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Keberhasilan suatu perusahaan akan tercapai apabila sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki 

oleh perusahaan mencapai kualitas yang baik. Penggunaan tenaga kerja manusia secara efektif 

dan terarah merupakan kunci ke arah peningkatan prestasi kerja karyawan bagi perusahaan. 

Untuk itulah dibutuhkan suatu kebijaksaan pimpinan perusahaan dalam usaha mengarahkan 

tenaga kerja tersebut agar mau bekerja lebih produktif. Kebijakan yang dicapai adalah dengan 

cara memberikan semangat atau motivasi yang tepat kepada karyawan di samping tanggung 

jawab karyawan itu sendiri. Motivasi berprestasi ini merupakan dorongan atau menggerakkan 

karyawan agar mau bekerja sama secara produktif untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang 

telah ditentukan. Motivasi berprestasi nampaknya juga dipengaruhi oleh banyak faktor dalam diri 

individu. Faktor kepribadian adalah salah satu aspek penting yang mempengaruhi tekat dan 

usaha orang ini di dalam usaha memperoleh sesuatu. Aspek gender atau femininisme dan 

maskulinisme dari individu adalah salah satu aspek kepribadian yang dapat mempengaruhi 

motivasi seseorang untuk berprestasi dalam bekerja. Selama ini gender memiliki stereotipe 

tertentu berkaitan dengan prestasi wanita dan pria yang dianggap berbeda dalam bidang 

pekerjaan. Terkait dengan motivasi berprestasi, gender mempengaruhi pilihan-pilihan individu 

dalam karir dan juga berpengaruh terhadap potensi pendapatan laki-laki dan perempuan.  

Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental, dengan subyek penilitian 60 karyawan 

Bank Jatim Cab. Blitar yang diambil dengan teknik total sampling. Penelitian dilaksanakan pada 

tanggal 3 November sampai dengan 4 November 2009. Metode pengumpulan data adalah 

dengan menggunakan dua kuesioner yaitu kuesioner skala motivasi berprestasi dan skala peran 

gender yang diadaptasi dari alat tes BSRI.Sedangkan metode analisa data yang digunakan yaitu 

analisis t-test. 

Hasil penelitian menunjukkan t = (2,695) dengan p = (0,012). Artinya ada perbedaan yang 

signifikan antara motivasi berprestasi karyawan ditinjau dari karakteristik gender dimana 

motivasi berprestasi yang tinggi cenderung dimiliki oleh karyawan yang memiliki karakteristik 

gender maskulin. Dimana karyawan yang memiliki karakteristik gender maskulin dengan = 

119,00 memiliki motivasi berprestasi tinggi yang lebih tinggi dibandingkan dengan karyawan 

yang memiliki karakteristik gender feminin dengan = 106,06. 

 


