
  

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

1. Sistem Manajemen Kinerja 

Untuk memiliki sumber daya manusia yang terampil, profesional, dan 

berprestasi tinggi, sebuah organisasi dapat melakukan pelatihan, pendidikan dan 

bimbingan bagi sumberdaya manusianya. Hanya saja, untuk menghasilkan prestasi 

kerja yang tinggi seorang karyawan tidak hanya perlu memiliki keinginan dan 

kegairahan untuk berprestasi tinggi. Dalam upaya memberi kinerja yang prima dan 

karyawan pun mengalami kepuasan kerja, maka manajemen kinerja merupakan alat 

untuk memberi kemudahan dalam mengelola sumberdaya sesuai dengan tujuan 

tersebut. 

A.1. Pengertian Manajemen Kinerja 

Istilah “Manajemen Kinerja” adalah peng-Indonesia-an dari “Performance 

Management”. Kadang-kadang ada juga yang menggunakan istilah “ Managing 

Employee Performance”, tetapi terjemahan yang lebih tepat dari kata “Managing” 

adalah “memanajemeni”, sehingga “Managing Employee Performance” 

seharusnya berarti Memanajemeni Prestasi Kerja Karyawan”. Namun kata 

memanajemeni tidak lazim digunakan sehingga kebanyakan orang menggunakan 

kata manajemen saja.(Ruky, 2002: 5) 

Terlepas dari bunyi istilah mana yang digunakan, keduanya secara tegas 

memfokuskan perhatiannya pada prestasi kerja karyawan dan obyek 



  

pembahasannya yaitu prestasi kerja, kinerja atau unjuk kerja karyawan. Sebuah 

program Manajemen Kinerja dapat didefinisikan sebagai berikut. 

1. Ditinjau dari bunyi kalimatnya, Manajemen Kinerja ini berkaitan 

dengan usaha, kegiatan atau program yang diprakarsai dan 

dilaksanakan oleh pimpinan organisasi untuk “merencanakan, 

mengarahkan dan mengendalikan prestasi karyawan”. 

2. Karena program ini mencantumkan kata manajemen, seluruh kegiatan 

yang dilakukan dalam sebuah “proses manajemen” harus terjadi – 

dimulai dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, 

kemudian tahap pembuatan rencana, pengorganisasian, 

penggerakan/pengarahan dan akhirnya evaluasi atas hasilnya. 

3. Secara teknis program ini dimulai dengan menetapkan tujuan dan 

sasaran yaitu “kinerja dalam bentuk apa dan yang seperti bagaimana” 

yang ingin dicapai. Karena yang menjadi obyek adalah kinerja 

manusia, maka bentuk yang paling umum adalah kinerja dalam bentuk 

“produktifitas” sumber daya manusia. (Ruky, 2002: 6)  

Adapun menurut Bacal (2001: 4) Manajemen Kinerja adalah sebuah proses 

komunikasi yang berkesinambungan dan dilakukan dalam kemitraan antara 

seorang karyawan dan penyelia langsungnya. Manajemen Kinerja meliputi upaya 

membangun harapan yang jelas serta pemahaman tentang: 

1. Fungsi kerja esensial yang diharapkan dari para karyawan. 



  

2. Seberapa besar kontribusi pekerjaan karyawan bagi pencapaian tujuan 

organisasi. 

3. Apa arti konkretnya “melakukan pekerjaan dengan baik” 

4. Bagaimana karyawan dan penyelianya bekerjasama untuk mempertahankan, 

memperbaiki, maupun mengembangkan kinerja karyawan yang sudah ada 

sekarang. 

5. Bagaimana prestasi kerja akan diukur. 

6. Mengenali berbagai hambatan kinerja dan menyingkirkannya. 

Sedangkan istilah “Kinerja atau Prestasi” merupakan pengalih bahasaan 

dari kata “Performance”. Benardin dan Russel (1993: 378) memberikan definisi 

“performance” sebagai berikut: 

“Performance is defined as the record of outcomes produced on a specified 
job function or activity during a specified time period”.  
 
(Prestasi adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-
fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu selama kurun waktu 
tertentu.)  
 
Dalam definisi tersebut, Benardin dan Russel menekankan pengertian 

prestasi sebagai “hasil” atau “apa yang keluar” (outcomes) dari sebuah pekerjaan 

dan kontribusi mereka pada organisasi.  

Dari definisi dan arti Manajemen Kinerja diatas dapat disimpukan bahwa 

sebuah Program Manajemem Kinerja pada dasarnya adalah sebuah proses dalam 

manajemen sumberdaya manusia (MSDM). Selain itu, penggunaan istilah 

“manajemen” dalam nama program tersebut mempunyai implikasi bahwa kegiatan 

tersebut harus dilaksanakan sebagai sebuah proses manajemen yang umum, yaitu 



  

dimulai dengan menetapkan tujuan dan sasaran dan diakhiri dengan evaluasi.  

Karena yang menjadi obyek adalah kinerja manusia, maka bentuk yang paling 

umum adalah kinerja dalam bentuk “produktifitas” sumber daya manusia.  

A.2. Manajemen Kinerja Sebagai Sebuah Sistem 

Manajemen Kinerja merupakan sebuah sistem, karenanya ia harus 

berhubungan dengan bagian-bagian lain dari suatu sistem yang lebih luas – fungsi-

fungsi penting lain pada organisasi. 

Kata sistem menunjuk pada sesuatu yang memiliki bagian atau komponen-

komponen yang berinteraksi dan bekerja sama secara interdependent untuk 

mencapai sesuatu. Sistem tersebut menerima input dan melalui serangkaian 

proses, mengubah input menjadi out put—produk, jasa, ataupun informasi (Bacal, 

2001: 31) 

Adapun komponen-komponen sebuah sistem manajemen kinerja adalah  : 

1. Perencanaan Kinerja 

Perencanaan kinerja merupakan titik awal yang biasa digunakan oleh 

karyawan dan managernya untuk memulai proses managemen kinerja. 

Manager dan karyawan bekerja sama untuk mengidentifikasikan apa yang 

seharusnya dikerjakan oleh karyawan, seberapa baiknya hal itu perlu 

dilaksanakan, mengapa pekerjaan itu harus dilakukan dan hal-hal spesifik 

lainnya. 

Bagian-bagian penting lain dari diskusi perencanaan kinerja adalah: 

a. Mengidentifikasikan bantuan yang akan disediakan manajer 



  

b. Mengidentifikasikan kendala-kendala yang menghambat pencapaian, serta 

cara-cara mengatasinya. 

c. Mengembangkan pemahaman bersama tentang arti penting relatif dari 

tugas-tugas kerja (prioritas) dan tingkat kewenangan. 

Perencanaan kinerja dapat dibagi ke dalam tiga tahapan utama, yaitu: 

persiapan, pertemuan, dan penutupan proses tersebut. 

Pertama, persiapan. Untuk melakukan hal itu, baik manajer maupun 

karyawan harus mengetahui dengan baik ke mana arah tujuan organisasinya. 

Hal ini merupakan sesuatu yang dapat dilakukan sebelum mereka bertemu. 

Disamping itu, karyawan dapat mengkaji ulang deskripsi kerjanya secara 

independen.  

Tahap kedua, pertemuan. Manajer dan karyawan duduk bersama 

mendiskusikan pekerjaan untuk tahun mendatang. Dalam pelaksanaannya, ada 

beberapa prinsip yang bisa digunakan: 

a. Karyawan adalah orang yang paling kenal dengan pekerjaannya sendiri, 

sehingga proses perencanaan ini merupakan kemitraan yangrelatif sejajar 

antara manajer dan karyawan. Mereka berunding bersama karena mereka 

mempunyai kepentingan yang sama. 

b. Karyawan adalah orang yang ahli dalam pekerjaannya, seharusnyalah 

karyawan yang lebih banyak menentukan kriteria untuk mengukur 

keberhasilan, dengan bantuan manajer. 



  

c. Manajer adalah orang yang lebih ahli dalam hal gambaran keseluruhan. 

Sehingga manajer lebih tahu tentang bagaimana kedudukan seorang 

karyawan diantara karyawan lainnya dan dalam hubungannya dengan 

kebutuhan-kebutuhan unit kerja  dan organisasi. 

d. Manajer adalah orang yang memulai perencanaan kinerja, maka manajerlah 

yang harus menciptakan iklim dialog yang sesungguhnya dan kerja sama 

tim selama pertemuan. 

Tahap ketiga, penutup atau tahap evaluasi dimana manajer dan 

karyawan menyelesaikan berbagai hal yang masih belum tuntas, dan 

menyelesaikan penentuan tujuan serta standar. Hal ini bentuknya bisa berupa 

pertemuan-pertemuan lanjutan yang lebih singkat. 

2. Komunikasi kinerja yang berlangsung terus-menerus 

Komunikasi kinerja yang berlangsung terus-menerus merupakan 

proses dimana manajerdan karyawan bekerja sama untuk berbegi informasi 

mengenai kemajuan kerja, kendala dan permasalahan potensial, kemungkinan 

solusi bagi permasalahan tersebut, serta bagaimana manajer dapat membantu 

karyawan. Proses itu adalah sebuah dialog yang menghubungkan perencanaan 

dengan evaluasi. 

 Tempat kerja di masa lampau cenderung amat stabil. Orang dapat 

mengerjakan pekerjaan yang sama lebih dari setahun atau selama bertahun-

tahun karena percepatan perubahannya jauh lebih lamban. Berbeda dengan 

sekarang. Perubahan yang cepat memaksa memaksa sebuah organisasi untuk 



  

meningkatkan diri secara terus menerus.Umumnya pekerjaan menjadi lebih 

kompleks  dan lebih cepat. Dalam proses kerja, komunikasi dapat 

menimbulkan perubahan dalam tujuan dan tugas-tugas kerja, serta dapat 

menumbuhkan prioritas baru atau berbagai prioritas yang berbeda. 

Sebagaimana kegunaan manajemen kinerja, maksud dan tujuan 

komunikasi kinerja yang berlangsung terus menerus adalah menjamin bahwa 

setiap orang mendapatkan informasi yang mereka butuhkan untuk 

mengembangkan dirinya sepanjang tahun, sehingga proses kerja akan tetap 

dinamis, fleksibel, dan responsif. 

Karena komunikasi yang berkesinambungan mengenai kinerja sangat 

penting untuk manajemen kinerja, maka diperlukan metode-metode yang 

tidak akan memakan waktu terlalu banyak dan tidak menambah pekerjaan 

yang tidak perlu. 

Ada beberapa metode komunikasi yang bisa digunakan dalam 

manajemen kinerja, yaitu metode-metode formal dan metode-metode 

informal. Metode-metode formal terdiri dari: 

a. Laporan tertulis yang berkala 

b. Pertemuan berkala manajer – karyawan 

c. Pertemuan berkala kelompok atau tim dengan manajer.  

Disamping metode-metode formal tersebut ada metode-metode 

informal yang bisa didapatkan dari pertemuan informal seperti mengobrol, 



  

berbincang-bincang saat istirahat, atau dari “manajemen dengan berjalan-

jalan”.  

Kelebihan dari metode informal adalah bahwa metode ini” tepat 

waktu”. Ketika suatu masalah terjadi atau persoalan terjadi, sebuah 

percakapan singkat segera mengikutinya dan segalanya bisa diluruskan 

dengan cepat. Namun demikian, tiap metode memiliki kelebihan dan 

kekurangan, sehingga kita perlu memilihnya sesuai dengan situasi dan kondisi 

yang ada dalam organisasi. 

3. Pengumpulan data, pengamatan dan dokumentasi 

Pengumpulan data adalah sebuah cara yang sistematis dan terorganisir 

untuk mengumpulkan informasi tentang kinerja seseorang karyawan, sebuah 

unit kerja, ataupun organisasi. Observasi atau pengamayan merupakan jenis 

khusus pengumpulan data dimana manajer melihat ataupun mendengan 

sesuatu secara langsung, bukan dari orang lain, yang terakhir 

mendokumentasikan mengacu pada tindakan yang diambil seorang manajer 

untuk mencatat pengumpulan data, pengamatan dan komunikasi, serta 

keputusan yang melibatkan karyawan secara perseorangan. Adapun alasan 

utama pengumpulan data, pengamatan dan pendokumentasian adalah: 

a. Untuk menyediakan catatan yang berkesinambungan berdasarkan fakta 

mengenai hal-hal yang positif maupun negatif dari kinerja karyawan untuk 

dipergunakan dalam pengambilan keputusan. 



  

b. Untuk mengidentifikasikan masalah-masalah potensial sedini mungkin agar 

permasalahan tersebut dapat dihadapi dankaryawan dapat meningkatkan 

diri. 

c. Untuk mengidentifikasikan kekuatan dari para karyawan agar mereka dapat 

berkembang lebih jauh dan kemudan bekerja lebih efektif. 

d. Untuk mempertinggi motivasi karyawan dengan menghargai pekerjaan 

yang baik 

e. Untuk mengumpulkan informasi yang akurat agar dapat memecahkan 

masalah. 

f. Untuk mencatat hal-hal spesifik mengenai kinerja dan komunikasi kinerja, 

agar dapat dipergunakan dalam pengambilan tindakan disipliner dan dalam 

menghadapi keberatan-keberatan yang berkaitan dengannya, ataupun 

tuntutan hukum yang mungkin dilancarkan karyawan. 

4. Evaluasi Kinerja 

Evaluasi Kinerja (performance evaluation) dan pengkajian ulang 

kinerja (performance review) memiliki arti yang sama, yaitu mengacu pada 

suatu pertemuan, biasanya diadakan sekali setahun, dimana para manajer dan 

karyawan membicarakan kinerja si karyawan, mendokumentasikan kemajuan 

(keberhasilan dan permasalahan), dan  menerapkan proses pemecahan 

masalah untuk mengatasi permasalahan disaat ini dan pada masa yangakan 

datang. 



  

Dalam buku-buku tentang manajemen  sumberdaya manusia kita lebih 

mudah menemukan tentang  Penilaian Prestasi Kerja Karyawan (PPKK) yang 

dalam bahasa inggrisnya disebut Performance Appraisal atau Performance 

Evaluation. Dua definisi klasik tentang Penilaian Prestasi Kerja Karyawan 

(PPKK) diajukan oleh Dr. Josep M. Putti dalam bukunya A Manager’s Primer 

an Performance Appraisal (1987): 

1. Roger Belows, dalam Psychology of Personnal in business 
Industru, Prentice Hall, New Jersey 1961, p 370: 
“A periodical evaluation on the value of an individual employee for 
his/her organization conducted by his/her superior orby someone in a 
position to evaluate his/her performance” (Suatu penilaian periodik atas 
nilai seorang individu karyawan bagi organisasinya, dilakukan oleh 
atasanya atau seseorang yang berada dalam posisi untuk mengamati / 
menilai prestasi kerjanya. 

 
2. Dale S. Beach, The Management of People at work, Mac 

Milian New York, 1970 p 257: 
”A systematic evaluation on an individual employee regarding his/her 
performance on his/her potentional for development” ( Sebuah penilaian 
sistematis atas individu karyawan mengenai prestasinya dalam 
pekerjaannya dan potensinya untuk  pengembangan). 

 
3. Benardin dan Russel, 1993: 379: 

“Away of measuring the contribution of individuals to their 
organisation”. (Cara mengukur kontribusi individu (karyawan) kepada 
organisasi tempat mereka bekerja. 

 
4. Cascio (1992: 267): 

“….is the systematic description of the job relevant strengths and 
weaknesses of an individual or group” (Sebuah gambaran / deskripsi 
sistematis tentang kekuatan dan kelemahan yang terkait dengan pekerjaan 
dari seseorang atau satu kelompok). 

 
 Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Penilaian 

Prestasi Kerja Karyawan (PPKK) atau eveluasi kinerja karyawan lebih 



  

menekankan pada kegiatan penilaiannya saja, yaitu tahap akhir dari proses 

manajemen kinerja.  

5. Diagnosis kinerja dan bimbingan 

  Diagnosis kinerja dan bimbingan meresap atau menyentuh seluruh 

bagian lain sistem manajemen kinerja. Keduanya merupakan komponen 

pemecahan masalah dalam manajeman kinerja. Diagnosis kinerja merupakan 

proses pemecahan masalah dan komunikasi yang digunakan untuk 

menigdentifikasikan penyebab dasar yang sebenarnya dari permasalahan atau 

kegagalan kinerja, bagi perseorangan, suatu bagian, bahkan keseluruhan 

organisasi.  

  Langkah-langkah yang bisa digunakan untuk mendiagnosis kinerja 

adalah: 

a. Mengetahui adanya kekurangan dalam kinerja 

b. Mengenali kekurangan itu dan tingkat keseriusannya. 

c. Mengidentifikasikan hal-hal yang mungkin menjadi penyebab kekurangan, 

baik yang berhubungan dengan sistem maupun yang berhubungan dengan 

karyawan itu sendiri. 

d. Mengembangkan rencana tindakan untuk menanggulangi penyebab 

kekurangan itu. 

e. Melaksanakan rencana tindakan tersebut. 

f. Melakukan evaluasi  apakah masalah tersebut sudah teratasi atau belum. 



  

  Berikutnya adalah bimbingan terhadap karyawan. Bimbingan adalah 

suatu proses dimana seseorang yang lebih berpengatahuan mengenai suatu 

hal, bekerja dengan seorang karyawan untuk membantunya mengembangkan 

pengetahuan, keahlian dalam rangka meningkatkan kinerja. 

A. 3. Ruang Lingkup Manajemen Kinerja 

Program Manajemen Kinerja (Performance Management) mempunyai 

ruang lingkup yang luas atau bersifat menyeluruh yang menggarap semua bagian 

atau fungsi dari sebuah organisasi. Elemen-elemen tersebut adalah teknologi 

(peralatan, metode kerja) yang digunakan, kualitas dari in-put (termasuk material), 

kualitas lingkungan fisik (keselamatan kerja, kesehatan kerja, lay-out tempat kerja 

dan kebersihan), iklim dan budaya organisasi (termasuk supervisi dan 

kepemimpinan) dan sistem kompensasi dan imbalan (Ruky, 2002: 7) 

Sasaran penelitian dan tindakan yang harus diambil untuk tiap elemen 

dapat dirinci sebagai berikut : 

1. Sarana dan Prasarana 

Yang akan diteliti kondisi dan kelaikan serta kemampuan semua sarana 

maupun prasarana fisik yang dimiliki, termasuk didalamnya bangunan, lay out 

(tata letak) dan segala peralatan yang ada.  

2. Proses Kerja atau Metode Kerja 

Sebuah team akan melakukan penelitian terhadap metode yang digunakan dan 

proses yang dijalankan. Mereka akan meneliti apakah metode yang digunakan 

sudah tepat atau masih dapat disempurnakan. 



  

3. Kemampuan Sumber Daya Manusia 

Team ini meneliti kemampuan karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Penelitian yang dilakukan bersifat observasi atau pengamatan di lapangan. 

Dari penelitian tersebut Team khusus sumber daya manusia mengidentifikasi 

kemampuan karyawan dalam mengoperasikan peralatan dan dalam 

melaksanakan tugasnya. Hasil penelitian akan memberikan gambaran apakah 

atau berapa banyakkah dari karyawan tersebut yang benar-benar mampu 

100%, berapa yang kurang mampu dan tidak memenuhi syarat sama sekali. 

Dari yang kurang mampu tersebut gambaran akan diperoleh, apakah mereka 

dapat diberi pelatihan ulang atau harus diganti dengan orang baru sama sekali. 

4. Gairah Kerja atau Motivasi Sumber Daya Manusia 

Sebuah Team lain harus meneliti aspek kegairahan kerja dan sikap karyawan 

serta harus menyusun rekomendasi tentang perbaikan-perbaikan yang harus 

dilakukan mungkin ternasuk didalamnya rekomendasi tentang kebijakan dan 

sistem imbalan / penggajian yang mencakup insentif dan bonus serta penilaian 

prestasi kerja. Penelitian dapat diperluas lingkupnya menjadi penelitian 

tentang budaya perusahaan atau organisasi untuk meneliti nilai-nilai yang 

positif dan mendukung visi organisasi atau tidak. 

5. Kualitas Bahan Baku dan Bahan Pembantu 

Proses dan prosedur pengadaan bahan juga akan diteliti untuk mendeteksi 

apakah ada hambatan atau selalu lancar pasokan dan penerimaannya dilokasi 

operasi. Yang terpenting adalah penelitian atas kualitas bahan yang diterima 



  

apakah memenuhi syarat atau tidak. Kualitas yang dibawah standar akan 

berakibat fatal pada kualitas produk dan juga pada tingkat efisiensi dan 

produktivitas karena mungkin perlu pengerjaan ulang untuk memperbaiki 

produk yang salah atau rusak ( Ruky, 2002: 8-10). 

Semua kegiatan yang dilakukan  dalam kerangka Manajemen Kinerja yang 

mempunyai ruang lingkup yang besar seperti disebutkan diatas harus bersifat 

terpadu (integrated) dan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi.  

A.4. Tujuan dan Manfaat Program Managemen Kinerja 

Ada sejumlah tujuan yang dapat dicapai oleh organisasi dengan 

menerapkan Sistem Management Kinerja, yaitu : 

1. Meningkatkan prestasi kerja karyawan baik secara individu maupun 

secara kelompok sampai setinggi-tingginya dengan memberikan 

kesempatan kepada mereka untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi 

diri dalam kerangka pencapaian tujuan organisasi. Karyawan bersama 

atasan masing-masing dapat menetapkan sasaran kerja dan standar 

prestasi yang harus dicapai dan meneliti serta menilai hasil-hasil yang 

sebenarnya dicapai pada khir kurun waktu yang ditetapkan. 

2. Peningkatan yang terjadi pada prestasi karyawan secara perorangan 

pada gilirannya akan mendorong kinerja sumber daya manusia secara 

keseluruhan, yang direfleksikan dalam kenaikan produktifitas. Dengan 

kata lain, peningkatan produktifitas sumberdaya manusia secara 



  

keseluruhan diusahakan dicapai melalui peningkatan prestasi kerja 

karyawan secara perorangan (individu). 

3. Merangsang minat dalam pengembangan pribadi dengan tujuan 

meningkatkan hasil karya dan prestasi pribadi serta potensi laten 

karyawan dengan cara memberikan umpan balik pada mereka tentang 

prestasi mereka. 

4. Membantu perusahaan untuk dapat menyusun program pengembangan 

dan pelatihan karyawan yang lebih tepat guna. Pada gilirannya usaha 

ini akan membantu organisasi untuk memepunyai pasokan tenaga 

yang cakap dan terampil yang cukup untuk pengembangan organisasi 

dimasa depan. 

5. Menyediakan alat/sarana untuk membandingkan prestasi kerja 

pegawai dengan tingkat gaji atau imbalan sebagai bagian dari 

kebijakan dan sistem imbalan yang baik. 

6. Memberikan kesempatan pada pegawai untuk mengeluarkan 

perasaannya tentang pekerjaan atau hal-hal yang ada kaitannya. 

Dengan demikian jalur komunikasi dan dialog akan terbuka dan 

dengan demikian diharapkan bahwa proses penilaian prestasi kerja 

akan mengeratkan hubungan antara atasan dengan bawahan (Ruky, 

2002: 20-21) 

Adapun Bacal (2001: 6-10) menyebutkan keuntungan atau manfaat 

Manajemen Kinerja adalah: 



  

1. Bagi Manajer 

♦ Mengurangi perlunya manajer ikut terlibat dalam semua hal 

(manajemen mikro). 

♦ Menghemat waktu dengan membantu para karyawan mengambil 

keputusan sendiri, dengan memastikan bahwa mereka memilki 

pengetahuan serta pemahaman yang diperlukan untuk mengambil 

keputusan dengan benar. 

♦ Mengurangi kesalahpahaman yang menghabiskan waktu diantara 

para staf tentang siapa yang bertanggung jawab atas apa. 

♦ Mengurangi frekuensi situasi dimana kita tidak memiliki informasi 

pada saat kita membutuhkannya. 

♦ Mengurangi pelbagai kesalahan (dan terulangnya hal itu) dengan 

membantu kita serta staf kita mengidentifikasikan sebab-sebab 

terjadinya kesalahan ataupun inefisiensi. 

2. Bagi Karyawan 

♦ Membantu para karyawan untuk mengerti apa yang seharusnya 

mereka kerjakan dan mengapa itu harus dikerjakan. 

♦ Memberikan kewenangan kekuasaan untuk membuat keputusan 

sehari-hari. 

♦ Memberi kesempatan bagi para karyawan untuk mengembangkan 

keahlian dan kemampuan baru. 



  

♦ Mengenali rintangan-rintangan peningkatan kinerja, seperti 

sumberdaya yang tidak memadai. 

3. Bagi Organisasi 

♦ Organisasi akan bekerja lebih efektif bila tujuan-tujuan organisasi, 

unit-unit kerja yang lebih kecil dan tanggung jawab kerja setiap 

karyawan semuanya terhubungkan. Bilamana orang-orang dalam 

organisasi memahami bagaimana pekerjaan mereka memberikan 

kontribusi bagi keberhasilan perusahaan, semangat dan 

produktivitas biasanya meningkat. 

Dengan kata lain, Program Management Kinerja adalah bagian dari 

sebuah skenario besar program pengembangan SDM dan pengembangan 

manajemen.  

A.5. Sistem Manajemen Kinerja yang Efektif 

Sistem Manajemen Kinerja yang efektif adalah sebuah proses yang 

membantu organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang dan jangka 

pendeknya, dengan membantu manajer dan karyawan melakukan pekerjaannya 

dengan cara yang semakin baik. 

Cascio (1992: 270) menyarankan bahwa agar sebuah program Manajemen 

Kinerja yang efektif hendaknya memenuhi syarat-syarat berikut ; 

1. Relevance  : hal-hal atau faktor yang diukur adalah yang relevan (terkait) 

dengan pekerjaannya, apakah itu out-put, proses atau in-putnya. 



  

2. Sensitivity : sistem yang digunakan harus cukup peka untuk membedakan 

antara karyawan yang berprestasi dan tidak berprestasi. 

3. Reliability : sistem yang digunakan harus dapat diandalkan, dipercaya bahwa 

menggunakan tolak ukur yang obyektif, shahih, akurat, konsisten dan stabil. 

4. Acceptability : sistem yang digunakan harus dapat dimengerti oleh karyawan 

yang menjadi penilai maupun yang dinilai dan menfasilitasi komunikasi aktif 

dan konstruktif antara keduanya. 

5. Practicality : semua instrumen, misalnya formulir yang digunakan harus 

mudah digunakan oleh kedua pihak. 

 

2. Guru Sebagai Tenaga Profesional 

Kebutuhan akan guru profesional yang makin mendesak adalah sejalan 

dengan tuntutan akan kapasitas mereka untuk menjadi manajer kelas yang baik. Ini 

karena disamping melakukan tugas kependidikan dan pembelajaran, guru juga 

melaksanakan tugas manajemen atau administrasi kelas. Kemampuan guru dalam 

mengelola kelas ini menjadi keniscayaan, bahkan merupakan salah satu ukuran 

kemampuan profesional mereka. Setidaknya ada dua alasan yang melatar belakangi 

upaya peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan. Pertama, kemampuan 

profesional guru mengelola kelas masih diragukan sebagian pengguna jasa sekolah. 

Kedua, kebutuhan dan tuntutan akan guru yang profesional menjadi sangat esensial. 

Termasuk kemampuan mereka dalam mengelola kelas ketika lembaga pendidikan 

semakin dituntut untuk menghasilkan lulusan yang bermutu. 



  

Richey (1962) mengemukakan bahwa karakteristik guru sebagai profesi 

adalah sebagai berikut: (1) adanya komitmen dari para guru bahwa jabatan itu 

mengharuskan pengikutnya menjunjung tinggi martabat kemanusiaan lebih daripada 

mencari keuntungan sendiri, (2) suatu profesi mensyaratkan orangnya mengikuti 

pendidikan profesional dalam jangka waktu tertentu, (3) harus menambah 

pengetahuan agar terus menerus tumbuh dalam jabatannya, (4) memiliki kode etik 

jabatan, (5) memiliki kemampuan intelektual untuk menjawab masalah-masalah yang  

ia hadapi, (6) selalu ingin belajar terus menerus mengenai bidang keahlian yang ia 

tekuni, (7) menjadi anggota suatu organisasi profesi, dan (8) jabatan itu dipandang 

sebagai suatu karir hidup. 

B.1. Pengertian Profesi 

Istilah profesi seringkali diberi makna secara kabur, karena memang ada 

perbedaan antara sisi pandang akademik dan sisi pandang praktikal. Kekaburan 

makna istilah “profesi” dapat diperjelas dengan mendudukkannya, baik secara 

etimologi maupun terminologi. 

Secara etimologi, profesi berasal dari istilah bahasa Inggris, profession atau 

bahasa Latin profecus, yang artinya mengakui, pengakuan, menyatakan mampu, 

atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. 

Secara terminologi, “profesi” dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang 

mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada 

pekerjaan mental, bukan pekerjaan manual. Kemampuan mental yang 



  

dimaksudkan adalah adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen 

untuk melakukan perbuatan praktis.(Danim, 2002: 20-21) 

Sahertian (1997) menyatakan bahwa profesi pada hakikatnya adalah suatu 

pernyataan atau janji terbuka pada suatu jabatan atau pelayanan karena orang 

tersebut merasa terpanggil untuk menyambut pekerjaan itu. 

Ada tiga pilar pokok yang ditunjukkan untuk suatu profesi, yaitu 

pengetahuan, keahlian, dan persiapan akademik. Pengetahuan, adalah segala 

fenomena yang diketahui yang disistematiskan sedemikian rupa sehingga memiliki 

daya prediksi, daya kontrol, dan daya aplikasi tertentu. Pada tingkat yang lebih 

tinggi, pengetahuan bermakna kapasitas yang dimiliki oleh seseorang melalui 

proses belajar. Keahlian bermakna penguasaan substansi keilmuan, yang dapat 

dijadikan acuan dalam bertindak. Keahlian juga bermakna kepakaran dalam 

cabang ilmu tertentu untuk dibedakan dengan kepakaran lainnya. Persiapan 

akademik, mengandung makna bahwa untuk mencapai derajat profesional atau 

memasuki jenis profesi tertentu, diperlukan persyaratan pendidikan khusus, berupa 

pendidikan prajabatan yang dilaksanakan pada lembaga pendidikan formal, 

khususnya perguruan tinggi. (Danim, 2002: 22) 

B.2. Profesional, Profesionalisme, Profesionalisasi 

Kata profesional merujuk pada dua hal. Pertama, orang yang menyandang 

suatu profesi. Orang yang profesional biasanya melakukan pekerjaan secara 

otonom (pekerjaan yang dilakukan oleh penyandang profesi benar-benar sesuai 

dengan keahliannya) dan dia mengabdikan diri pada pengguna jasa dengan disertai 



  

rasa tanggungjawab atas kemampuan profesionalnya itu. Kedua, kinerja atau 

performance seseorang dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan 

profesinya. 

Profesionalisme berasal dari kata bahasa Inggris “profesionalism” yang 

secara leksikal berarti sifat profesional. Sifat profesional berbeda dengan sifat 

paraprofesional atau tidak profesional sama sekali. Sifat yang dimaksud adalah 

seperti yang dapat ditampilkan dalam perbuatan, bukan yang dikemas dalam kata-

kata yang diklaim oleh pelaku secara individual. Profesionalisme dapat diartikan 

sebagai komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan 

profesionalnya dan terus menerus mengembangkan strategi-strategi yang 

digunakannya dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya. 

Profesionalisasi merupakan proses peningkatan kualifikasi atau 

kemampuan para anggota penyandang suatu profesi untuk mencapai kriteria 

standar ideal dari penampilan atau perbuatan yang dinginkan oleh profesinya itu. 

Profesionalisasi mengandung makna dua dimensi utama, yaitu peningkatan status 

dan peningkatan kemampuan praktis. Aksentasinya dapat dilakukan melalui 

penelitian, diskusi antar rekan seprofesi, penelitian dan pengembangan, membaca 

karya akademik kekinian, dan sebagainya. Kegiatan belajar mandiri, mengikuti 

pelatihan, studi banding, observasi praktikal, dan lain-lain menjadi bagian integral 

upaya profesionalisasi itu (Danim, 2002: 20-24). 

 

 



  

B.3. Peningkatan Profesionalisme Guru 

Dalam lembaga pendidikan, guru menempati peran kunci dalam mengelola 

kegiatan proses belajar mengajar. Berhasil tidaknya pendidikan yang 

diselenggarakan tergantung pada kemampuan guru, sebagai tenaga pendidikan. 

Peran kunci tersebut dapat diemban apabila ia memliki tingkat kemampuan 

profesional yang tinggi. Secara umum, kemampuan profesional guru tidak hanya 

ditakar dari kemampuan intelektual melainkan juga keunggulan aspek moral, 

keamanan, ketaqwaan, disiplin, tanggungjawab, dan keluasan wawasan ini 

ditandai dengan adanya semangat keterbukaan profesional, keluasan dan 

diverifikasi layanan penunaian tugas profesionalnya.  

Untuk melihat apakah seorang guru dikatakan profesional atau tidak, dapat 

dilihat dari dua perspektif. Pertama, dilihat dari tingkat pendidikan minimal dari 

latar belakang pendidikan untuk jenjang sekolah tempat dia menjadi guru. Kedua, 

penguasaan guru terhadap materi bahan ajar, mengelola proses pembelajaran, 

mengelola siswa, melakukan tugas-tugas bimbingan, dan lain-lain. Dilihat dari 

perspektif latar belakang pendidikan, kemampuan profesional guru SLTP/MTs dan 

SLTA/MA di Indonesia masih sangat beragam, mulai dari yang tidak kompeten 

sampai yang berkompeten. Semiawan (1991) mengemukakan hierarki profesi 

tenaga kependidikan, yaitu: tenaga profesional,  tenaga semi profesional, dan  

tenaga para profesional. 

(1) Tenaga profesional merupakan tenaga kependidikan yang 

berkualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya S1 (atau yang setara) 



  

dan memiliki wewenang penuh dalam perencanaan, pelaksanaan, 

penilaian, dan pengendalian pendidikan atau pengajaran. 

(2) Tenaga semi profesional merupakan tenaga kependidikan yang 

berkualifikasi pendidikan tenaga kependidikan D3 (atau yang setara) 

yang telah berwenang mengajar secara mandiri, tetapi masih harus 

melakukan konsultasi dengan tenaga kependidikan yang lebih tinggi 

jenjang profesionalnya baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, 

penilaian, maupun pengendalian pendidikan atau pengajaran. 

(3) Tenaga paraprofesional merupakan tenaga kependidikan yang 

berkualifikasi pendidikan tenaga kependidikan D2 ke bawah, yang 

memerlukan pembinaan dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian, 

dan pengendalian pendidikan / pengajaran. (Danim, 2002: 31) 

Sejalan dengan pendapat diatas, Windam (1988) mengklasifikasikan 

derajat mutu tenaga kependidikan menjadi tiga kategori yaitu : (1) berkualifikasi 

penuh (2) berkualifikasi sebagian dan (3) tidak memenuhi kualifikasi. Dalam 

kaitan ini Windam  (1988) mengemukakan  sebagai berikut :  

1. Qualified, possessing the academic and theacher training attainment 
appropriate the assigned level and type of theaching. 

2. Under qualified, posssessing neither the academic nor the theacher 
training appropriate to the level of assignment 

3. Unqualified, possesing neither the academic nor the theacher training 
attainment appropriate to the level of assignment. 

 
Efektifitas proses pembelajaran di kelas dan diluar kelas sangat ditentukan 

oleh kompetensi para guru, disamping faktor lain seperti anak didik, lingkungan, 

dan fasilitas. Mereka tidak hanya memerankan fungsi sebagai subyek yang 



  

mentransfer pengetahuan kepada anak didik, melainkan juga melakukan tugas-

tugas sebagai fasilitator, motivator dan dinamisator dalam PBM, baik di dalam 

maupun di luar kelas. Untuk menjalankan tugas-tugas itu secara efektif dan efesien 

para guru harus memiliki kompetensi tertentu. Merujuk pada konsep yang dianut 

dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional, sebagai “instructional leader“ 

guru harus memiliki 10 kompetensi yakni : 

1. Mengembangkan kepribadian 

2. Menguasai landasan kependidikan 

3. Menguasai bahan pengajaran 

4. Menyusun program pengajaran 

5. Melaksanakan program pengajaran 

6. Menilai hasil dan proses belajar mengajar 

7. Menyelenggarakan program bimbingan                                                 

8. Menyelenggarakan administrasi sekolah 

9. Kerja sama dengan sejawat dan masyarakat 

10.  Menyelenggarakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran. 

Pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh tenaga kependidikan 

diatas perlu senantiasa dikembangkan menuju mutu unjuk kerja profesional yang 

penuh. 

 


