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Abstrak- Faktor internal suatu organisasi yaitu faktor yang 
bersumber dari dalam organisasi berupa sumber daya manusia 
(SDM). Sumber daya manusia di dalam perusahaan sebagai 
pilar utama dan poros penggerak roda perusahaan untuk 
mewujudkan visi dan misi perusahaan. Para pegawai yang 
memiliki bakat, tenaga, kreativitas adalah sumber daya manusia 
yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai tujuan. Potensi 
sumber daya manusia perlu dikembangkan dan diperhatikan 
agar menjadi sumber daya manusia yang professional dan 
berkualitas berdapak pada keberhasilan perusahaan. Kinerja 
bisa menjadi sarana bagi suatu instansi untuk mengukur 
kemampuan para pegawai yang ada dalam suatu instansi (Rivai, 
2010). Jenis penelitian ini adalah “Explanatory research” atau 
penelitian yang bersifat menjelaskan, artinya penelitian ini 
menekankan pada hubungan antar variabel penelitian 
(Kausalitas) dengan menguji hipotesis uraiannya mengandung 
deskripsi tetapi fokusnya terletak pada hubungn antar variabel 
(Widodo, 2014). Variabel mencakup : Leadership, Motivation, 
Kreativitas Karyawan, Kinerja. 
 
 
Latar Belakang Masalah 
 
Kepemimpinan mempunyai peranan penting dalam suatu 
organisasi, karena pimpinan adalah seseorang yang akan 
menggerakkan dan mengarahkan organisasi dalam pencapaian 
tujuan dan seorang pemimpin organisasi harus memiliki 
kemampuan menggerakkan, mempengaruhi dan memberi 
motivasi pada karyawannya, sehingga diharapkan akan 
berdampak pada peningkatan kinerja (Sutrisno, 2011). Fry dan 
Cohen (2008) dalam studinya juga menjelaskan mengenai 
kepemimpinan spiritual yang artinya suatu kepemimpinan yang 
menggunakan model motivasi intrinsic yang menggabungkan 
adanya visi, harapan/keyakinan, dan altruistic love. 
Kinerja bisa menjadi sarana bagi suatu organisasi untuk 
mengukur kemampuan para pegawai yang ada dalam suatu 
instansi. Aparatur Sipil Negara (ASN) bertugas menjadi abdi 
masyarakat dan menyelenggarakan pelayanan bagi masyarakat. 
Pegawai harus dapat melaksanakan tugas dengan baik, maka 
pembinaan pegawai perlu diarahkan untuk meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia. Adapun visi Kota Semarang 
adalah “Terwujudnya Semarang Sebagai Kota Perdagangan 
Dan Jasa Yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera”. 
Fokus utama dalam penelitian ini yaitu kinerja dari pemerintah 
Kota Semarang dalam menjalankan tugas pemerintah daerah, 
khususnya mengenai kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di 
pemerintah Kota Semarang. Dengan menyoroti integritas 

kinerja ASN diharapkan dapat memberikan informasi dan 
analisa yang menyeluruh tentang kinerja seluruh jajaran ASN 
di Pemerintah Kota Semarang. 
 
Tabel 1 : Ikthisar Research Gap 
No Peneliti  Hasil Studi 

1 Madanchian
, Hussein, 
Noordin & 
Tahersoost 
(2016) 

 Kesimpulan yang didapatkan yaitu menunjukkan 
bahwa kepemimpinan tidak memiliki pengaruh 
terhadap kinerja organisasi, hasil tersebut 
didapatkan dalam penelitian yang dilakukan. 

2 Ibrahim & 
Daniel 
(2019) 

 Penelitian ini telah menunjukkan bahwa agar 
organisasi mana pun dapat bertahan, dampak 
kepemimpinan yang sesuai pada karyawan harus 
diikuti. Disimpulkan bahwa jenis kepemimpinan 
demokratis atau partisipatif adalah yang terbaik 
dari semua gaya kepemimpinan karena manfaat 
yang akan diperoleh darinya oleh karyawan di 
tengah hasil keseluruhan bagi organisasi secara 
keseluruhan. 

3 Sarminah 
Samad 
(2012) 

 Hasil penelitian menemukan bahwa berdasarkan 
matriks korelasi semua komponen inovasi dan 
aspek kepemimpinan transformasional 
berhubungan positif dengan kinerja organisasi. 
Analisis regresi berganda menunjukkan bahwa 
variabel inovasi dan kepemimpinan 
transformasional memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja organisasi. 

4 Eliyana, 
Ma’arif & 
Muzakki 

 Melalui studi ini, penjelasan dan penegasan 
tentang kasus ini memperkuat konsep yang ada. 
Dengan variabel lain yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu kepuasan kerja, komitmen 
organisasi, dan prestasi kerja, serta Pelabuhan 
Indonesia III Inc. sebagai objek, terdapat variasi 
yang berbeda dalam hal hasil, dimana komitmen 
organisasi dan kepemimpinan transformasional 
belum. 

5 Ebrahimi, 
Moosavi & 
Chirani 
(2016) 

 Kurangnya bukti eksperimental tentang 
pengaruh kepemimpinan transaksional dan 
transformasi terhadap kinerja organisasi 
mengingat inovasi di perusahaan manufaktur 
menjadi motivasi utama untuk melakukan 
penelitian ini. Dalam penelitian ini menegaskan 
kembali bahwa kepemimpinan saat ini tidak 
memiliki pengaruh terhadap kinerja organisasi. 

6 Iskan, Ersari 
& Naktiyok 
(2014) 

 Temuan terpenting dari penelitian kami adalah 
bahwa terlepas dari hubungan positif antara 
kepemimpinan transaksional dan dukungan / 
inovasi organisasi yang dirasakan, tidak ada 
hubungan sebab dan akibat yang berarti antara 
variabel-variabel ini. Dengan kata lain 
kepemimpinan transaksional tidak memiliki efek 
yang berarti baik pada kinerja organisasi atau 
inovasi. 

7 Subramony, 
Segers, 
Chadwick & 

 Sebagai kesimpulan, studi ini melanjutkan 
literatur pengembangan kepemimpinan dengan 
menunjukkan hubungan positif yang signifikan 
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No Peneliti  Hasil Studi 

Shyamsunde
r (2018) 

antara bundel LDP, aset tidak berwujud, dan 
kinerja organisasi dalam konteks ekonomi yang 
sedang berkembang. 

8 Osabiya & 
Joseph 
(2015) 

 Penemuan kami juga mengungkapkan bahwa ada 
perbedaan yang jelas antara pekerja yang 
termotivasi dengan baik dan yang tidak. Artinya 
pekerja yang termotivasi memiliki rasa memiliki, 
pengakuan dan prestasi. Jika karyawan didorong 
oleh motivasi, mereka dapat berusaha untuk 
memastikan bahwa mereka mengidentifikasi diri 
dengan organisasi. 

9 Muogbo 
(2013) 

 Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat dengan 
mudah disimpulkan bahwa paket penghargaan 
pekerja sangat penting dan harus menjadi 
perhatian baik pemberi kerja maupun pekerja. 
Hasil yang diperoleh dari hipotesis menunjukkan 
bahwa pekerja sangat menghargai perbedaan 
penghargaan yang diberikan oleh pemberi kerja. 
Temuan yang didapatkan menyatakan bahwa 
motivasi tidak dapat mempengaruhi kinerja 
organisasi. 

10 Abiro 
(2013) 

 Penelitian ini difokuskan pada pengaruh motivasi 
karyawan terhadap kinerja organisasi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
organisasi. Motivasi bukanlah konsep yang 
sederhana; sebaliknya, ini berkaitan dengan 
berbagai dorongan, keinginan, kebutuhan, 
keinginan, dan kekuatan lainnya. 

11 Abdi Muse 
Ali 
Geelmaale 
(2019) 

 Kesimpulannya, motivasi pekerja memainkan 
salah satu bagian terpenting dalam kinerja 
organisasi dan secara percaya diri berkontribusi 
pada perkembangan dan kemakmurannya. 
Motivasi karyawan merupakan salah satu alat 
yang kuat dan paling berpengaruh yang dapat 
menghidupkan atau membangkitkan sumber 
daya manusia baik untuk peningkatan maupun 
penurunan. 

 
Berdasarkan penjelasan latar belakang, research gap dan 
fenomena di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan 
judul “Antensenden Of Leadership Courisity Motivation”, dengan 
studi yang dilakukan pada Pemerintah Kota Semarang. 
Diharapkan dengan penelitian tersebut dapat membantu dalam 
meningkatkan kinerja karyawan pada Pemerintah Kota 
Semarang. 
 
Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sebuah model 
konseptual baru yang dapat mengisi keterbatasan study 
terdahulu dan kesenjangan penelitian antara peran leadership 
dengan human resources performance yang berpusat pada konsep 
curiosity motivation. Konsep curiosity motivation diharapkan dapat 
memicu human resources performance. 
 
Kajian Pustaka 
Teori motivasi dijelaskan oleh teori Self-determination (Waege, 
2009), yang terbentuk dari beberapa bagian, yaitu tidak ada 
motivasi (amotivation), motivasi ekstrinsik (extrinsic motivation), 
dan motivasi intrinsik (intrinsic motivation) (Deci & Ryan, 2000; 
Ryan & Deci, 2000a, 2000b, 2009). Seseorang dikatakan 
memiliki tingkat self-determination tinggi ketika motivasi intrinsik 
menjadi dorongan utama dalam berbuat (Lim & Chapman, 
2013).  
Self determination dipaparkan sebagai usaha dalam menentukan 
tujuan dalam kehidupan sendiri. Self determination merupakan 
teori motivasi. Berfokus pada intrinsic motivation atau 

motivasi yang muncul dari dalam diri seseorang. Dapat 
dikatakan bahwa kebulatan tekad seseorang atau ketetapan hati 
seseorang pada suatu tujuan yang hendak dicapainya. Self 
determination adalah kemampuan diri dalam mengidentifikasi 
dan mencapai tujuan berdasarkan pengetahuan dan penilaian 
individu terhadap diri sendiri (Field & Hoffman, 1994, p. 164 
dalam Field, Hoffman & Posch. 1997). Powers, dkk (dalam 
dalam Field, Hoffman & Posch. 1997) berpendapat bahwa self 
determination merupakan sikap dan kemampuan individu yang 
dapat memfasilitasi dirinya dalam mengidentifikasi dan 
mencapai tujuan. 
Sumber daya adalah semua yang dimiliki dan dikendalikan 
perusahaan baik itu aset, kemampuan perseorangan karyawan, 
pengetahuan tentang teknologi, proses organisasional, dan 
informasi yang berguna untuk mengimplementasikan strategi 
perusahaan sehingga meningkatkan efisiensi dan efektifitas 
perusahaan. sumber daya yang dimiliki perusahaan, resource 
based theory meyakini bahwa perusahaan sebagai kumpulan 
kemampuan dalam mengelola sumber daya tersebut (Penrose, 
1959).  
Resource based theory merupakan teori yang menjelaskan tentang 
kinerja perusahaan akan optimal jika perusahaan memiliki 
keunggulan kompetitif sehingga dapat menghasilkan nilai bagi 
perusahaan. Resources based theory membahas mengenai sumber 
daya yang dimiliki perusahaan dan bagaiamana perusahaan 
tersebut dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya 
yang dimilikinya. Resources based theory memandang perusahaan 
sebagai kumpulan sumber daya dan kemampuan (Wernerfelt, 
1984). 
Berdasarkan beberapa pengertian yang dipaparkan, self 
determination digambarkan atau terdiri dari beberapa komponen. 
Palmer dan Wehmeyer (2003) menyatakan bahwa komponen 
pemecahan masalah dan penentuan tujuan merupakan 
komponen yang penting dalam self determination. Kedua 
komponen tersebut perlu dikuasai oleh seseorang dari sejak 
anak-anak. Sedangkan Niemic dan Ryan (2009) 
mengungkapkan bahwa komponen self determination terdiri dari 
otonomi (autonomy), kompetensi (competence), dan relasi 
(relatedness). Deci dan Ryan melihat ketiga komponen itu 
sebagai tiga kebutuhan psikologis bawaan yang mendasari 
perilaku (dalam Schunk, Pintrich, Meece, 2012).  
Proposisi : 
Creativity Human Resource dapat dicapai dengan meningkatkan 
Leadership yang efektif yaitu dengan mebangun Curiosity Motivation. 
Curiosity Motivation adalah bentuk motivasi yang terbentuk dari dalam 
individu yang berupa ketertarikan, kesukaan, dan perasaan senang 
melakukan sesuatu, yang dilakukan untuk pengembangan diri. 
Model teoritikal dasar yang diajukan delam penelitian ini yang 
menghubungkan antara leadership, Curiosity Motivation, 
kreativitas dan kinerja karyawan dapat digambarkan dalam 
gambar dibawah ini : 
Gambar 1 : Model Teoritikal Dasar 
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Berdasarkan kajian pustaka yang lengkap dan mendalam, 
model empirik penelitian tersaji dalam gambar dibawah ini : 
Gambar 2 : Model Empirik Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodoogi Penelitian 
 
Definisi Variabel 
Kepemimpinan yang layak untuk diikuti memiliki kriteria yaitu 
mempunyai pengaruh tinggi, kekuasaan, wewenang serta 
pengikut (Rivai, 2005). 
Motivasi diukur dengan menggunakan adanya hasrat, 
keinginan, dorongan, kebutuhan, harapan serta cita-cita masa 
depan (Hamzah, 2008). 
Creativity Human Resource dapat dipengaruhi oleh faktor budaya, 
iklim organisasi, kepribadian, suasana hati dan persepsi 
organisasi (Ahdiyana, 2011). 
Human Resouces Performance dapat dinilai dengan kriteria 
antara lain kualitas, kuantitas, waktu kerja, penggunaan waktu 
bekerja, kemandirian dan kenyamana bekerja (Hasibuan, 
2002). 
 
Data dan Sampel 
Sampel dalam studi sebanyak 150 pegawai yang bekerja pada 
Pemerintah Kota Semarang. Data diperoleh dengan 
menggunakan kuesioner yang disampaikan langsung kepada 
para karyawan dan setelah terisi kuesioner dikumpulkan 
melalui salah satu staf di kantor tersebut. 
 
Analisa 
Analisa data menggunakan aplikasi SEM, guna menguji 
hipotesis yang telah dimodelkan 
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