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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penilaian Kinerja

1. Definisi Penilaian Kerja

Performance atau kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu

proses. Menurut pendekatan perilaku dalam manajemen, kinerja adalah

kuantitas atau kualitas sesuatu yang dihasilkan atau jasa yang diberiakan

oleh seseorang yang melakukan pekerjaan.10

Menurut tangkilisan penilaian kinerja adalah suatunkeadaan yang

berkaitan denan keberhasilan organisasi dalam menjalankan misi yang

dimilikinya yang dapat diukur dari tingkat produktivitas, kualitas layanan,

responsivitas, responbilitas, dan akuntabilitas.

Menurut Veithzal Rivai Penilaian Kinerja Mengacu pada suatu

sistem formal dan terstruktur yang digunakan untuk mengukur, menilai,

dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku,

dan hasil,termasuk tingkat kehadiran.

Dengan demikian, penilain kinerja adalah merupakan hasil kerja

karyawan dalam lingkup tanggung jawabnya. Di dalam dunia usaha yang

berkompetisi dalam tataran global, maka karyawan memerlukan kinerja

tinggi. Pada saat yang bersamaan, karyawan memerlukan umpan balik atas

10. I Komang Ardana, dkk. Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: Graha Ilmu.
2012) Hal. 125
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hasil kerja mereka sebagai panduan bagi perilaku mereka diimasa yang

akan datang.11

Kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil

kerja dengan standar yang ditetapkan. Kinerja adalah hasil kerja baik

secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam

melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara

keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas

dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja,

target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah

disepakati bersama.12

Kinerja merupakan hasil kerja dari tingkah laku.Pengertian kinerja

ini mengaitkan antara hasil kerja dengan tingkah laku.Sebagai tingkah

laku, kinerja merupakan aktivitas manusia yang diarahkan pada

pelaksanaan tugas organisasi yang dibebankan kepadanya.13

2. Tujuan Penilaian Kinerja

Salah satu permasalah pokok yang ditemui oleh perusahaan dalam

menilai kinerja pegawai adalah tujuan rangkap (dual purpose) dari

penilaian kinerja. Menurut T.V Rao ada beberapa tujuan penilaian yaitu :

a. Menyediakan kesempatan bagi pegawai untuk mengiktisarkan :

11 T. Hani Handoko, M.B.A, manajemen personalia dan sumberdaya
manusia(Yogyakaaarta: BPFE. 2014) Hal.135

12Lijan Poltak Sinambela, MM. Kinerja Pegawai (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) Hal. 3
13 Lijan Poltak Sinambela, MM. Kinerja Pegawai (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) Hal. 4



11

1) Berbagai tindakan yang telah diambilnya dalam kaitan dengan

aneka fungsi yang bertalian dengan perannya.

2) Keberhasilan dan kegagalannya sehubungan dengan fungsi-fungsi.

3) Kemampuan-kemampuan yang ia perlihatkan dan kemampuan-

kemampuan yang ia rasakan kurang dalam melaksanakan kegiatan-

kegiatan itu dan berbagai dimensi managerial serta prilaku yang

telah diperlihatkan olehnya selama setahun.

b. Mengenali akan kebutuhan perkembangannya sendiri dengan membuat

rencana bagi perkembangannya didalam organisasi dengan cara

mengidentifikasi dukungan yang ia perlukan dari atasan yang harus

dilaporinya dan orang-orang lainnya di dalam organisasi

c. Memprakarsai suatu proses peninjauan dan pemikiran tahunan yang

meliputi seluruh organisasi untuk memperkuat perkembangan atas

inisiatif sendiri guna mencapai kefektifan managerial.

d. Menyampaikan kepada atasan yang harus dilaporinya, sumbangannya,

apa yang sudah dicapai dan refleksinya supaya ia mampu meninjau

prestasinya sendiri dalam perspektif yang benar dan dalam penilaian

yang lebih obyektif. Hal ini merupakan sebuah persiapan yang perlu

bagi diskusi-diskusi peninjauan prestasi kerja dan rencana-rencana

perbaikan prestasi kerja.14

Secara spesifik tujuan dari penilaian kinerja adalah :

a. Sebagai dasar pengambilan keputusan,

14Zul Amri, Bimbingan dan Konseling Industri (Pekanbaru: 205) Hal.  59-61
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b. Sebagai dasar meramanlkan kinerja dengan cara mengkorelasikan

hasiltes dengan hasil penilaian kinerja.

c. Memberikan umpan balik kepada karyawan, sehingga penilaian kinerja

dapat berfungsi sebagai wahana pengembangan diri dan

pengembangan karier karyawan.

d. Bila kebutuhan pengembangan pekerjaan dapat diidentifikasikan,

maka penilaian kinerja dapat membantu menentukan tujuan program

pelatihan.

e. Jika kinerja karyawan dapat ditentukan secara tepat, maka penilaian

kinerja dapat membantu mendiagnosis masalah organisasi.15

3. Fungsi Penilaian Kinerja

Menurut Byars dan Rue, fungsi penilaian kinerja adalah untuk

pembuatan keputusan administrative yang berkaitan dengan promosi,

pemberhentian, pemutusan hubungan kerja dan peningkatan upah

berdasarkan atas jasa karyawan.16

Fungsi lain dari penilaian kinerja adalah untuk mendorong

peningkatan kinerja. Dalam hal ini, penilaian kinerja digunakan sebagai

sarana komunikasi dengan karyawan mengenai bagaimana mereka bekerja

dan sarana apa yang diperlukan untuk mengubah perilaku dan sikap, serta

sarana untuk mengembangkan keahlian dan pengetahuan mereka.17

15Randall s.schuler dkk, Manajemen sumber daya manusia (Jakarta: Erlangga, 1999) Hal.
3

16Henni Indrayani.Manajemen SDM Terintegrasi (Pekanbaru: Suska Press, 2013) Hal. 98
17.Henni Indrayani.Manajemen SDM Terintegrasi (Pekanbaru: Suska Press, 2013) Hal. 98
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4. Proses Penilaian Kinerja

Menurut Ivancevich, kemampuan menghasilkan data yang akurat

dan reliable akan meningkat jika mengikuti suatu proses sistematis yang

terdiri dari 6 (enam) langkah, yaitu :

a. Mengadakan standar kinerja untuk setiap posisi dan criteria

evaluasianya.

b. Mengadakan kebijaksanaan evaluasi kinerja berkaitan dengan kapan

penilaian dilakukan, seberapa sering dan siapa yang harus menilai.

c. Memiliki penilaian yang mengumpulkan data kinerja karyawan.

d. Memiliki penilaian yang mengevaluasi kinerja karyawan.

e. Mendiskusikan evaluasi tersebut dengan karyawan.

f. Membuat keputusan dan menyimpan hasil evaluasi tersebut.

Dimensi kinerja atas karyawan yang dinilai disebut dengan criteria

evaluasi. Menurut Ivancevich, suatu criteria yang efektif harus memiliki

karakteristik sebagai berikut :

a. Relevan yaitu Suatu pengukuran kinerja harus sesuai dengan output

aktual.

b. Sensitivitas yaitu Suatu kriteria harus dapat mencerminkan perbedaan

antara orang yang berkinerja tinggi dan yang berkinerja rendah.

c. Praktis yaitu Kriteria harus mudah diukur, dan pengumpulan data

dilakukan secara efisien.18

18H. Endin Nasrudi, M.Si. Psikologi Manajemen (Bandung: Pustaka Setia, 2010) Hal.242
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Menurut Ivancevi beberapa pertimbangan yang dapat digunakan

dalam menentukan waktu pelaksanaan penilaian kinerja, yakni :

a. Dapat dilakukan secara arbitari, artinya waktu pelaksanaan penilaian

kinerja dapat ditentukan secara sembarang.

b. Setiap karyawan dievaluasi dengan jadwal tunggal.

c. Jadwal evaluasi adalah pada suatu saat penyelesaian dari suatu siklus

tugas.

Beberapa pihak yang dijadikan sebagai penilai dalam menilai

kinerja karyawan antara lain :

a. Dinilai dari suatu komite dari beberapa atasan

b. Dinilai oleh teman kerja (Peer)

c. Dinilai oleh bawahan

d. Dinilai oleh orang dari luar (teknik reviu lapangan)

e. Dinilai oleh diri sendiri (Self-evaluation)

f. Dinilai dengan kombinasi pendekatan

g. Penilaian kinerja 360o. 19

5. Metode Penilain Kinerja

Berbagai metode yang dapat digunakan dalam penilaian kinerja

karyawan ataupun anggota, namun setiap metode memiliki indikator yang

berbeda dan memiliki kecenderungan terhadap satu sisi.Secara garis besar

metode penilain pekerjaan dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu;

19. H. Endin Nasrudi, M.Si. Psikologi Manajemen (Bandung: Pustaka Setia, 2010)
Hal.243
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“Penilaian Mengacu pada Norma”, “Penilaian Standar Absolut”, dan

“Penilaian Berdasarkan Output”.

a. Metode Penilaian Mengacu pada Norma

Metode ini merupakan metode yang paling sederhana karena

penilaiannya secara keseluruhan didasarkan pada kinerja yang

terbaik.Penilaian dilakukan secara tunggal dan secara subjektif. Ada

beberapa metode penilaian yang termasuk dalam kelompok metode ini,

antara lain :

1) Metode Ranking

Metode Ranking merupakan suatu metode penilaian kinerja

yang berdasarkan urutan dari yang terbaik hingga yang terendah

yang disusun secara keseluruhan. Metode ini terdiri dari 2 macam,

yaitu; Metode Ranking langsung: Metode ini cocok diterapkan

pada perusahaan yang memiliki skala kecil karena dalam

perusahaan besar akan sulit jika harus mengurutkan peringkat satu

persatu dari sekian banyak karyawan dengan metode ini.

Metode Ranking Alternatif: Metode ini hampir sama

dengan metode rangking langsung, namun dalam metode ini,

penyusunan terbagi menjadi 2 bagian yaitu kinerja terbaik dan

kinerja terburuk. Penyusunan dilakukan secara kelompok bukan

satu persatu lagi, bagi karyawan yang memiliki kinerja baik, maka

ia berada diperingkat atas pada bagian kinerja terbaik, namun
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untuk karyawan yang kinerjanya buruk, maka ia berada diperingkat

bawah pada bagian kinerja terburuk.

2) Metode Perbandingan Berpasangan (Paired Comparison)

Dalam metode ini digunakan untuk perusahaan yang memiliki

pegawai/karyawan yang sedikit. Metode ini membandingkan

individu dengan individu lain, urutan peringkat dapat diperoleh

dari berapa kali seseorang terpilih menjadi yang terbaik dari

pasangannya.

3) Distribusi Paksaan (forced distribution)

Istilah distribusi paksaan menggambarkan format penilaian

dimana penilai dipaksa mendistribusikan karyawan yang dinilai

kepada beberapa kategori kinerja.

Metode ini digunakan apabila sulit untuk mengurutkan

peringkat masing masing karyawan karena ada beberapa karyawan

yang memiliki kinerja yang sama. 20

b. Penilaian Standar Absolut

Dalam menilai kinerja para pegawai/karyawan, metode ini

menggunakan standar absolute, yaitu dengan cara mengevaluasi

pegawai dengan mengkaitkan dan mempertimbangkan beberapa faktor

tertentu. Yang termasuk dalam metode penilaian Standar absolut

antara lain:

20Lijan Poltak Sinambela, Kinerja Pegawai (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) Hal. 66
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1) Skala Grafik

Metode ini mulai diperkenalkan pada tahun 1920-an. Pada

metode ini, penilai menentukan dimensi kinerja yang akan dinilai.

Penilaian dilakukan pada beberapa faktor yang meliputi yaitu

kuantitas hasil kerja, kualitas hasil kerja, kepribadian, kehadiran,

loyalitas, kesetiaan,inisiatif,dll.

2) Metode Kejadian Kejadian Kritis (critical incident)

Kejadian kritis merupakan kondisi dimana seorang

manajer/supervisor/pimpinan melakukan pencatatan terhadap

setiap tindakan keseharian karyawan yang memberikan dampak

positif maupun negatif secara signifikan terhadap efektivitas

sebuah bagian/departemen sebagai bahan pertimbangan untuk

menentukan kinerja seorang karyawan. Misalnya mengenai

inisiatif, kehadiran, kepribadian, kerjasama,dll.

3) Skala Penilaian Berdasarkan Perilaku (Behavioraly Anchored

Rating Scales. 21

Metode ini merupakan penggabungan antara metode

pendekatan kejadian kritis dengan skala grafik.Dari penggabungan

dua metode ini menghasilkan penilaian yang lebih efisien baik bagi

karyawan maupun manajer.

Bagi karyawan yaitu lebih mudah untuk pedoman

memperbaiki kinerjanya, sedang untuk manajer untuk lebih mudah

21. Henni Indrayani. Manajemen SDM Terintegrasi (Pekanbaru: Suska Press, 2013) Hal.
99
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memberikan umpan balik.Metode BARS memiliki beberapa tujuan

sebagai berikut:

a) Menilai kinerja dengan perilaku spesifik, bukan berdasar sifat-

sifat umum.

b) Menghilangkan ukuran-ukuran angka dan volume yang

berpotensi menyesatkan dan tidak segera ditafsirkan.

c) Mengurangi bias dan kesalahan penilai dengan mengaitkan

nilai (rating) dengan contoh-contoh perilaku spesifik..

d) Meminimalkan kekurang cermatan, subyektivitas, dan ketidak

berhasilan evaluator dalam mengidentifikasikan fungsi-fungsi

penting sebuah jabatan atau pekerjaan. Langkah pertama yang

harus dilakukan dalam metode ini adalah mengumpulkan data

tentang perilaku untuk masing-masing katagori jabatan. 22

Kejadian-kejadian kritis dan data yang terkumpul akan

menjadi pertimbangan untuk konstribusi dalam kinerjanya. Metode

ini memiliki 2 jenis didalamnya yaitu :

a) Skala Harapan Perilaku (Behavior Expectation Scale/BES)

BES merupakan uraian yang membantu penilai untuk

menetapkan perilaku karyawan ke dalam kategori baik,sedang

ataupun buruk.

b) Skala Pengamatan Perilaku (Behavior Observtion Scale/BOS)

Metode ini sangat mirip dengan BARS atau dengan

Skala standar campuran. Perbedaan ini adalah bahwa BOS

22Zul Amri, Bimbingan dan Konseling Industr i (Pekanbaru: 205) Hal.  61
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menilai kinerja pelayanan karyawan dengan cara megamati

seberapa sering mereka melakukan kejadian-kejadian kritis

(critical incidents) serta frerkuensi kejadian-kejadian tersebut.

Nilai diperoleh tiap pelaku dengan memberi angkakepada

penilaian frekuensi secara keseluruhan.

c. Metode Penilaian Berdasarkan Output

Penilaian kinerja pada metode ini lebih mengacu pada hasil

pekerjaan namun tidak mengabaikan analisis pekerjaan sebagai dasar

penilaian kinerja. Ada 4 jenis dalam metode ini, antara lain:

1) Management by Objective (MBO)

Penilai pada metode ini adalah orang-orang yang

berpengalaman dan berkinerja tinggi yang dapat mengembangkan

strategi mereka sendiri.Cara kerja dari metode ini adalah

bagaimana suatu sasaran dapat tercapai dengan mengurangi

ambiguitas dan juga hambatan yang mungkin dapat menghalangi

tercapainya sasaran.23

Penilaian yang dilakukan dapat secara sederhana maupun

secara rumit, bergantung pada kebutuhan sasaran yang akan

dicapai. Atasan dan bawahan akan sama-sama melakukan evaluasi

atas kegagalan yang mungkin terjadi dankemudian memutuskan

sasaran-sasaran baru yang dimungkinkan bagi sasaran yang belum

tercapai sebelumnya. Rata-rata sistem MBO membutuhkan waktu

23ul Amri, Bimbingan dan Konseling Industr i (Pekanbaru: 205) Hal.  62
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2 tahun sesudah penerapannya untuk berjalan dengan efektif Proses

MBO adalah sebagai berikut:

a) Anlisis Pekerjaan, para bawahan dan atasan bersama-sama

melakukan meninjauan atas deskripsi pekerjaan.

b) Menetapkan Standar Kinerja, berdasarkan deskripsi pekerjaan,

para bawahan dan atasan bersama-sama menentukan standar

kinerja.

c) Penetapan Sasaran, para bawahan dan atasan bersama-sama

menatapkan sasaran.

d) Penilaian Kinerja, para bawahan dan atasan menggunakan

sasaran tersebut sebagai dasar untuk melakukan penilaian

pekerjaan.

2) Pendekatan Standar Kinerja (Work Standard)

Metode ini mengacu pada kinerja karyawan, yakni

membandingkan antara kinerja setiap karyawan dengan standar

kinerja yang diharapkan.Metode ini lebih menekan pada pengujian

kinerja dari masing-masing karyawan.

3) Pendekatan Indeks Langsung

Pendekatan ini mengukur kinerja dengan kriteria

impersonal obyektif, seperti produktivitas, absensi dan keluar-

masuknya karyawan.Ukuran-ukuran itu juga dapat dipecah

menjadi ukuran kuantitas yang dihasilkan dalam suatu waktu

tertentu.
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4) Catatan Prestasi

Metode ini dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri dari

pakar yang memiliki kompetensi pada bidang yang dinilai untuk

menilai kinerja para profesional.24

6. Kinerja menurut Perspektif Islam

Manusia adalah makhluk tuhan paling sempurna yang diciptakan

oleh Allah SWT, dengan segala akal dan pikirannya, manusia harus berusa

mencari solusi hidup yaitu dengan bekerja keras mengharapkan Ridho

Allah SWT. Dengan bekerja kita akan memposisikan pekerjaannya dalam

dua konteks yaitu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, maka hal itu

disebut rezeki dan berkah dan hasil pekerjaan yang baik adalah yang

dikerjakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ajaran-ajaran

Islam Rasulullah SAW.

Firman Allah dalam Al-quran Surat An-nahl: 93. Yang artinya :

                   
           

Artinya : “Dan sesungguhnya Kamu Akan Ditanya tentang apa yang
telahkamu kerja.”25

Islam sudah mengajarkan kepada umatnya  bahwa kinerja harus

dinilai. Ayat yang harus menjadi rujukan penilaian kinerja itu adalah surat

At-tawbah ayat 105 :

24Zul Amri, Bimbingan dan Konseling Industr i (Pekanbaru: 205) Hal.  61-64
25 Al-quran Surat An-nahl Dan terjemahannya ayat 93
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Artinya : “Bekerjalah kamu, maka, Allah dan Rasul-Nya, serta orang-
orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan
dikembalikan kepada Allah Yang Mengetahui akan yang gaib
dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepadamu apa yang telah
kamu kerjakan”.26

Kinerja dari setiao kegiatan tidak hanya didasarkan pada material

tapi tak kalah penting adalah bahwa itu adalah cara untuk lebih

mendekatkan diri kepada sang pencipta. Kinerja material hanya untuk

memenuhi kebutuhan tubuh yang memfasilitasi ibadah kepada Allah.27

B. Pengembangan Karir

1. Definisi Pengembangan Karir

Menurut I Komang A pengembangan karir adalah peningkatan

pribadi yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai suatu rencana karir

dan peningkatan oleh departemen personalia untuk mencapai suatu

rencana kerja sesuai dengan jalur atau jenjang organisasi.28

Menurut Handoko pengembangan karir merupakan upaya-upaya

pribadi orang karyawan untuk mencapai sauatu rencana karier. Menurut

26 Al-Qur’an Surat At-Tawbah dan Terjemahnya  ayat 105
27Henni Indrayani, Manajemen SDM terintegrasi (Pekanbaru, Suska pers, 2013)  Hal

104-106
28Veithzal Rivai, M.B.A, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk PerusahaanEdisi 2,

(Jakarta, Rajawali Pers, 2009) Hal. 266
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Rivai pengembangan karir adalah proses peningkatan kemampuan kerja

individu yang dicapai dalam rangka mencapai karir yang diinginkan.29

Dapat disimpulkan suatu pemahaman bahwa pengembangan karir

adalah suatu proses berkesinambungan yang dilalui individu melalui

upaya-upaya pribadi dalam rangka mewujudkan tujuan perencanaan

karirnya yang disesuaikan dengan kondisi organisasi. 30

Pengembangan karir merupakan upaya-upaya pribadi seorang

karyawan untuk mencapai suatu rencana karir.Kegiatan-kegiatan ini

mungkin didukung departemen personalia, atau tidak tergantung pada

departemen.31

Teori trait and factor dari Frank parson, yang menjadi inspirasi

lahirnya teori-teori perkembangan karir berikutnya. Untuk dapat diketahui

bahwa teori trait and factor pada dasarnya mengenali sifat individu yang

kemudian akan di sesuaikan dengan kualisifikasi pekerjaan atau karir

tertentu yang cocok dengannya.

Teori ini berpengaruh besar terhadap studi tentang deskripsi

pekerjaan dan persyaratan pekerjaan dalam upaya meprediksi keberhasilan

pekerjaan di masa depan berdasarkan pengukuran traits yang terkait

dengan pekerjaan. Karakteristik utama dari teori ini adalah asumsi bahwa

29 Rivai & sagala. E.J.manaemen sumber daya manusia untuk perusahaan dari teori dan
praktik. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2009) Hlm 62

30Pipit puspitasari, Pengauh Budaya Organisasi dan Pengembangan Karir terhadap
Komitmen Organisasi dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variable Intervening,  hal 25

31Hani Handoko, M.B.A. Manajemen Personalia dan Sumberdaya
Manusia(Yogyakaarta-BPFE) Hal.130
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individu mempunyai pola kemampuan unik atau sifat yang dapat diukur

secara objektif dan berkolerasi dengan tuntutan berbagai jenis pekerjaan.

2. Tahap-tahap Pengembangan Karir

Schein mengemukakan adanya tahap- tahap pengembangan karir

yang dilalui individu dalam kehidupan kerjanya, yaitu :32

a. Pertumbuhan

Tahap dimana individu mengambil peran sebagai pelajar dan

pelamar kerja (applicant).Dalam tahap perkembangan karir, mereka

berusaha mengembangkan sebuah dasar untuk membuat pilihan-

pilihan pekerjaan yang realitas.

b. Memasuki dunia kerja

Disini peran telah berubah dari calon menjadi pelamar yang

direkrut atau bahkan masuk ke organisasi.Pada tahap ini individu

masuk pasar kerja dan mendapatkan pekerjaan pertama yang mungkin

menjadi basis sebuah karier.

c. Pelatihan Dasar

Peran-peran disini meliputi trainee dna orang baru. Individu

menghadapi realitas mengenai seperti apa tekanan yang dihadapi oleh

keanggotaan kerja dan keanggotaan kelompok.

d. Keanggotaan penuh pada tahap awal karier

Peran-peran meliputi keanggotaan penuh organisasi.

Khususnya, rentang usia berkisar 17 sampai 30 tahun. Pada tahap karir

ini, individu menerima tanggung jawab dan dengan sukses mengakhiri

32Veithzal Rivai, MBA, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, (Jakarta,
PT Raja Grafindo Persada, 2004) Hal. 298
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tugas-tugas yang diasosiasikan dengan pengangkatan resmi pertama

kali.

e. Keanggotaan penuh karier madya

Peran-peran di sini meliputi anggota penuh dalam berbagai cara

atau angota tetap. Pekerjaan tahap ini diindifikasikan sebaai supervisor

atau manajer.

f. Krisis karier madya

Krisis terjadi pada usia antara 35 dan 45 tahun. Dikatakan

bahwa krisis usia pertengahan dimulai pada usia 21 tahun dan berhenti

pada usia kira-kira 65 dan 70 tahun, dan puncaknya adalah pada tahun-

tahun pertengahan.

g. Karier terlambat

Secara aktual Schein membedakan dua bentuk, yaitu non-

kepimpinan dan kepimpinan. Untuk keduanya rentang usia adalah

mulai dari 40 tahun sampai pensiun.

h. Penurunan dan Pelepasan

Usia pada tahap ini terjadi mulai 40 tahun sampai pensiun.

Individu- individu memulai tahap ini pada usia yang berbeda-beda.

i. Pensiun

Transisi ini juga membutuhkan penyesuaian yang besar pada

sebagian besar orang. Mereka memasuki pensiun dengan sedikit atau

tidak ada persiapan sama sekali untuk perubahan besar yang terjadi. 33

33Veithzal Rivai, MBA, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, (Jakarta,
PT Raja Grafindo Persada, 2004) Hal. 298
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3. Tahapan-tahapan Pengembangan Karir Individu

Fase awal/fase pembentukan menekankan pada perhatian

untukmemperoleh jaminan terpenuhinya kebutuhan dalam tahun-tahun

awal pekerjaan.

Selanjutnya dalah fase lanjutan, dimana pertimbangan jaminan

keamanaan sudah mulai berkurang,namun lebih menitik beratkan pada

pencapaian, harga diri dan kebebasan.

Fase selanjutnya dalah fase mempertahankan, pada fase ini

individu mempertahankan pencapian keuntungan atau manfaat yang telah

di raihnya sebagai hasil pekerjaan dimasa lalu.Individu telah merasa

terpuaskan, baik secara psikologis maupun finansial.

Setelah fase mempertahankan dilewati, individu melewati fase

pensiun. Pada fase pensiunini individu telah menyelesaaikan satu karir,

dan dia akan berpindah ke karir yang lain, dan individu memiliki

kesempatan untuk mengeskpresikan aktualisasi diri yang sebelumyatidak

dapat dia lakukan.34

4. Komponen-komponen Pengembangan Karir

Menurut  Rivai komponen  atau  aspek  yang  terdapat dalam

pengembangan karir individu adalah: 35

34Veithzal Rivai, MBA, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, (Jakarta,
PT Raja Grafindo Persada, 2004) Hal. 298

35Hani Handoko, M.B.A. Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia
(Yogyakaarta-BPFE) Hal.131



27

a. Prestasi kerja (job performance)

Merupakan komponen yang paling penting untuk

pengembangan karir yang paling penting untuk meningkatkan dan

mengembangkan karir seorang karyawan.Kemajuan karir sebagian

besar tergantung atas prestasi kerja yang baik dan etis.Dengan

mengetahui hasil atas kinerjanya maka karyawan dapat mengukur

kesempatannya terhadap pengembangan karir. Asumsi terhadap

kinerja yang baik akan melandasi seluruh aktivitas pengembangan

karir. Ketika kinerja di bawah standar maka dengan mengabaikan

upaya-upaya ke arah pengembangan karir pun biasanya tujuan karir

yang paling sederhana pun tidak dapat dicapai.Kemajuan karir

umumnya terletak pada kinerja dan prestasi.

b. Pengenalan oleh pihak lain (exposure)

Tanpa pengenalan oleh pihak lain maka karyawan yang baik

tidak akan mendapatkan peluang yang diperlukan guna mencapai

tujuan mereka. Manajer atau atasan memperoleh pengenalan ini

terutama melalui kinerja, dan prestasi karyawan, laporan tertulis,

presentasi lisan, pekerjaan komite dan jam-jam yang dihabiskan.

c. Jaringan kerja (net working)

Jaringan kerja berarti perolehan eksposure di luar

perusahaan.Mencakup kontak pribadi dan professional. Jaringan

tersebut akan sangat bermanfaat bagi karyawan terutama dalam

pengembangan karirnya.
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d. Pengunduran diri (resignation)

Kesempatan berkarir yang banyak dalam sebuah perusahaan

memberikan kesempatan untuk pengembangan karir karyawan, hal ini

akan mengurangi tingkat pengunduran diri untuk mengembangkan diri

di perusahaan lain (leveraging).

e. Kesetiaan terhadap organisasi (organization loyalty) Level loyalitas

yang rendah merupakan hal yang umum terjadi di kalangan lulusan

perguruan tinggi terkini yang disebabkan ekspektasi terlalu tinggi pada

perusahaan tempatnya bekerja pertama  kali sehingga seringkali

menimbulkan kekecewaan. Hal yang sama juga terjadi pada kelompok

profesional dimana loyalitas pertamannya diperuntukkan bagi profesi.

Untuk mengatasi hal ini sekaligus mengurangi tingkat keluarnya

karyawan (turn over) biasanya perusahaan “membeli” loyalitas

karyawan dengan gaji, tunjanga yang tinggi, melakukan praktek-

praktek SDM yang efektif seperti perencanaan dan pengembangan

karir. Sementara perusahaan lainnya membatasi mobilitas dengan

mengikat kontrak nonkompetitif untuk menghambat karyawan bekerja

di perusahaan pesaing, biasanya kontrak ini berlaku untuk jangka

waktu setahun.

f. Pembimbing dan sponsor (mentors and sponsors)

Adanya pembimbing dan sponsor akan membantu karyawan

dalam mengembangkan karirnya. Pembimbing akan memberikan

nasehat- nasehat atau saran-saran kepada karyawan dalam upaya
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pengembangan karirnya, pembimbing berasal dari internal perusahaan.

Mentor adalah seseorang di dalam perusahaan yang menciptakan

kesempatan untuk pengembangan karirnya.

g. Bawahan yang mempunyai peran kunci (key subordinate)

Atasan yang berhasil memiliki bawahan yang membantu

kinerja mereka.Bawahan dapat memiliki pengetahuan dan

keterampilan khusus sehingga atasan dapat belajar darinya, serta

membantu atasan melakukan tugas-tugasnya.

Bawahan kunci mengumpulkan, menafsirkan informasi,

melengkapi keterampilan atasan mereka dan bekerja secara kooperatif

untuk mengembangkan karir atasan mereka.Hal ini juga

menguntungkan bagi mereka membuat mereka mendaki tangga karir

ketika atasan mereka dipromosikan, serta menerima tugas penting

dalam upaya mengembangkan karir mereka.

h. Peluang untuk tumbuh (growth opportunities)

Karyawan hendaknya diberikan kesempatan untuk

meningkatkan kemampuannya, misalnya melalui pelatihan-pelatihan,

kursus, dan melanjutkan pendidikannya. Hal ini akan memberikan

karyawan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan

rencana karirnya.

i. Pengalaman internasional (international experience)

Untuk orang-orang yang mendekati posisi operasional atau staf

senior, maka pengalaman internasional menjadi peluang pertumbuhan
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yang sangat  penting.  Khususnya  bagi  perusahaan-perusahaan

domestik dimana penjualan tinggi berasal dari operasi internasional,

juga bagi perusahaan-perusahaan global.36

5. Urgensi Pengembangan Karir

Pengembangan karir dalam suatu organisasi atau institusi apapun

mampunyai dua kepentingan (Urgensi), yaitu :

a. Bagi karyawan

1) Karyawan tersebut dapat mengembangkan dan menggunkan

potensi kemampuannya secara optimal.

2) Makin tinggi jabatan atau posisi seseorang dalam institusi atau

organisasi, makin besar pula tantangan yang di hadapi.

3) Dalam menjalankan tugas atau pekerjaan, seorang karyawan

mempunyai kewenangan atau otonomi (personal autonomy).I

4) Kewenangan biasanya diikuti oleh tanggung jawab

b. Bagi organisasi

1) Meningkatkan kemampuan organisasi guna mendapatkan dan

mempertahankan karyawan yang berkualitas

2) Nama baik sebuah perusahaan atau institusi kerja dalam dinilai

dengan kualitas kerja karyawanatau tenaga kerjanya.

3) Mengurangi “turn over” pergantian karyawan

4) Mengurangi keresahan karyawan

36Hani Handoko, M.B.A. Manajemen Personalia dan Sumberdaya
Manusia(Yogyakaarta-BPFE) Hal.131-133
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5) Hiteroginitas atau keanekaragaman karyawan di suatu perusahaan

atau organisasi/ institusi kerja pada umumnya merupakan

representasi dari masyarakat.37

6. Pengembangan Karir dalam Perspektf Islam

Dalam Islam pekerjaan atau karir memiliki peranan yang berkaitan

dengan diri dan keluarga. Seperti:

a. Pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder. Semua usaha dilakukan

dengan cara yang halal untuk mencari rezeki dan mengharapkan ridho

Allah SWT.

b. Memenuhi tanggungan keluarga

c. Keperluan jangka panjang, dalam menghadapi masa yang mendatang.

Sepeti kemungkinan terjadinya bencana dan lain sebagainya.

d. Meningkatkan harkat dan martabat hidup seseorang dengan

memberikan peluang mendapatkan pekerjaan guna mengenatskan

kemiskinan.

e. Memenuhi impian individu dalam menyalurkan minat bakat serta

potensi yang ada terkait keilmuan yang diperoleh selama mengikuti

pendidikan.38

C. Kajian Terdahulu

1. Adapun penelitian yang terhubung dengan penulis lakukan adalah

mahasiswa Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Jurusan

37Soekidjo Notoatmodjo, Pengembangan Sumber daya Manusia, (Jakarta :Rineka Cipta,
2009) Hal. 171-173

38 Rahmad, Bimbingan Karir (Suatu Kajian Teoritis). Pekanbaru, 2013, Hlm: 15-29.
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Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwa dan Ilmu Komunikasi 2013

dan apakah terdapat hubungan antara pengembangan karir terhadap

prestasi kerja karyawan PT. Indah Kiat Pulp And Paper Desa perawang

barat kabupaten siak provinsi riau, maka peneliti melakukan penelitian

Dengan Judul “ Hubungan Pengembangan Karir Terhadap Prestasi kerja

karyawan  PT. Indah kiat  Pulp And Paper Desa Perawang Barat

Kabupaten Siak Provinsi Riau ”, Dan dari penelitian ini dapat diketahui

bahwa terdapat Hubungan Pengembangan Karir Terhadap Prestasi Kerja.

2. Adapun penelitian yang terhubung dengan penulis lakukan adalah

mahasiswa Universitas Islam Negri Hidayatullah Jurusan Psikologi

Fakultas Psikologi apakah terdapat hubungan antara Persepsi Terhdap

Penilaian Kinerja Dengan Semangat Kerja Karyawan PT. Para Finance

maka peneliti melakukan penelitian Dengan Judul “Hubungan Antara

Persepsi Terhdap Penilaian Kinerja Dengan Semangat Kerja Karyawan

PT. Para Finance”, Dan dari penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat

Hubungan Antara Persepsi Terhdap Penilaian Kinerja Dengan Semangat

Kerja Karyawan.

D. Konsep Operasional

Sesuai dengan masalah dalam penelitian ini, yang akan dicari adalah

Pengaruh Penilaian Kinerja Terhadap Pengembangan Karir Di PT. Biro

Klasifikasi Indonesia (Persero) Cabang Duri Kabupaten Bengkalis  Dengan

kerangka teoritis diatas penulis melanjutkan ke konsep operasional. Dalam
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konsep operasional didapatkan indikator-indikator sebagai tolak ukur dalam

penelitian.

1. Defenisi Konsep Operasional

Defenisi operasional merupakan bagian yang mendefenisikan

kesebuah konsep atau variabel agar dapat diukur, dengan cara melihat pada

dimensi (indikator) dari suatu konsep atau variabel. Dimensi atau indikator

dapat berupa: perilaku, aspek, atau sifat atau karakteristik. Definisi

operasional bukanlah defenisi teoritis, tetapi difenisi yang berisikan ukuran

dari suatu varibel.

2. Operasional Variabel

Untuk mengetahui pola dari Pengaruh Penilaian Kinerja Terhadap

Pengembangan Karir Karyawan Di PT. Biro Klasifikasi Indonesia

(Persero) Cabang Duri Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

1. Indikator Penilaian kinerja (X)

a. produktivitas

b. kualitas layanan

c. responsivitas

d. responbilitas

e. akuntabilitas

2. Indikator Pengembangan Karir (Y)

a. Prestasi kerja.

b. Pengenalan oleh pihak lain.

c. Jaringan kerja.
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d. Pembimbing dan sponsor

e. Kesetiaan terhadap organisasi

f. Bawahan yang mempunyai peran kunci

g. Peluang untuk tumbuh

h. Pengalaman internasional

E. Hipotesis

Melihat dari latar belakang masalah, kajian teoritis dan perumusan

masalah yang diungkapkan, serta kerangka konseptual, maka dalam penulisan

ini dapat di rumuskan hipotesis sebagai berikut :

Hipotesis alternative (Ha)

Terdapat pengaruh signifikanpenilaian kinerja denganpengembangan

karir di PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Cabang Duri Kabupaten

Bengkalis

Hipotesis Nol (Ho)

Tidak terdapat pengaruh penilaian kinerja dengan engembangan Karir

di PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Kabupaten Bengkalis.


