelumnya dia juga harus mampu melakukan 
analisis kebutuhan pelatihan untuk mengetaui 
kesenjangan kompetensi yang dimiliki karyawan. 

5. Memberikan Umpan Balik 

Umpan balik sangat penting dilakukan untuk 
membantu karyawan meningkatkan kinerjanya. 
Seorang atasan perlu memberikan umpan balik 
positif atau apresiasi terhadap hasil kerja 

karyawan. Jika karyawan tidak mencapai hasil 
kerja yang diharapkan, umpan balik konstruktif 
perlu disampaikan dengan cara-cara yang 
kondusif dan berfokus pada perilakunya. 
    
 
B. MOTIVASI KERJA 

 
Robins dan Judge (1990 : 222) mendefinisikan 
motivasi sebagai proses yang menjelaskan 
intensitas, arah dan ketekunan seorang individu 
untuk mencapai tujuannya. Intensitas berhubungan 
dengan seberapa giat seseorang berusaha. Inilah 
elemen yang paling banyak mendapat perhatian 
ketika kita membicarakan tentang motivasi.  

 
Beberapa Teori Motivasi 
 
1. Teori Kebutuhan (Abraham Maslow) 
 
Abraham Maslow (Robins dan Judge, 1990 : 223) 
mengungkapkan teori motivasi yang dikenal 
dengan hierarki kebutuhan (hierarchy of needs). 
Dia membuat hipotesis bahwa dalam setiap diri 
manusia terdapat hierarki dari Lima Kebutuhan. 
Kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah: 

1. Fisiologis: meliputi rasa lapar, haus, 
berlindung, seksual, dan kebutuhan fisik 
lainnya 

2. Rasa aman: meliputi rasa ingin dilindungi 
dari bahaya fisik dan emosional. 

3. Sosial: meliputi rasa kasih sayang, 
kepemilikan, penerimaan, dan 
persahabatan. 

4. Penghargaan: meliputi faktor-faktor 
penghargaan internal seperti hormat diri, 
otonomi, dan pencapadian; dan faktor-
faktor penghargaan eksternal seperti 
status, pengakuan dan perhatian. 

5. Aktualisasi diri: dorongan untuk menjadi 
seseorang sesuai kecakapannya; meliputi 
pertumbuhan, pencapaian potensi 
seseorang, dan pemenuhan diri sendiri. 

Ketika setiap kebutuhan ini pada dasarnya 
terpenuhi, kebutuhan yang berikutnya menjadi 
dominan. Individu bergerak menaiki tingkat hierarki. 
Dari sudut motivasi, teori tersebut mengatakan 
bahwa meskipun tidak ada kebutuhan yang benar-
benar dipenuhi, sebuah kebutuhan yang pada 
dasarnya telah dipenuhi tidak lagi memotivasi. Jadi 
bila ingin memotivasi seseorang, menurut Maslow, 
kita harus memahami tingkat hierarki dimana orang 
tersebut berada saat ini dan fokus untuk memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan di atau di atas tingkat 
tersebut. 
 
Maslow memisahkan lima kebutuhan kedalam 
urutan-urutan yang lebih tinggi dan lebih rendah. 
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Kebutuhan fisiologis dan rasa aman dideskripsikan 
sebagai kebutuhan tingkat bawah (lower-order 
needs); kebutuhan sosdial, penghargaan, dan 
aktualisasi diri sebagai kebutuhan tingkat atas 
(higher-order needs). Perbedaan antara kedua 
tingkatan tersebut didasarkan pada dasar 
pemikiran bahwa kebutuhan tingkat atas dipenuhi 
secara internal (di dalam diri seseorang), 
sementara kebutuhan tingkat rendah secara 
dominan dipenuhi secara eksternal (oleh hal-hal 
seperti imbalan kerja, kontrak serikat kerja, dan 
masa jabatan). 
 
 
2. Teori X dan Teori Y 
 
Douglas McGregor (Robbins da Judge, 1990 : 225) 
mengemukakan dua persepsi nyata mengenai 
manusia: persepsi pertama pada dasarnya negatif, 
disebut Teori X (Theory X), dan yang kedua pada 
dasarnya positif, disebut Teori Y  (Theory Y). 
Setelah mengkaji cara para supervisor 
berhubungan dengan para karyawan, McGregor 
menyimpulkan bahwa persepsi supervisor 
mengenai sifat manusia didasarkan atas beberapa 
kelompok asumsi tertentu dan bahwa mereka 
cenderung membentuk perilaku mereka terhadap 
karyawan berdasarkan asumsi-asumsi tersebut. 
 
Menurut Teori X, empat asumsi yang dimiliki oleh 
supervisor adalah: 

1. Karyawan pada dasarnya tidak menyukai 
pekerjaan dan, sebisa mungkin, berusaha 
untuk menghindarinya. 

2. Karena karyawan tidak menyukai 
pekerjaan, mereka harus dipaksa, 
dikendalikan atau ddiancam dengan 
hukuman untuk mencapai tujuan-tujuan. 

3. Karyawan akan menghindari 
tanggungjawab dan mencari perintah 
formal bila mungkin. 

4. Sebagian karyawan menempatkan 
keamanan di atas semua faktor lain terkait 
pekerjaan dan menunjukkan sedikit ambisi.        

Bertentangan dengan persepsi-persepsi negatif 
mengenai sifat-sifat manusia dalam Teori X, 
McGregor menyebutkan empat asumsi positif yang 
disebutnya sebagai  
 
Teori Y: 

1. Karyawan menganggap kerja sebagai hal 
yang menyenangkan, seperti halnya 
istirahat atau bermain. 

2. Karyawan akan berlatih mengendalikan diri 
dan emosi untuk mencapai berbagai 
tujuan. 

3. Karyawan bersedia belajar untuk 
menerima, bahkan mencari, 
tanggungjawab. 

4. Karyawan mampu membuat berbagai 
keputusan inovatif yang diedarkan ke 
seluruh populasi, dan bukan hanya bagi 
mereka yang menduduki posisi 
manajemen.      

Hubungan kerangka dasar yang dibuat oleh 
Maslow dengan teori X dan Y adalah Teori X 
berasumsi bahwa kebutuhan-kebutuhan tingkat 
yang lebih rendah mendominasi individu. Teori Y 
berasumsi bahwa kebutuhan-kebutuhan tingkat 
yang lebih tinggi mendominasi individu. McGregor 
sendiri  yakin bahwa asumsi-asumsi Teori Y lebih 
valid daripada Teori X. Oleh karena itu, dia 
mengemukakan berbagai ide seperti pembuatan 
keputusan partisipatif, pekerjaan yang menantang, 
serta hubungan kelompok yang baik sebagai 
pendekatan yang akan memaksimalkan motivasi 
pekerjaan seorang karyawan. 

 
3. Teori Kebutuhan McClelland 

 
Teori kebutuhan McClelland (McClelland’s theory 
of needs) dikembangkan oleh David McClelland 
dan rekan-rekannya (Robbins and Judge, 1990 : 
230). Teori tersebut berfokus pada tiga kebutuhan: 
pencapaian, kekuatan, dan hubungan yang 
didefinisikan sebagai berikut : 

• Kebutuhan pencapaian  (need for 
achievement): Dorongan untuk melebihi, 
mencapai target, berusaha keras untuk 
berhasil. 

• Kebutuhan kekuatan (need for power): 
Kebutuhan untuk membuat individu lain 
berperilaku sedemikdian rupa sehingga 
mereka tidak akan berperilaku sebaliknya. 

• Kebutuhan hubungan  (need for 
affiliation): Keinginan untuk menjalin suatu 
hubungan antarpersonal yang ramah dan 
akrab.   

Beberapa individu memiliki dorongan yang kuat 
untuk berhasil. Mereka lebih berjuang untuk 
memperoleh pencapaian pribadi daripada 
memperoleh penghargaan. Mereka memiliki 
keinginan untuk melakukan sesuatu dengan lebih 
baik atau lebih efisien dibandingkan sebelumnya. 
Dorongan ini merupakan kebutuhan pencapaian. 
Dari penelitian terhadap kebutuhan pencapaian, 
McClelland menemukan bahwa individu dengan 
prestasi tinggi membedakan diri mereka dari 
individu lain menurut keinginan mereka untuk 
melakukan hal-hal dengan lebih baik. Mereka 
mencari situasi-situasi dimana bisa mendapatkan 
tanggungjawab pribadi guna mencari solusi atas 
berbagai masalah, bisa menerima umpan balik 
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yang cepat tentang kinerja sehingga dapat dengan 
mudah menentukan apakah mereka berkembang 
atau tidak, dan dimana mereka bisa menentukan 
tujuan-tujuan yang cukup menantang. Individu 
berprestasi tinggi bukanlah penjudi; mereka tidak 
suka berhasil secara kebetulan. Mereka lebih 
menyukai tantangan menyelesaikan sebuah 
masalah dan menerima tanggungjawab pribadi 
untuk keberhasilan atau kegagalan daripada 
menyerahkan hasil pada kesempatan atau tindkan 
individu lain. Yang penting, mereka menghindari 
apa yang mereka anggap sebagai tugas yang 
sangat mudah atau sangat sulit. Mereka lebih 
menyukai tugas-tugas dengan tingkat kesulitan 
menengah. 
 
Kebutuhan kekuatan adalah keinginan untuk 
memiliki pengaruh, menjadi yang berpengaruh, dan 
mengendalikan individu yang lain. Individu degan 
tinggi suka bertanggungjawab, berjuang untui 
mempengaruhi individu lain, senang ditempatkan 
dalam situasi yang kompetitif dan berorientasi 
status, serta cenderung lebih khawatir dengan 
wibawa dan mendapatkan pengaruh atas individu 
lain daripada kinerja yang efektif. 
 
Kebutuhan ketiga yang dipisahkan oleh McClelland 
adalah hubungan. Kebutuhan ini telah 
mendapatkan perhatian yang paling sedikit dari 
para peneliti. Individu dengan motif hubungan yang 
tinggi berjuang untuk persahabatan, lebih 
menyukai situasi-situasi yang kooperatif daripada 
situasi-situasi yang kompetitif, dan menginginkan 
hubungan-hubungan yang melibatkan tingkat 
pengertian mutual yang tinggi. 
 
Pertama, individu dengan kebutuhan pencapaian 
tinggi lebih menyukai situasi-situasi pekerjaan yang 
memiliki tanggungjawab pribadi, umpan balik, dan 
resiko tingkat menengah. Ketika karakteristik-
karakteristik ini merata, individu yang berprestasi 
tinggi akan sangat termotivasi. Bukti tersebut terus-
menerus menunjukkan bahwa individu yang 
berprestasi tinggi berhasil dalam aktivitas-aktivitas 
wirausaha, seperti menjalankan bisnis mereka 
sendiri dan mengatur unit bebas dalam sebuah 
organisasi besar. 
 
Kedua, kebutuhan yang tinggi untuk pencapaian 
tidak selalu membuat kita menjadi seorang 
supervisor yang baik, terutama dalam organisasi-
organisasi besar. Individu-individu dengan 
kebutuhan pencapadian tinggi tertarik dengan 
seberapa baik mereka bekerja secara pribadi dan 
tidak dengan mempengaruhi individu lain untuk 
bekerja dengan baik. Para penjual yang 
mempunyai Achievement Motivation tidak selalu 
bisa menjadi supervisor-supervisor penjualan yang 
baik, dan supervisor umum yang baik di sebuah 

organisasi besar tidak harus memiliki pencapadian 
yang tinggi. 
 
Ketiga, kebutuhan hubungan dan kekuatan 
cenderung berkaitan erat dengan keberhasilan 
supervisor. Supervisor terbaik memiliki kebutuhan 
kekuatan yang tinggi dan kebutuhan hubungan 
yang rendah. Pada kenyataannya, motif kekuatan 
yang tinggi mungkin merupakan salah satu 
persyaratan efektivitas supervisor. Tentu saja, hal 
yang menjadi sebab dan akibatnya bisa 
diperdebatkan. Telah dikemukakan bahwa 
kebutuhan kekuatan yang tinggi bisa muncul 
sebagai fungsi dari tingkat seseorang dalam 
organisasi hierarkis. Argumen yang terakhir 
menyatakan bahwa semakin tinggi kenaikan tingkat 
seorang individu dalam organisasi, semakin besar 
motif kekuatan pemegang jabatan. Akibatnya, 
posisi-posisi yang kuat akan menjadi stimulus 
untuk motif kekuatan yang tinggi. 
 
Terakhir, para karyawan telah dilatih dengan 
berhasil untuk menstimulasi kebutuhan 
pencapadian mereka. Para pelatih sangat efektif 
dalam mengajari individu-individu untuk 
memikirkan prestasi, kemenangan, dan 
keberhasilan, dan kemuddian membantu mereka 
mempelajari cara bertindak berdasarkan cara 
pencapadian yang tinggi dengan lebih menyukai 
situasi-situasi di mana mereka memiliki 
tanggungjawab pribadi, umpan balik, dan resiko-
resiko menengah. Jadi, bila suatu pekerjaan 
mmbutuhkan seseorang dengan prestasi tinggi, 
manajemen bisa memilih salah seorang individu 
yang memiliki nAch tinggi atau mengembangkan 
kandidatnya melalui pelatihan pencapadian. 

 
5. Teori Penentuan Tujuan 
 
Teori penentuan tujuan (goal-setting theory) 
mengungkapkan adanya hubungan dan pengaruh 
antara tujuan, tantangan, dan umpan balik 
terhadap kinerja. 
 
Pada akhir tahun 1960-an, Edwin Locke (Robbins 
dan Judge, 1990 : 237) mengemukakan bahwa niat 
untuk mencapai sebuah tujuan merupakan sumber 
motivasi kerja yang utama. Artinya, tujuan memberi 
tahu seorang karyawan apa yang harus dilakukan 
dan berapa banyak usaha yang harus dikeluarkan. 
Bukti tersebut sangat mendukung nilai tujuan. Kita 
bisa mengatakan bahwa tujuan khusus 
meningkatkan kinerja; tujuan yang sulit, ketika 
diterima, menghasilkan kinerja yang lebih tinggi 
daripada tujuan yang mudah; dan coaching dan 
umpan balik menghasilkan kinerja yang lebih tinggi 
daripada tidak ada coaching umpan balik. 
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6. Teori Efektivitas Diri 
 
Efektivitas diri (self-efficacy yang juga dikenal 
sebagai “teori kognitif sosial” atau “teori 
pembelajaran sosial”) merujuk pada keyakinan 
individu bahwa dia mampu mengerjakan suatu 
tugas. Semakin tinggi efektivitas diri kita, semakin 
tinggi rasa percaya diri yang Kita miliki dalam 
kemampuan Kita untuk berhasil dalam suatu tugas. 
Jadi, dalam situasi-situasi sulit, kita merasa bahwa 
individu yang memiliki efektivitas diri rendah 
cenderung mengurangi usaha mereka atau 
menyerah, sementara individu dengan efektivitas 
diri tinggi akan berusaha lebih keras untuk 
mengalahkan tantangan. Selain itu, individu yang 
mempunyai efektivitas diri yang tinggi tampaknya 
merespons umpan balik negatif dengan usaha dan 
motivasi yang lebih tinggi, sementara individu 
efektivitas diri rendah cenderung mengurangi 
usaha mereka ketika diberi umpan balik negatif.  
 
Peneliti yang mengembangkan teori efektivitas diri, 
Albert Bandura (Robbins dan Judge, 1990 : 241), 
memperlihatkan bahwa ada empat cara untuk 
meningkatkan efektivitas diri: 

1. Penguasaan yang tetap (enactive) 
2. Contoh yang dilakukan oleh individu lain 
3. Bujukan verbal 
4. Kemunculan 

Menurut Bandura, sumber peningkatan efektivitas 
diri yang paling penting adalah apa yang 
disebutnya dengan penguasaan tetap. 
Penguasaan tetap adalah perolehan pengalaman 
relevan dengan tugas atau pekerjaan. Apabila 
berhasil melakukan suatu pekerjaan di masa lalu, 
saya yakin akan lebih mampu melakukannya di 
masa depan. 
 
Sumber kedua adalah contoh yang dilakukan oleh 
individu lain, atau menjadi percaya diri karena Kita 
melihat individu lain melakukan tugas tersebut. 
Sebagai contoh, apabila teman saya mampu 
menurunkan berat badannya, ini meningkatkan 
rasa percaya diri saya bahwa saya juga bisa 
menurunkan berat badan.  
 
Sumber ketiga adalah bujukan verbal, yaitu 
menjadi lebih percaya diri karena seseorang 
meyakinkan Kita bahwa Kita mempunyai 
keterampilan yang dibutuhkan untuk berhasil. Para 
pembicara motivasional sering sekali 
menggunakan taktik ini. 
 
Cara terbaik bagi seorang supervisor untuk 
menggunakan bujukan verbal adalah melalui Efek 
Pygmalion atau Efek Galatea. Efek Pygmalion 
adalah suatu bentuk ramalan yang terealisasi 
sendiri di mana menyakini bahwa sesuatu hal 

adalah nyata bisa membuatnya jadi kenyataan. 
Dalam Efek Pygmalion, efetivitas diri ditingkatkan 
dengan cara berkomunikasi dengan dosen atau 
pengawas individu yang mempunyai kemampuan 
tinggi.  
 
 
8. Teori Harapan 
 
Teori Harapan (expectancy theory) dari Victor 
Vroom (Robbins dan Judge, 1990 : 253). Teori 
harapan menunjukkan bahwa kekuatan dari suatu 
kecenderungan untuk bertindak dalam cara 
tertentu bergantung pada kekuatan dari suatu 
harapan bahwa tindakan tersebut akan diikuti 
dengan hasil yang ada dan pada daya tarik dari 
hasil itu terhadap individu tersebut. Dalam bentuk 
yang lebih praktis, teori harapan mengatakan 
bahwa karyawan-karyawan akan termotivasi untuk 
mengeluarkan tingkat usaha yang tinggi ketika 
mereka yakin bahwa usaha tersebut akan 
menghasilkan penilaian kerja yang baik; penilaian 
yang baik akan menghasilkan penghargaan-
penghargaan organisasional seperti bonus, 
kenaikan imbalan kerja, atau promosi; dan 
penghargaan-penghargaan tersebut akan 
memuaskan tujuan-tujuan pribadi para karyawan.  
 
Oleh karenanya, teori tersebut terfokus pada tiga 
hubungan 

1. Hubungan usaha-kinerja. Kemungkinan 
yang dirasakan oleh individu yang 
mengeluarkan sejumlah usaha akan 
menghasilkan kinerja. 

2. Hubungan kinerja-penghargaan. Tingkat 
sampai mana individu tersebut yakin 
bahwa bekerja pada tingkat tertentu akan 
menghasilkan pencapadian yang 
diinginkan. 

3. Hubungan penghargaan-tujuan-tujuan 
pribadi. Tingkat sampai mana 
penghargaan-penghargaan organisasional 
memuaskan tujuan-tujuan pribadi atau 
kebutuhan-kebutuhan seorang individu dan 
daya tarik dari penghargaan-penghargaan 
potensdial bagi individu tersebut. 

Teori harapan membantu menjelaskan mengapa 
banyak pekerja tidak termotivasi dalam pekerjaan-
pekerjaan mereka dan hanya melakukan usaha 
minimum untuk mencapai sesuatu. Ini sangat jelas 
ketika kita melihat ketiga hubungan teori tersebut 
secara lebih mendetail. Kita menghadirkannya 
dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang harus 
dijawab oleh karyawan-karyawan dalam bentuk 
afirmatif bila motivasi mereka ingin dimaksimalkan. 
 
Kunci untuk teori harapan adalah pemahaman 
tujuan-tujuan seorang individu dan hubungan 
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antara usaha dan kinerja, antara kinerja dan 
penghargaan, dan akhirnya, antara penghargaan 
dan pemenuhan tujuan individual.  
 
2. Manfaat Motivasi kerja 
 
Manfaat motivasi kerja yang utama adalah 
menciptakan gairah kerja, sehingga produktivitas 
kerja meningkat. Sementara itu, manfaat yang 
diperoleh karena bekerja dengan orang-orang yang 
termotivasi adalah pekerjaan dapat diselesaikan 
dengan tepat. Artinya pekerjaan diselesaikan 
sesuai standar yang benar dan dalam skala waktu 
yang sudah ditentukan, serta orang senang 
melakukan pekerjaannnya. Sesuatu yang 
dikerjakan karena ada motivasi yang 
mendorongnya akan membuat orang senang 
mengerjakannya. Orangpun akan merasa 
dihargai/diakui, hal ini terjadi karena pekerjaannya 
itu betul-betul berharga bagi orang yang 
termotivasi, sehingga orang tersebut akan bekerja 
keras. Hal ini dimaklumi karena dorongan yang 
begitu tinggi menghasilkan sesuai target yang 
mereka tetapkan. Kinerjanya akan dipantau oleh 
individu yang bersangkutan dan tidak akan 
membutuhkan terlalu banyak pengawasan serta 
semangat juangnya akan tinggi (Arep Ishak & 
Tanjung Hendri, 2003:16-17). 
 
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi 
Kerja 
 
Menurut Frederich Herzberg (Malayu, 2000:157) 
mengembangkan teori hierarki kebutuhan Maslow 
menjadi teori dua faktor tentang motivasi. Dua 
faktor itu dinamakan faktor pemuas (motivation 
factor) yang disebut dengan satisfer atau intrinsic 
motivation dan faktor pemelihara (maintenance 
factor) yang disebut dengan disatisfier atau intrinsic 
motivation. Faktor pemuas yang disebut juga 
motivator yang merupakan faktor pendorong 
seseorang untuk berprestasi yang bersumber dari 
dalam diri seseorang tersebut (kondisi intrinsik) 
antara lain : 

a. Prestasi yang diraih (achievement) 
b. Pengakuan orang lain (recognition) 
c. Tanggungjawab (responsibility) 
d. Peluang untuk maju (advancement) 
e. Kepuasan kerja itu sendiri (the work it self ) 
f. Kemungkinan pengembangan karir (the 

possibility of growth) 
 
Sedangkan faktor pemelihara (maintenance factor) 
disebut juga hygiene factor merupakan faktor yang 
berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan untuk 
memelihara keberadaan karyawan sebagai 
manusia, pemeliharaan ketentraman dan 
kesehatan. Faktor ini juga disebut dissatisfier 
(sumber ketidakpuasan) yang merupakan tempat 

pemenuhan kebutuhan tingkat rendah yang 
dikualifikasikan ke dalam faktor ekstinsik meliputi : 

a. Kompensasi 
b. Keamanan dan keselamatan kerja 
c. Stress Kerja 
d. Kondisi kerja 
e. Status 
f. Prosedur perusahaan 
g. Mutu dari supervisi teknis dari hubungan 

interpersonal di antara teman sejawat 
dengan atasan dan dengan bawahan. 

 
C. KINERJA 
 
Kinerja pada dasarnya adalah apa yang 
dilakukan atau tidak dilakukan karyawan. 
Kinerja karyawan adalah yang mempengaruhi 
seberapa banyak mereka memberi kontribusi 
kepada organisasi. Perbaikan kinerja baik untuk 
individu maupun kelompok menjadi pusat 
perhatian dalam upaya meningkatkan kinerja 
organisasi (Mathis dan Jackson, 2002 :78) 

 
1. Pengertian Kinerja 
 
Pengertian kinerja atau prestasi kerja diberi 
batasan oleh Maier (Asaad, 1991:47) sebagai 
kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan 
suatu pekerjaan. Lebih tegas lagi Lawler and 
Poter menyatakan bahwa kinerja adalah 
”succesfull role achievement” yang diperoleh 
seseorang dari perbuatan-perbuatannya (Asaad, 
1991:46-47). Dari batasan tersebut As’ad 
menyimpulkan bahwa kinerja adalah hasil yang 
dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku 
untuk pekerjaan yang bersangkutan. Sedang 
Suprihanto (Srimulyo, 1999:33), mengatakan 
bahwa kinerja atau prestasi kerja seorang 
karyawan selama periode tertentu dibandingkan 
dengan kemungkinan, misalnya standar, 
target/sasaran atau kinerja yang telah 
ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati 
bersama. 
 
Menurut Vroom (Asaad 1991:48), tingkat sejauh 
mana keberhasilan seseorang dalam 
menyelesaikan pekerjaannya disebut ”level of 
performance”. Biasanya orang yang level of 
performancenya tinggi disebut sebagai orang 
yang produktif, dan sebaliknya orang yang 
levelnya tidak mencapai standar dikatakan 
sebagai tidak produktif atau performance 
rendah. 
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2. Model Manajemen Kinerja 
 

a. Model Costello             

Proses manajemen kinerja dikemukakan oleh 
Costello (Wibowo, 2000 : 12) dalam benfuk siklus 
seperti di bawah ini. Siklus dimulai dengan 
melakukan persiapan perencanaan sehingga 
dapat dibuat suatu rencana dalam bentuk rencana 
kinerja dan pengembangan. Untuk meningkatkan 
kinerja, diberikan coaching kepada karyawan dan 
dilakukan pengukuranan kemajuan kinerja. 
Peninjauan kembali selalu dilakukan terhadap 
kemajuan pekerjaan dan apabila: diperlukan 
dilakukan perubahan rencana. 

Coaching dan review dilakukan secara berkala 
dari pada akhir tahun dilakukan penilaian kirierja 
tahunan dan dipergunakan untuk meninjau kembali 
pengembangan. Akhirnya, hasil penilaian tersebut 
dipeigunakanuntuk mempertimbangkan.penggajian 
dari menjadi umpanbalik: untuk rencana tahun 
berikutnya. 

 

 
 

Gambar 3 : Siklus Manajemen Kinerja Costello 
Sumber : Sheila J. Costello, Effective 

Performance Management, 1998 : 8 

 

b. Model Armstrong dan Baron 

Armstrong dan Baron (Wibowo, 2000 : 13) 
mengemukakan siklus manajemen kinerja sekaligus 
sekuen atau urutan. Proses manajemen kinerja dilihat 
merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan 
secara berurutan agar dapat mencapai hasil yang 
diharapkan. 

Sekuen atau urutan kegiatan manajemen kinerja 
tersebut oleh Armstrong dan Baron disajikan dalam 
bentuk gambar dan dengan penjelasan berikut ini. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4 : Sekuen Manajemen Kinerja 
Armstrong dan Baron 

Sumber : Michael Armstrong and Angela Baron, 
Performance Management, 1998 

 
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 
 
Para pimpinan organisasi sangat menyadari 
adanya perbedaan kinerja antara satu karyawan 
dengan karyawan lainnya yang berada di bawah 
pengawasannya. Walaupun karyawan-karyawan 
bekerja pada tempat yang sama namun 
produktivitas mereka tidaklah sama. Secara 
garis besar perbedaan kinerja ini disebabkan 
oleh dua faktor (As’ad, 1991:49), yaitu faktor 
individu dan situasi kerja. 
 
D. KERANGKA KONSEPTUAL 
 
Umar Sekaran (Sugiyono, 2009:60) 
mengemuka-kan bahwa kerangka berfikir 
merupakan model konseptual tentang 
bagaimana teori berhubung-an dengan berbagai 
faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 
penting.  
 
Kerangka konseptual dalam penelitian ini 
dibentuk atas dasar sintesis dari definisi 
coaching  yang dikemukakan oleh Jaques dan 
Clement (1994 : 195), beberapa teori motivasi dan model 
manajemen kinerja. 

“Coaching (Coaching) adalah percakapan 
terstruktur yang menggunakan informasi tentang 
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kinerja yang nyata antara seorang atasan dengan 
seorang individu (atau tim) yang menghasilkan 
kinerja yang lebih tinggi” 

 
Definisi tersebut di atas berkorelasi erat dengan 
Model Manajemen Kinerja Costello yang secara 
jelas menyatakan bahwa coaching merupakan 
elemen siklus manajemen kinerja. Juga pada 
Sekuen Manajemen Kinerja Armstrong dan 
Baron, coaching juga merupakan salah satu 
langkah yang terintegrasi dengan sekuen yang 
lain.  
 
Coaching akan mendorong karyawan untuk 
mewujudkan aktualisasi diri seperti yang 
diungkapan oleh Maslow bahwa Aktualisasi diri 
adalah dorongan untuk menjadi seseorang sesuai 
kecakapannya; meliputi pertumbuhan, pencapaian 
potensi seseorang, dan pemenuhan diri sendiri. 
 
Coaching juga mendukung, teori Y dari McGregor 
yang menyatakan bahwa  karyawan bersedia 
belajar untuk menerima, bahkan mencari, 
tanggungjawab. 
 
Teori Dua Faktor Frederick Herzberg menyatakan 
bahwa jika ingin memotivasi individu dalam 
pekerjaan mereka, kita perlu melakukan 
penekanan faktor-faktor yang berhubungan 
dengan pekerjaan itu sendiri atau dengan hasil-
hasil yang berasal darinya seperti peluang 
promosi, peluang pengembangan diri, pengakuan, 
tanggungjawab, dan pencapaian. Sementara itu, 
McClelland yang mengembangkan Teori 
Kebutuhan yang menyatakan bahwa setiap 
individu memiliki tiga jenis kebutuhan yang 
mendorong (memotivasi) individu tersebut untuk 
bertindak yaitu kebutuhan pencapaian, kebutuhan 
kekuatan dan Kebutuhan hubungan.   
 
Teori Penentuan Tujuan menyatakan bahwa 
coaching dan umpan balik menghasilkan kinerja 
yang lebih tinggi daripada tidak ada coaching 
umpan balik. 
 
Teori Efektivitas Diri yang dikembangkan oleh 
Albert Bandura, memperlihatkan bahwa ada empat 
cara untuk meningkatkan efektivitas diri: 
penguasaan yang tetap (enactive), contoh yang 
dilakukan oleh individu lain, bujukan verbal dan 
kemunculan. Keempat cara ini dapat kembangkan 
dengan menerapkan coaching. 

 
Teori Harapan (expectancy theory) dari Victor 
Vroom menyatakan bahwa karyawan-karyawan 
akan termotivasi untuk mengeluarkan tingkat 
usaha yang tinggi ketika mereka yakin bahwa 
usaha tersebut akan menghasilkan penilaian kerja 
yang baik; penilaian yang baik akan menghasilkan 

penghargaan-penghargaan organisasional seperti 
bonus, kenaikan imbalan kerja, atau promosi; dan 
penghargaan-penghargaan tersebut akan 
memuaskan tujuan-tujuan pribadi para karyawan. 
 
Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan 
pada bagian sebelumnya, maka dapatlah dibuat 
secara skematis kerangka konseptual dalam 
penelitian ini yang dapat ditunjukkan sebagai 
berikut : 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Berdasarkan gambar kerangka konseptual, 
dapat dijelaskan bahwa coaching kerja dan 
motivasi kerja secara simultan mempengaruhi 
kinerja karyawan. 
 

COACHING (X1) 
• Coaching untuk sukses 
• Coaching untuk perbaikan kinerja 
• Coaching untuk mengelola berbagai 

masalah kinerja 
 
MOTIVASI KERJA (Y1) 
• Komunikasi Atasan-Bawahan 
• Bantuan dan kesempatan untuk 

berkembang 
• Harapan untuk berprestasi 
• Pengakuan atas prestasi 
 

KINERJA KARYAWAN (Y2) 
• Keterampilan kerja 
• Kedisiplinan 
• Tanggung-jawab 
• Kerjasama 
• Kreativitas 

 
E. HIPOTESIS PENELITIAN 
 
Bertitik tolak dari permasalahan yang diajukan 
dan tujuan penelitian serta pustaka mengenai 
coaching, motivasi  kerja dan kinerja karyawan, 
hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 
 

1. Diduga terdapat hubungan yang 
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signifikan antara coaching  dan kinerja 
individual? 

2. Diduga terdapat hubungan langsung 
antara coaching dan motivasi kerja? 

3. Diduga terdapat hubungan langsung 
antara motivasi dan kinerja karyawan? 

4. Diduga terdapat hubungan secara tidak 
langsung antara coaching dan kinerja 
melalui motivasi kerja? 

 
 

METODE PENELITIAN 
 
A. METODE DAN SAMPEL  
 
Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 
dengan menggunakan metode survai. Sampel / 
responden penelitian ini adalah para karyawan 
di bagian Support Services Departemen 
Production  Services PT Inco yang berjumlah 
sebanyak 80 orang digunakan semua dalam 
penelitian ini (sampel jenuh). 
 
B. LOKASI DAN WAKTU 
 
Penelitian akan dilakukan di bagian Support 
Services departemen Production Services PT 
Inco. Penelitian ini berlangsung selama satu 
bulan yang meliputi konsultasi,  wawancara 
dengan atasan dan karyawan, pengambilan data 
penelitian hingga laporan akhir penelitian. 

 
D. IDENTIFIKASI VARIABLE PENELITIAN 

1. Variabel eksogenus   : Coaching  
2. Variabel endogenus : Motivasi dan 

Kinerja Karyawan 
 
E. DEFINISI OPERATONAL VARIABEL 
 
Dalam penelitian ini definisi operasional 
variabelnya adalah sebagai berikut : 
 
1. Coaching (X) 

Coaching adalah percakapan terstruktur yang 
menggunakan informasi tentang kinerja yang nyata antara 
seorang atasan dengan seorang individu (atau tim) yang 
menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. Coaching ada tiga 
jenis yaitu : coaching untuk sukses, coaching untuk 
perbaikan kinerja dan coaching untuk mengelola berbagai 
masalaj kinerja.  
 
2. Motivasi Kerja (Y1) 
Motivasi kerja adalah tingkat kekuatan-kekuatan 
yang bekerja terhadap atau di dalam diri individu 
melalui dan mengarahkan perilaku. Pengukuran 
Motivasi kerja diukur dengan memberikan skor 
terhadap setiap indikator, dalam bentuk 
pertanyaan seperti : Komunikasi Atasan-

Bawahan, Bantuan dan Kesempatan untuk 
berkembang, Harapan Berprestasi dan 
Pengakuan atas prestasi.  

 
3. Kinerja Karyawan (Y2) 
Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara 
kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 
seorang karyawan dalam melaksanakan 
tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 
diberikan kepadanya. Kinerja karyawan diukur 
dengan memberikan skor terhadap setiap 
indikator dalam bentuk pertanyaan antara lain : 
Kualitas kerja, Kuantitas Kerja, Pengetahuan, 
Keterampilan, Kerjasama dan Ketepatan Waktu.  
 
F. INSTRUMEN PENELITIAN 
Kuisioner sebagai instrumen pengumpulan data 
yang merupakan penjabaran dari indikator 
variabel. 
 
G. METODE PENGUMPULAN DAN  

PENGOLAHAN DATA 
Pengambilan data penelitian ini menggunakan 
data primer, yaitu peneliti memberikan 
penjelasan mengenai penelitian yang dilakukan 
termasuk tujuan dan apa yang diharapkan dari 
responden.  
 
Kemudian para responden diminta untuk 
mengisi daftar kuesioner secara jujur dan apa 
adanya sesuai apa yang mereka alami dan 
rasakan. Jawaban para responden ditentukan 
skornya dengan menggunakan skala likert. 
Analisis jalar (path análisis) kemudian 
digunakan untuk menganalisis data yang 
diperoleh..  

 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Responden 
 
Distribusi responden penelitian ini jika ditinjau dari 
umur, pengalaman kerja, pendidikan dan status 
perkawinan adalah sebagai berikut : 

 

UMUR 
(tahun) 

Jumlah 
(orang) Presentase (%) 

20 - 30 6 7.50 

31 - 40 50 62.50 

> 40 24 30.00 

Total  80 100.00 
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PENGALAMAN 
KERJA (tahun) 

Jumlah 
(orang) 

Presentase 
(%) 

< 5 15 16.25 

5 – 10 27 33.75 

11 – 15 19 23.75 

> 15 21 26.25 

Total  82 100.00 
 

PENDIDIKAN Jumlah 
(orang) Presentase (%) 

SMTA 49 61.25 

D3 16 20.00 

S1 15 18.75 

Total  80 100.00 
 

STATUS 
PERKAWINAN 

Jumlah 
(orang) Presentase (%) 

Belum Kawin 6 7.50 

Kawin 74 92.50 

Total 80 100.00 
 

B. Deskripsi Variabel Penelitian 
Deskripsi variabel penelitian ini digunakan untuk 
mendeskripsikan atribut varibel penelitian, 
berdasarkan persepsi responden melalui jawaban 
mereka terhadap pernyataan-pernyataan dalam 
kuesioner.  
 
Deskripsi variabel penelitian dilakukan dengan 
menggolongkan skor variabel penelitian ke dalam 
interval skor yang telah peneliti tentukan. Untuk 
tujuan ini, skor variabel yang digunakan adalah 
skor rata-rata dalam suatu variabel. Adapun 
interval skor yang digunakan untuk 
mendeskripsikan variabel penelitian ini mengacu 
pada cara yang dikemukakan oleh Sugiyono (2009) 
berikut: 
 
• 1,00 - 1,80  Sangat Tidak Baik / Sangat 

Rendah 
• 1,81 - 2,60 Tidak Baik / Rendah 
• 2,61 - 3,40 Cukup Baik / Sedang 
• 3,41 - 4,20 Baik / Tinggi 
• 4,21 - 5,00 Sangat Baik / Sangat Tinggi 

 
Berdasarkan interval skor tersebut, maka dapat 
disusun distribusi kategori variabel penelitian 
sebagai berikut; 

 
1. Coaching 

Kualitas dari proses Coaching karyawan di PT 
INCO yang didasarkan pada persepsi 

responden penelitian ini, disajikan dalam 
distribusi sebagai berikut; 

 

Coaching Jumlah 
(orang) 

Persentasi 
(%) 

Sangat Tidak Baik 0 0.00 

Tidak Baik 1 1.25 

Cukup Baik 44 55.00 

Baik 31 38.75 

Sangat Baik 4 5.00 

Total 80 100.00 
 

Rerata skor variabel Coaching ini sebesar 3,43  
(Lampiran 3). Oleh karena nilai 3,43 tersebut 
berada dalam interval: 3,41-4,20 (Baik); maka 
dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Coaching 
karyawan di PT INCO saat ini tergolong tergolong 
baik. 

 
2. Motivasi Kerja 
 
Motivasi kerja karyawan PT INCO yang didasarkan 
pada persepsi karyawan yang menjadi responden 
penelitian ini disajikan dalam distribusi sebagai 
berikut; 

 

Motivasi Kerja Jumlah 
(orang)  Persentasi (%) 

Sangat Rendah 0 0.00 
Rendah 0 0.00 
Sedang 24 30.00 
Tinggi 47 58.75 
Sangat Baik 9 11.25 

Total 80 100.00 
 

Rerata skor variabel Motivasi Kerja sebesar 3,63. 
Oleh karena nilai 3,63 tersebut berada dalam 
interval: 3,41-4,240 (Tinggi), maka dapat 
disimpulkan bahwa Motivasi kerja karyawan PT 
INCO saat ini tergolong tinggi. 

 
3. Kinerja karyawan 
Kinerja karyawan karyawan PT INCO yang 
didasarkan pada persepsi karyawan yang menjadi 
responden penelitian ini disajikan dalam distribusi 
sebagai berikut : 
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Kinerja 
Individual 

Jumlah 
(orang) 

Persentasi 
(%) 

Sangat Rendah 0 0.00 
Rendah 0 0.00 
Sedang 3 4.00 
Tinggi 48 60.00 
Sangat Tinggi 29 36.00 

Total 80 100.00 
 
 

Rerata skor variabel Kinerja karyawan sebesar 
4,09. Oleh karena nilai 4,09 tersebut berada dalam 
interval: 3,41-4,240 (Tinggi), maka dapat 
disimpulkan bahwa Kinerja karyawan PT INCO 
saat ini tergolong tinggi 
 

 
C. Analisis Jalur ( Path Analysis) 
 
Hasil analisis jalur (path analysis) yang dilakukan 
dengan menggunakan program AMOS 4.1 
disajikan secara grafis sebagai berikut; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
Y =  Kinerja karyawan 
X1 =  Coaching 
X2 =  Motivasi kerja 
c =  Koefisien jalur 
p =  Probability value 
R² =  Koefisien determinasi 
 
Secara matematis hubungan antar variabel dalam 
diagram di atas dapat dinyatakan sebagai berikut; 
 Y    = 0,186 X1 + 0,641 X2 R²=0,641 
 X2    = 0,463 X1     R²=0,215 
 
Sebelum digunakan untuk melakukan pengujian 
hipotesis, terlebih dahulu hasil path analysis 
tersebut dikenai uji kecocokan model (goodness of 
fit). Hasil uji kecocokan model disajikan dalam tabel 
berikut; 
 

Hasil Uji Kecocokan Model 

 
 
Berdasarkan hasil uji kecocokan model di atas 
maka dapat disimpulkan bahwa model yang 
diperoleh berdasarkan data penelitian ini telah 
memenuhi syarat. Dengan demikian parameter 
model (koefisien jalur) layak digunakan dalam 
pengujian hipotesis. 

 
D. Pengujian Hipotesis 
Pengujian terhadap hipotesis penelitian ini 
dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien 
jalur (path coefficient).  Adapun pengujian terhadap 
masing-masing hipotesis penelitian tersebut adalah 
sebagai berikut; 
 
1. Pengujian Hipotesis Pertama  

Hipotesis pertama penelitian ini menduga 
terdapat hubungan yang signifikan antara 
coaching dan kinerja karyawan. Pengujian 
terhadap hipotesis pertama ini dilakukan 
dengan menguji signifikansi koefisien jalur X1-
Y 

 
Koefisien jalur X1-Y = 0,186 
p = 0,028 

 
Pada tingkat signifikansi α=5% atau 0,05, nilai 
p(0,028)<0,05 maka secara statistika koefisien 
jalur X1-Y signifikan; sehingga hipotesis 
pertama penelitian ini dapat diterima 
kebenarannya.  
 
Kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis 
pertama ini adalah: terdapat hubungan yang 
positif dan signifikan antara coaching dan 
kinerja karyawan. Dapat pula dikatakan bahwa, 
coaching berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan. 

 
2. Pengujian Hipotesis Kedua  

Hipotesis kedua penelitian ini menduga 
terdapat hubungan langsung antara coaching 
dan motivasi kerja. Pengujian terhadap 
hipotesis kedua ini dilakukan dengan menguji 
signifikansi koefisien jalur X1-X2 
 

Koefisien jalur X1-X2 = 0,463 
p = 0,000 

Pada tingkat signifikansi α=5% atau 0,05, nilai 
p(0,000)<0,05 maka secara statistika koefisien 

  
X1 

 
X2 

R²=0,641 

 
Y 

c=0,186; 
p=0,023 

c=0,463; 
p=0,000 

c=0,641 
p=0,000 

R²=0,215 
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jalur X1-X2 signifikan; sehingga hipotesis 
kedua penelitian ini dapat diterima 
kebenarannya.  
Kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis 
kedua ini adalah: terdapat hubungan yang 
positif dan signifikan antara coaching dan 
motivasi kerja. Dapat pula dikatakan bahwa, 
coaching berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap motivasi kerja. 

 
3. Pengujian Hipotesis Ketiga  

Hipotesis ketiga penelitian ini menduga 
terdapat hubungan langsung antara motivasi 
dan kinerja karyawan. Pengujian terhadap 
hipotesis ketiga ini dilakukan dengan menguji 
signifikansi koefisien jalur X2-Y 

Koefisien jalur X2-Y = 0,641 
p = 0,000 

 
Pada tingkat signifikansi α=5% atau 0,05, nilai 
p(0,000)<0,05 maka secara statistika koefisien 
jalur X2-Y signifikan; sehingga hipotesis ketiga 
penelitian ini dapat diterima kebenarannya.  
 
Kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis 
ketiga ini adalah: terdapat hubungan yang 
positif dan signifikan antara motivasi kerja dan 
kinerja karyawan. Dapat pula dikatakan bahwa, 
motivasi kerja  berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja karyawan. 

 
4. Pengujian Hipotesis Keempat  

Hipotesis keempat penelitian ini menduga 
terdapat hubungan secara tidak langsung 
antara coaching dan kinerja melalui motivasi 
kerja. Pengujian terhadap hipotesis keempat ini 
dilakukan dengan menguji signifikansi 
pengaruh tidak langsung (indirect effect) dari 
X1 ke Y melalui X2. 

 
Koefisien jalur X1-Y melalui X2 = 0,335 
 

Menurut Hair et al. (2006, jika suatu indirect 
effect lebih besar dari 0,08 maka disimpulkan 
bahwa indirect effect tersebut tidak dapat 
diabaikan atau dengan kata lain signifikan. 
Oleh karena indirect effect pengaruh X1 
terhadap Y melalui X2 sebesar 0,035, maka 
indirect effect tersebut signifikan sehingga 
hipotesis keempat penelitian ini dapat diterima 
kebenarannya. 
 
Kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis 
keempat ini adalah, terdapat hubungan secara 
tidak langsung antara coaching dan kinerja 
melalui motivasi kerja; atau dengan kata lain 
bahwa, pengaruh tidak langsung dari coaching 
terhadap kinerja melalui motivasi kerja bersifat 
positif dan signifikan. 

F. Pembahasan 
Hasil penelitian ini menunjukkan secara empiris 
bahwa: (1) coaching berpengaruh secara langsung, 
posiitif dan signifikan terhadap kinerja karyawan; 
(2) coaching berpengaruh secara langsung, posiitif 
dan signifikan terhadap motivasi kerja; (3) motivasi 
kerja berpengaruh secara langsung, posiitif dan 
signifikan terhadap kinerja karyawan; dan (4) 
coaching berpengaruh secara idak langsung, 
posiitif dan signifikan terhadap kinerja karyawan 
melalui motivasi kerja. Hasil pengujian hipotesis 
tersebut pada dasarnya memberikan implikasi 
bahwa, semakin baik pelaksanaan proses coaching 
karyawan maka motivasi kerja karyawan dan 
kinerja karyawan cenderung akan semakin 
meningkat. 
 
Koefisien determinasi pengaruh coaching dan 
motivasi kerja terhadap kinerja karyawan sebesar 
R²=0,556 atau 55,6%; hal ini menunjukkan bahwa 
tinggi rendahnya kinerja karyawan 55,6% 
disebabkan oleh coaching dan motivasi kerja; 
sedangkan 44,4% sisanya ditentukan oleh variabel-
variabel lain yang tidak tercakup dalam model 
penelitian ini; misalnya: komitmen organisasional, 
budaya organisasi, kepemimpinan, situasi kerja, 
kepuasan kerja dan lain-lain. 
 
Di antara pengaruh coaching dan motivasi kerja 
terhadap kinerja karyawan, ternyata motivasi kerja 
memiliki pengaruh yang lebih dominan; hal ini oleh 
koefisien jalur motivasi kerja (c=0,641) yang lebih 
besar dibanding koefisien jalur coaching (c=0,186). 
Implikasinya, dalam upaya meningkatkan kinerja 
karyawan; pihak manajemen PT Inco diharapkan 
lebih fokus kepada upaya-upaya peningkatan 
motivasi kerja baik melalui coaching maupun 
upaya-upaya lainnya seperti perbaikan iklim 
perusahaan. 
 
Peningkatan motivasi kerja karyawan dapat 
dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek 
motivasi kerja yang tergolong masih kurang baik 
(skornya masih lebih rendah dibanding skor rata-
rata variabel).  Berdasarkan hasil analisis kesioner, 
tampak bahwa aspek-aspek yang masih lemah 
tersebut adalah: 
 
1. P11 (skor 2,39), yaitu aspek yang berkaitan 

dengan karyawan harus memaksakan diri 
dalam melakukan pengerjaan. 

2. P15 (skor 3,21), yaitu aspek yang berkaitan 
dengan kekurangpuasan karyawan terhadap 
sistem kompensasi yang ditetapkan 
perusahaan. 

3. P16 (skor 3,19), yaitu aspek yang berkaitan 
dengan kekurangpuasan karyawan terhadap 
kebijakan promosi yang berlaku di perusahaan  
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4. P17 (skor 3,35), yaitu aspek yang berkaitan 
dengan keterbukaan sistem kompensasi 
perusahaan yang dirasakan kurang baik. 

5. P18 (skor 2,96), yatu aspek yang berkaitan 
dengan gaji yang kurang menggairahkan. 

6. P19 (skor 3,04), yaitu aspek yang berkaitan 
dengan sistem kompensasi yang kurang 
memotivasi karyawan. 

 
 

KESIMPULAN DAN SARAN  
 

A. Kesimpulan 
1. Coaching berpengaruh secara langsung, 

positif dan signifikan terhadap Kinerja 
karyawan (c=0,186; p=0,028<0,05).  

2. Coaching berpengaruh secara langsung, 
positif dan signifikan motivasi kerja 
karyawan (c=0,486; p=0,000<0,05). 

3. Motivasi kerja berpengaruh secara 
langsung, positif dan signifikan terhadap 
Kinerja karyawan (c=0,641; p=0,000<0,05). 

4. Coaching berpengaruh secara tidak 
langsung, positif dan signifikan terhadap 
Kinerja karyawan melalui Motivasi kerja 
(c=0,335>0,08). 

5. Tinggi rendahnya kinerja karyawan 55,6% 
disebabkan oleh coaching dan motivasi 
kerja; sedangkan 44,4% sisanya 
ditentukan oleh variabel-variabel lain yang 
tidak tercakup dalam model penelitian ini; 
misalnya: komitmen organisasional, 
budaya organisasi, kepemimpinan, situasi 
kerja, kepuasan kerja dan lain-lain. 

6. Di antara pengaruh coaching dan motivasi 
kerja terhadap kinerja karyawan, ternyata 
motivasi kerja memiliki pengaruh yang 
lebih dominan; hal ini oleh koefisien jalur 
motivasi kerja (c=0,641) yang lebih besar 
dibanding koefisien jalur coaching 
(c=0,186). 

 
B. Saran 

1. Bagi Manajemen PT Inco 
Mengacu pada hasil penelitian ini, maka saran 
yang disampaikan kepada pihak manajemen PT 
Inco agar kinerja karyawan dapat meningkat 
adalah sebagai berikut: 
a. Meningkatkan fasilitas di tempat kerja yang 

akan membuat para karyawan merasa lebih 
nyaman, misalnya kantin, toilet dan kamar 
mandi. 

b. Mengedukasi para supervisor dan karyawan 
mengenai pengembangan berbasis kompetensi 
yang dijadikan acuan bagi PT Inco dalam 
mengembangkan karyawan termasuk promosi. 

c. Mengedukasi para supervisor dan karyawan 
mengenai sistem kompensasi yang diterapkan 
oleh perusahaan dan bila perlu disampaikan 

informasi mengenai posisi perusahaan 
dibandingkan perusahaan lain dalam hal 
kompensasi.  

 
2. Bagi peneliti lain 

Bagi peneliti lain yang berminat melakukan kajian 
ulang terhadap penelitian ini, diharapkan dapat 
melakukan perbaikan sehingga hasil penelitannya 
dapat lebih baik dan lebih komprehensif dibanding 
penelitian ini. Perbaikan dapat dilakukan melalui: 
a. Menambahkan beberapa variabel independen 

yang secara teoritis dapat mempengaruhi 
Kinerja karyawan. 

b. Mengubah model atau paradigma penelitian, 
misalnya melalui penambahan variabel 
moderator atau mediator, pada pengaruh 
Coaching terhadap Kinerja karyawan. 
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