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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)

Sebelum membahas MSDM ada baiknya di telusuri dulu beberapa istilah

pokok dan beserta pengertian yang terkait dari MSDM yaitu Manajemen dan

SDM. Manajemen berasal dari katato manage yang artinya mengatur.Jadi

Manajemen  adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya

manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai

suatu tujuan tertentu.Sedangkan SDM adalah salah satu sumber daya yang

terdapat dalam organisasi meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Jadi

secara sederhana pengertian  MSDM adalah  perencanaan, pengorganisasian,

pengarahan,pengendalian,pengadaan,pengembangan,kompensasi,pengintegrasian,

pemeliharaan,kedisiplinan dan pemberhentian karyawan. Hasibuan (2006:21)

Manajemen sumber daya manusia sangat berperan penting bagi instansi

perusahaan,karena MSDM adalah ujung tombak yang menentukan

berkembangnya atau tidaknya suatu organisasi tersebut,dengan begitu organisasi

dapat berfungsi secara produktif untuk tercapainya suatu tujuan perusahaan.

Menurut Kismono (2011:183) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah

Proses perencanaan,pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan

,pengembangan pemberian kompensasi,pengintegrasian ,pemeliharaan dan

pelepasan SDM agar tercapai tujuan yang di inginkan.

.
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2.2 Kinerja Pegawai

a. Pengertian Kinerja

Kinerja yang baik terhadap pegawai menetukan keberhasilan terhadap

organisasi.pengertian kinerja pada umumnya menunjuk pada keberhasilan

pegawai dalam menjalankan tugasnya menurut kriteria yang ditentukan untuk

jangka waktu tertentu.

Dalam setiap instansi perlu di perlukan  pegawai berkualitas,hal ini

mungkin  tujuan semua orang oleh karena itu kinerja pegawai yang tinggi sangat

penting untuk mencapai tujuan organisasi atau instansi. Kinerja yang tinggi dari

pegawai sebagai sumber daya manusia yang berfungsi mengolah faktor

produksi,yang lain sangat diperlukan agar organisasi atau instansi memiliki

kinerja yang tinggi sehingga dapat unggul dalam persaingan.

Menurut Bangun (2012: 230)Pengertian Kinerja(Performance) adalah

hasil pekerjaan yang dicapai seseorang berdasarkan persyaratan-persyaratan

pekerjaan(Job requirement).Sutrisno (2010:172) Kinerja adalah hasil kerja

karyawan dari aspek kualitas,kuantitas,waktu kerja,dan kerja sama untuk

mencapai tujuan yang di tetapkan oleh organisasi.

Menurut Tika (2010:121) mendefinisikan Kinerja sebagai hasil-hasil

fungsi pekerjaan/kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang

dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode

waktu tertentu.
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Kinerja(prestasi kerja) dapat didefinisikan,hasil kerja yang dicapai pekerja

atau pegawai secara kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan tugas dan tanggung

jawab mereka. Mulyadi(2015:63)

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja

Menurut Mulyadi (2015:63) mengatakan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi kinerja secara umum adalah:

a. Faktor Kemampuan

Secara psikologis,kemampuan(ability) pegawai terdiri dari kemampuan

potensi(IQ) diatas rata-rata(IQ 110-120) dengan pendidikan yang memadai untuk

jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari,maka ia akan

lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan.

b. Faktor Motivasi

Motivasi berbentuk dari sikap(attitude)seorang pegawai dalam menghadapi

situasi(situation)motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai

yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi(tujuan kerja).

Menurut Martinis dan Maisah (2010) Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja

sebagai beikut :

1. Faktor Personal atau Individu

Meliputi:Pengetahuan, Keterampilan,Kemampuan, Kepercayaan diri

seseorang, Motivasi, Pendidikan dan Pelatihan serta Komitmen kerja.
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2. Faktor Kepemimpinan

Meliputi : Aspek Kualitas Manajer dan Team Leader dalam memberikan

dorongan,semangat, dan dukungan kerja.

3. Faktor Tim

Meliputi: Kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu

tim.

4. Faktor Sistem

Meliputi : Sistem kerja,fasilitas kerja yang diberikan.

5. Faktor Kontekstual

Meliputi : Tekanan dari perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Menurut Cambell dalam Amir (2015), Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja

sebagai berikut :

a. Faktor Langsung terdiri dari Pengetahuan Deklaratif, Pengetahuan dan

Keterampilan prosedural dan Motivasi.

b. Faktor Tidak Langsung Terdiri dari Unsur Kepribadian ,Kemampuan Minat,

Pelatihan,Pendidikan,dan Pengalaman.

Menurut Bachri(2007), Faktor-faktor Kinerja Terdiri dari Kualitas

kerja,Kecakapan, Ketanggapan,Kecepatan,Inisiatif,Kemampuan,dan Komunikasi.
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Adapun menurut Mulyadi (2007:336) Kinerja ditentukan 3 faktor yaitu :

1. Bakat dan Kemampuan.

2. Persepsi tentang peran.

3. Usaha

c. Indikator yang mempengaruhi Kinerja

Menurut Bangun (2012: 234) Indikator yang mempengaruhi Kinerja adalah:

a. Jumlah Pekerjaan

Dimensi ini menunjukkan jumlah pekerjaan yang dihasilkan individu atau

kelompok sebagai persyaratan yang menjadi standar pekerjaan.Setiap pekerjaan

memiliki persyaratan yang berbeda sehingga menuntut pegawai harus memenuhi

persyaratan tersebut baik pengetahuan,keterampilan maupun kemampuan yang

sesuai.

b. Kualitas Pekerjaan

Setiap pegawai dalam perusahaan harus memenuhi persyaratan tertentu

untuk dapat menghasilkan pekerjaan sesuai kualitas yang dituntut suatu pekerjaan

tertentu.Setiap pekerjaan mempunyai standar kualitas tertentu yang harus

disesuaikan oleh pegawai untuk dapat mengerjakannya sesuai dengan ketentuan.

c. Ketepatan Waktu

Setiap pekerjaan memiliki kualitas yang berbeda,untuk jenis pekerjaan

tertentu harus diselesaikan tepat waktu,karena memiliki ketergantungan atas

pekerjaan yang lainnya.
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d. Kehadiran

Suatu jenis pekerjaan tertentu menuntut kehadiran pegawai dalam

mengerjakannya sesuai waktu yang ditentukan.Ada tipe pekerjaan yang menuntut

kehadiran pegawai selama dalam delapan jam sehari untuk lima hari kerja

seminggu.

e. Kemampuan Kerja Sama

Tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan oleh satu orang pegawai saja.Untuk

jenis pekerjaan tertentu harus diselesaikan oleh dua orang pegawai atau

lebih,sehingga membutuhkan kerjasama antarpegawai sangat dibutuhkan.

Adapun menurut Amir (2015:85) Indikator yang mempengaruhi Kinerja

sebagai berikut :

a. Tingkat Pendidikan

b. Kepemimpinan

c. Komunikasi Verbal

d. Kemampuan

e. Kreatifitas

f. Pelatihan

f. Atribut personal lainnya
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d. Penilaian Kinerja

Dalam perkembangan yang kompetitif dan mengglobal,organisasi

membutuhkan pegawai yang berprestasi tinggi. Pada saat yang sama pekerja

memerlukan umpan balik atas kinerja mereka sebagai pedoman bagi tindakan-

tindakan mereka pada masa yang akan datang,oleh karena itu ,seharusnya

menggambarkan penilaian kinerja.

Menurut Rivai (2014:406) Penilaian Kinerja adalah suatu sistem forma

dan terstruktur yang digunakan untuk mengukur,menilai dan memengaruhi sifat-

sifat yang berkaitan dengan pekerjaan,perilaku dan hasil termasuk tingkat

ketidakhadiran.

Menurut Mulyadi (2007:359) Penilaian Kinerja adalah penentuan secara

periodik efektivitas operasional suatu organisasi,bagian organisasi dan

personelnya, berdasarkan sasaran strategik, standar dan kriteria yang telah

ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan Pasal 4 PP No. 46 Tahun 2011 Penilaian Prestasi Kerja PNS

dibagi dalam 2 unsur yaitu :

1. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) merupakan rencana kerja dan target yang

akan dicapai oleh seorang PNS dan dilakukan berdasarkan kurun waktu

tertentu. Sasaran kerja pegawai meliputi beberapa aspek :

a. Kuantitas merupakan ukuran jumlah atau banyaknya hasil kerja

yang dicapai oleh seorang pegawai.
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b.Kualitas merupakan ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai oleh

seseorang pegawai.

c. Waktu merupakan ukuran mutu jumlahnya proses setiap hasil kerja yang

dicapai oleh seorang pegawai.

d. Biaya merupakan besaran jumlah anggaran yang digunakan setiap hasil

kerja oleh seorang pegawai.

2. Perilaku Kerja merupakan setiap tingkah laku,sikap tindakan yang

dilakukan oleh seorang PNS yang harusnya dilakukan atau tidak dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun unsur

perilaku keja meliputi :

a. Orientasi pelayanan merupakan sikap dan perilaku kerja PNS dalam

memberikan pelayanan kepada yang dilayani antara lain meliputi

masyarakat,atasan, rekan sekerja,unit kerja terkait dan instansi lain.

b. Integritas merupakan kemampuan seorag PNS untuk bertindak sesuai dengan

nilai ,Norma,dan etika dalam organisasi.

c. Komitmen merupakan kemauan dan kemampuan seorang PNS untuk dapat

menyeimbangkan antara sikap dan tindakan untuk mewujudkan tujuan

organisasi dengan mengutamakan kepentingan dinas dari pada kepentingan diri

sendiri ataupun golongan.

d. Disiplin merupakan kesanggupan seorang PNS untuk menaati kewajiban dan

menghindari larangan yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan.
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e. Kerja sama merupakan Kemauan dan kemampuan PNS untuk bekerja sama

dengan rekan sekerja dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab

yang diembannya.

f. Kepemimpinan merupakan kemampuan dan kemauan PNS untuk memotivasi

dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan bidang

tugasnya demi tercapai tujuan organisasi.

Penilaian akhir dari prestasi kerja adalah dengan cara menggabungkan

penilaian SKP dengan penilaian perilaku kerja. Bobot nilai dari masing-masing

adalah 60% bagi unsur SKP dan 40% bagi unsur perilaku kerja.

Nilai prestasi kerja dinyatakan dalam angka dan sebutan sebagai berikut :

a. 91- ke atas  : Sangat baik

b. 76 – 90 : Baik

c. 61 – 75 : Cukup

d. 51 – 60 : Kurang

e. 50 – ke bawah : Buruk

e. Metode Penilaian Kinerja

Adapun Metode Penilaian Kinerja menurut Rivai (2014:416) sebagai

berikut:

1. Metode penilaian berorientasi Masa Lalu
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Teknik-teknik penilaian ini meliputi:

a. Skala Peringkat (Rating Scale)

Merupakan metode yang paling tua dan paling banyak digunakan dalam

penelitian prestasi,dimana para penilai diharuskan melakukan suatu penilaian

yang berhubungan dengan hasil kerja karyawan dalam skala-skala tertentu.mulai

dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi.

b. Daftar Penilaian (Ceklist)

Penilaian berdasarkan metode ini terdiri dari sejumlah pertanyaan yang

menjelaskan beraneka macam tingkat perilaku bagi suatu pekerjaan tertentu.

c. Metode dengan pilihan terarah (Forced Choice Methode)

Metode ini dirancang meningkatkan objekrifitas dan mengurangi

subjektivitas dalam penilaian.Salah satu sasaran dasar pendekatan pilihan ini

adalah untuk mengurangi dan menyingkirkan kemungkinan berat sebelah

penilaian dengan memaksakan suatupilihan antara pernyataan-pertanyaan

deskriptif yang kelihatannya mempunyai nilai yang sama.

d. Metode Peristiwa (Critical Incident Methode)

Metode ini merupakan pemilihan yang mendasarkan pada catatan kritis

penilai atas perilaku karyawan,seperti sangat baik atau sangat jelek di dalam

melaksanakan pekerjaan.
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e. Metode catatan prestasi

Metode ini berkaitan erat dengan metode peristiwa kritis ,yaitu catatan

penyempurnaan ,yang banyak digunakan terutama oleh para profesional.Misalnya

penampilan ,kemampuan berbicara,peran kepemimpinan dan aktivitas lain yang

berhubungan dengan pekerjaan.

f. Skala peringkat dikaitkan dengan tingkah laku (Berhavior Anchored Rating

Scale= BARS)

Metode ini merupakan suatu cara penilaian prestasi kerja karyawan untuk

satu kurun waktu tertentu dimasa lalu dengan mengaitkan skala peringkat prestasi

kerja dengan perilaku tertentu.

g. Metode Peninjauan lapangan ( Field Review Methode). Disini penyelia turun ke

lapangan bersama-sama dengan ahli dari SDM.Spesialis SDM mendapat

informasi dari atasan langsung perihal prestasi karyawan,lalu mengevaluasi

berdasarkan informasi tersebut.

2. Metode Penilaian Berorientasi Masa Depan

Teknik teknik penilaian ini meliputi:

a. Penilaian Diri Sendiri (Self Apprasial)

Penilaian diri sendiri adalah penilaian yang dilakukan oleh karyawan

sendiri dengan harapan karyawan tersebut dapat lebih mengenal kekuatan-
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kekuatan dan kelemahannya sehingga mampu mengidentifikasi aspek-aspek

perilaku kerja yang perlu di perbaiki pada masa yang akan datang.

b. Manajemen Berdasarkan Sasaran (Managemen By Objective)

Managemen by objective (MBO) yang berkaitan manajemen berdasarkan

sasaran artinya adalah satu bentuk penilaian dimana karyawan dan penyelia

bersama-sama menetapkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran pelaksanaan kerja

di waktu yang akan datang.

c. Penilaian secara Psikologis

Penilaian secara psikologis adalah proses penilaian yang dilakukan oleh

para ahli psikologi untuk mengetahui potensi seseorang yang berkaitan dengan

pelaksanaan pekerjaan seperti kemampuan intelektual,motivasi dan lain lainyang

bersifat psikologis.

d. Pusat penilaian ( Assessment Center)

Pusat penilaian (Assessment Center) adalah penilaian yang dilakukan

melalui serangkaian teknik penilaian dan dilakukan oleh sejumlah penilai untuk

mengetahui potensi seseorang dalam melakukan tanggung jawab yang lebih besar.

f. Tujuan Penilaian Kinerja

Adapun menurut Umam (2010:191), Tujuan Penilaian Kinerja yaitu

sebagai berikut :

a. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar pemberian kompensasi.
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b. Hasil penilaian digunakan sebagai staffing decision.

c. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar mengevaluasi sistem seleksi.

2.3 Kemampuan Kerja

a. Pengertian Kemampuan Kerja

Salah satu unsur yang membentuk kinerja pegawai adalah Kemampuan

setiap pegawai yang dimiliki. Pegawai yang memilik kemampuan tinggi sangat

menunjang tercapainya visi misi organisasi untuk segera maju dan berkembang

pesat,guna mengantisipasi kompetisi global. Kemampuan yang dimiliki seseorang

akan membuat berbeda dengan yang mempunyai kemampuan rata-rata atau biasa.

Kemampuan (ability) adalah kemampuan menunjukkan potensi orang

untuk melaksanakan pekerjaan,mungkin kemampuan itu bermanfaat atau mungkin

juga tidak.Kemampuan berhubungan erat dengan kemampuan fisik dan mental

yang dimiliki orang untuk melaksanakan pekerjaan dan bukan yang ingin

melaksanakannya. Hasibuan (2009)

Kemampuan (ability) adalah suatu kapasitas individu untuk mengerjakan

berbagai tugas suatu pekerjaan.Robbins (2009)

MenurutSinungun (2006) Istilah Kemampuan didefinisikan dalam arti

apa yang di harapkan di tempat kerja ,dan merujuk pada pengetahuan ,keahlian

dan sikap yang dalam penerapannya harus konsisten dan sesuai standar kinerja

yang dipersyaratkan dalam pekerjaan.
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Kemampuan adalah Kapabilitas intelektual,emosional dan fisik untuk

melakukan berbagai aktivitas sehingga menunjukkan apa yang dapat dilakukan

untuk mencapai tujuannya. Wibowo (2013:94)

Dari kutipan di atas diketahui bahwa kemampuan dinyatakan sebagai

seperangkat tindakan cerdas penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang

sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan

tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

Ability individu diwujudkan dalam bentuk kompetensi,individu yang

kompeten memliki pengetahuan dan keahlian. Sejak dilahirkan setiap individu

dianugerahi Tuhan dengan bakat dan kemampuan.Bakat adalah kecerdasan alami

yang bersifat bawaan.Sedangkan Kemampuan adalah Kecerdasan individu yang

diperoleh memalui belajar.Sopiah (2008:23)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan seseorang

akan tercermin pada pengetahuan dan kecakapan yang dimilkinya dengan di

dukung oleh kondisi fisik dan psikisnya. Oleh karena itu untuk melaksanakan

suatu pekerjaan tidak cukup kalau hanya memliki pengetahuan dan kecakapan

saja,melainkan harus didukung juga oleh kemampuan yang kuat untuk

melaksanakan pekerjaan yang diberikan kepada pegawai ataupun karyawan.

b. Faktor –faktor yang mempengaruhi Kemampuan

Menurut Zwell dalam Wibowo (2009), Faktor-faktor yang mempengaruhi

Kemampuan adalah sebagai berikut :
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1. Keyakinan dan Nilai-nilai .

Keyakinan orang terhadap dirinya maupun terhadap orang lain akan sangat

mempengaruhi perilaku.

2. Keterampilan.

Keterampilan memainkan peran dikebanyakan kompetensi.

3. Pengalaman.

Orang yang sudah berpengalaman dalam bekerja bertahun-tahun.

4. Karakteristik Kepribadian.

Kepribadian dalam hal menyelesaikan konflik,menunjukkan kepedulian

interpersonal.

5. Motivasi, berupa Faktor yang dapat berubah.

6. Isu Emosional, berupa takut berbuat kesalahan,dan menjadi malu.

7. Kemampuan intelektual, tergantung pada pemikiran kognitif.

8. Budaya Organisasi

9. Tingkat Pendidikan dan Pelatihan

c. Indikator yang mempengaruhi Kemampuan Kerja

Adapun menurut Robbins (2009), Indikator yang mempengaruhi

Kemampuan terdiri dari :

1. Kemampuan intelektual
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Kemampuan intelektual Robbins (2009) adalah kemampuan yang

diperlukan untuk menjalankan kegiatan mental.Tes IQ ,misalnya dirancang untuk

memastikan kemampuan intelektual umum seseorang. Demikian juga tes saringan

masuk Universitas yang populer seperti SAT ACT serta tes masuk pasca sarjana

dalam bisnis (GMAT), dalam ilmu hukum (LSAT),dan dalam kedokteran

(MCAT).

Adapun tujuh indikator yang membentuk kemampuan intelektual adalah :

1. Kemahiran berhitung yaitu kemampuan melakukan perhitungan degan cepatdan

tepat.

2. Pemahaman verbal yaitu kemampuan memahami apa yang dibaca atau didengar

serta hubungan kata satu sama lain.

3. Kecepatan persepsi yaitu kemampuan mengenai kemiripan dan beda visual

dengan cepat dan tepat.

4. Penalaran induktif yaitu kemampuan mengenali suatu urutan logis dalam suatu

masalah dan kemudian memecahkan masalah itu.

5. Penalaran deduktif yaitu kemampuan menggunakan logika dan menilai

implikasi dari suatu argumen.

6. Visualisasi ruang yaitu kemampuan membayangkan bagaimana sebuah objek

akan terlihat bila posisinya dalam ruang diubah.

7. Daya ingat yaitu kemampuan menahan dan mengenang kembali kenangan lalu.
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2. Kemampuan Fisik

Sementara kemampuan intelektual memainkan peran yang lebih besar

dalam pekerjaan rumit yang menuntut persyaratan pemprosesan

informasi,kemampuan fisik yang khusus memiliki makna penting untuk

melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kurang menuntut keterampilan dan yang

lebih terbakukan dengan sukses.Misalnya pekerjaan yang keberhasilannya

menuntut stamina,kecekatan tangan dan kekuatan tungkai atau bakat serupa

menuntut manajemen untuk mengenali kapasitas fisik seorang karyawan.

Adapun menurut Robbins (2006) Indikator yang mempengaruhi

Kemampuan Kerja sebagai berikut :

a. Kesanggupan kerja

Kesanggupan kerja karyawan adalah suatu kondisi dimana seorang

karyawan merasa mampu menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya.

b. Pendidikan

Pendidikan adalah kegiatan meningkatkan pengetahuan seseorang

termasuk didalamnya peningkatan penugasan teori dan keterampilan memutuskan

terhadap persoalan yang menyangkut kegiatan mencapai sebuah tujuan.

c. Masa Kerja

Masa kerja adalah waktu yang dibutuhkan oleh seorang karyawan dalam

bekerja pada sebuah perusahaan atau organisasi.
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Menurut Soeprihanto dalam Aminullah (2010) Indikator yang

mempengaruhi Kemampuan kerja terdiri dari :

a. Tingkat Pendidikan yang dimiliki.

b. Pelatihan teknis yang pernah diikuti.

c. Kemampuan menguasai pekerjaan.

2.4 Pendidikan

a. Pengertian Pendidikan

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjamin

kelangsungan dan pengembangan suatu bangsa dan negara.Pendidikan diartikan

sebagai wahana yang dapat mengangkat harkat dan martabat manusia di bidang

ekonomi,sosial maupun budaya.Aspek-aspek tersebut menentukan perkembangan

dan kemajuan pembangunan suatu bagnsa dan negara.

Pendidikan meningkatkan keahian teoritis,konseptual dan moral

pegawai,sedangkan latihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis

pelaksanaan pekerjaan pegawai.

Secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat pendidkan seseorang dan

pelatihan yang pernah diikutinya mencerminkan kemampuan intelektual dan jenis

keterampilan yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan,Akan tetapi karena

tingkat pendidikanlah alat ukur kemampuan yang paling dikenal,informasi
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tentanglatar belakang pendidikan seseorang selalu terdapat dalam formulir

lamaran.Siagian (2013:127)

Adapun menurut Hasibuan (2011:54) Pendidikan adalah suatu indikator

yang mencerminkan kemampuan seseorang untuk dapat menyelesaikan suatu

pekerjaan.Dengan latar belakang pendidikan pula seseorang dianggap akan

mampu menduduki suatu jabatan tertentu.

Pendidikan adalah suatu usaha untuk meningkatkan pengetahuan atau

pemahaman tentang suatu pekerjaan.Konsep ini bisa dikenal sebagai

pengembangan karir.Mulyadi (2015:5)

Tingkat pendidikan biasanya dengan tingkat yang tinggi orang atau

pekerja akan mudah dimotivasi untuk menyelesaikan pekerjaannya,sehingga

dalam menyelesaikan tugasnya akan mudah untuk meningkatkan produktifitas

kerjanya. Mulyadi (2015:102)

Jadi dari  menurut pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan Pendidikan

diartikan sebagai proses timbal balik dari tiap pribadi manusia dalam penyesuaian

dirinya dengan alam,dengan teman dan dengan alam semesta. Pendidikan

merupakan perkembangan yang terorganisasi,moral,intelektual dan jasmanai oleh

dan untuk kepribadian individunya dan kgunaan masyarakatnya yang diarahkan

demi menghimpun semua aktivitas tersebut bagi tujuan hidupnya.

b. Manfaat Pendidikan

Adapun menurut Rivai (2009:231) menjelaskan tentang manfaat

Pendidikan sebagai berikut :
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1. Membantu karyawan dalam memberikan keputusan dan pemecahan masalah

yang lebih efektif.

2. Melalui pelatihan dan pengembangan,variable pengenal,pencapaian prestasi,

pertumbuhan ,tanggung jawab,kemajuan dapat diinternalis dan dilaksanakan.

3. Membantu mendorong dan mencapai pengembangan diri dan rasa percaya diri.

4. Membantu karyawan mengatasi stress kerja,tekanan,frsutasi dan konflik.

5.Memberikan informasi tentang meningkatnya pengetahuan kepemimpinan,

keterampilan komunikasi dan sikap.

6. Meningkatkan kepuasan kerja dan pengakuan.

7.Membantu karyawan mendekati tujuan pribadi serta meningkatkan keterampilan

intraksi.

8. Memenuhi kebutuhan personal peserta dan pelatih.

9. Memberikan nasehat dan jalan pertumbuhan untuk masa depan.

10. Membangun rasa pertumbuhan dalam pelatih.

c. Jenis-Jenis Pendidikan

Menurut Simamora (2006: 204-205) pendidikan dibedakan menjadi dua

jenis yaitu :

1. Pendidikan umum

Pendidikan umum yaitu pendidikan yang dilaksanakan didalam dan diluar

sekolah, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, dengan
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tujuan mempersiapkan dan mengusahakan para peserta pendidikan memperoleh

pengetahuan umum.

2. Pendidikan kejuruan

Pendidikan Kejuruan yaitu pendidikan umum yang direncanakan untuk

mempersipakan para peserta pendidikan maupun melaksanakan pekerjaan sesuai

dengan bidang kejuruannya.

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendidikan

Adapun menurut Hasbullah (2006) Faktor-faktor yang mempengaruhi

Pendidikan sebagai berikut :

1. Ideologi

Semua manusia dilahirkan untuk hak yang sama khususnya hak untuk

mendapatkan pendidikan dan pengetahuan.

2. Sosial Ekonomi

Semakin tinggi tingkat sosial ekonomi memnungkinkan seseorang mencapai

tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

3. Sosial Budaya

Masih banyak orang tua yang kurang menyadari akan pentingnya pendidikan

formal bagi anak-anaknya.

4. Perkembangan IPTEK

Perkembangan IPTEK menuntut untuk selalu memperbaharui pengetahuan.
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5. Psikologi

Konseptual pendidikan merupakan alat untuk mengembangkan kepribadian

indidividu agar lebih baik lagi.

e. Indikator yang mempengaruhi Pendidikan

Adapun menurut Mangkunegara (2006) Indikator Pendidikan dan

pelatihan adalah sebagai berikut :

1. Instruktur

Tenaga kependidikan yang bertugas dan berfunsi melaksanakan

pendidikan danpelatihan.

2. Peserta

Karyawan yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui

programpendidikan dan pelatihan.

3. Materi

Pengetahuan ,keterampilan dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta

pendidikan dan pelatihan dalam rangka memenuhi perusahaan yang telah

ditetapkan.

4. Metode

Cara kerja dari instruktur untuk dapat memahami objek yang

akandisampaikan ke para peserta pendidikan dan pelatihan.

5. Tujuan

Langkah pertama dalam mebuat perencanaan sehingga dalam pelaksanaan

pendidikan dan pelatihan dapat mencapai sasaran yang diinginkan.
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6. Sasaran

Hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan

untuk mencapai tujuan tertentu.

f. Tujuan Pendidikan

Bila suatu instansi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi

pegawai-pegawai,maka perlu terlebih dahulu dijelaskan apa yang menjadi tujuan

dari pada pelatihan tersebut sehingga nyata arah atau tujuan yang harus di

capai.Oleh karena itu maka tujuan setiap pendidikan dan pelatihan harus

dijelaskan dengan baik agar dapat menjadi pedoman dalam penyusunan program

pendidikan dan pelaksanaan dalam pengawasan.

Adapun menurut Yuniarsih dan Sumanto (2011) mengemukakan tujuan

dari pendidikan dan pelatihan antara lain :

1. Pekerjaan diharapkan dapat diselesaikan dengan baik.

2. Tanggung jawab diharapkan lebih besar.

3. Kekeliruan dalam pekerjaan diharapkan lebih terjamin.

4. Kelangsungan perusahaan diharapkan lebih terjamin.

2.5 Pelatihan

a.Pengertian Pelatihan

Masalah pelatihan dalam suatu perusahaan berpengaruh dalam

peningkatan kinerja pegawai,sebab dengan adanya pelatihan maka akan dapat
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memberikan keterampilan manajerial kepada pegawai yang terlibat langsung

dalam menangani pekerjaan yang dikerjakan oleh pegawai.

Suatu usaha meningkatkan keterampilan karyawan untuk melakukan

pekerjaan tertentu.Pelatihan diberikan karyawan yang baru di terima guna

memperkenalkan tugas yang akan di kerjakan,kewajiban didalam melaksanakan

suatu pekerjaan tertentu. Mulyadi (2015:5)

Pelatihan bagi pegawai diberikan oelh instansi dalam rangka

menjembatani adanya kesenjangan sosial antara kondisi fatual dari pegawai

terhadap tuntutan standar kinerja jabatan yang di duduki oleh pegawai sebagai

akibat dari kurangnya pengetahuan,keterampilan serta sikap-sikap tertentu.

Pelatihan adalah proses secara sistematis mengubah tingkah laku pegawai

untuk mencapai tujuan organisasi.Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan

kemampuan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan saat ini.Pelatihan memiliki

orientasi saat ini dan membantu pegawai untuk mencapai keahlian dan

kemampuan tertentu agar berhasil dalam melaksanakan pekerjaan.Rivai

(2006:226)

Adapun pelatihan menurut Bangun (2012:202) menjelaskan bahwa

"Pelatihan(training) adalah suatu proses memperbaiki keterampilan kerja pegawai

untuk membantu pencapain tujuan perusahaan".Sedangkan menurut

Kaswan(2013:2)yaitu“Pelatihan adalah proses meningkatkan pengetahuan dan

keterampilan karyawan”. Pelatihan dalam organisasi dimulai ketika seseorang

bergabung dengan suatu organisasi dan berlanjut selama kariernya di dalam
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organisasi tersebut, terlepas orang tersebut seorang eksekutif atau karyawan lini

perakitan.

Kismono (2011: 193) mengemukakan bahwa “ Pelatihan adalah Suatu

aktivitas untuk mendidik karyawan tentang bagaimana melaksanakan suatu

pekerjaan.

Yuniarsih (2008) mengemukakan bahwa “Pelatihan adalah salah satu

faktor dalam pengembangan sumber daya manusia.Pelatihan tidak saja menambah

pengetahuan pegawai,tetapi jugam meningkatkan juga meningkatkan

keterampilan yang mengakibatkan peningkatan produktifitas kerja.”

Sedangkan menurut Sunyoto (2014:171) Pelatihan merupakan sarana

yang ditujukan pada upaya aktif sebelumnya,mengurangi dampak negatif yang

dikarenakan kuragnya pendidikan,pengalaman terbatas atau kurangnya

kepercayaan diri anggota atau kelompok anggota tertetntu.

Aktivitas yang penting dari semua pegawai adalah masalah

pelatihan.Sebab dengan adanya pelatihan maka sumber daya manusia akan

memperoleh nilai tambah dan bahkan dapat lebih produktif dalam menangani

pekerjaan. Sehngga dalam melakukan pelatihan maka perlunya diterapkan

program,sebab dengan program pelatihan yang memadai maka akan dapat

mempengaruhi kegiatan pelatihan pegawai dalam suatu instansi.Pentingnya

program pelatihan dalam penyusunan pelatihan harus lebih ditekankan  pada

efisiensi dan efektifitas program pelatihan yang dilakukan.Jadi dapat dikatakan

bahwa pelatihan mengurangi dampak negatif dan selain itu maka instansi
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dirancang untuk lebih meningkatkan kinerja pegawai dan dapat memberikan

umpan balik antara pegawai dengan pimpinan instansi dalam penanganan

pekerjaan yang diberikan kepada pegawai.

b. Jenis jenis Pelatihan

Menurut Akrani (2009) dalam Kaswan (2013:213) Jenis-jenis pelatihan

terdiri dari :

a. Induction training (Pelatihan Induksi)

Pelatihan ini bertujuan mengenalkan organisasi kepada karyawan baru di

angkat.Ini merupakan pelatihan yang singkat dan informatif yang di berikan

segera setelah bergabung dengan organisasi tersebut.

b. Job Training ( Pelatihan Pekerjaan)

Pelatihan ini pekerjaan khusus dan tujuannya adalah memberi informasi

dan petunjuk yang sesuai kepada karyawan sehingga memungkinkan mereka

melaksanakan pekerjaan secara sistematis,tepat,efisien dan akhirnya dengan

percaya diri.

c. Training for Promotion ( Pelatihan untuk promosi )

Pelatihan ini diberikan setelah promosi tetapi sebelum bergabung pada

posisi yang lebih tinggi.Tujuannya adalah memberi kesempatan pada pegawai

melakukan penyesuaian diri dengan tugas pekerjaan di level tinggi.
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d. Refresing Training (Pelatihan penyegaran)

Pelatihan ini memperbarui keterampilan profesional,informasi dan

pengalaman seseorang yang menduduki posisi eksekutif penting.

e. Training for managerial devolopment (Pelatihan untuk Pengembangan

Manajerial)

Pelatihan ini diberikan kepada manajer agar meningkatkan efisiensinya

dan dengan demikian memungkinkan mereka menerima posisi yang lebih tinggi.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelatihan

Dalam melaksanakan pelatihan ini ada beberapa faktor yang berperan

yaitu instruktur,peserta,materi (bahan),metode,tujuan dan lingkungan yang

menunjang.

Menurut Rivai (2014:173) ada beberapa Faktor yang mempengaruhi

dalam Pelatihan sebagai berikut :

1. Cost-efectiveness (efektivitas biaya).

2. Materi program yang dibutuhkan.

3. Prinsip-prinsip pembelajaran.

4. Ketepatan dan kesesuaian fasilitas.

5. Kemampuan dan preferensi pesertaPelatihan.

6. Kemampuan dan preferensi instruktur pelatihan.
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d. Indikator yang mempengaruhi Pelatihan

Adapun Indikator-indikator yang mempengaruhi Pelatihan menurut

Mangkunegara (2013:62) di antaranya :

1. Jenis Pelatihan

Berdasarkan analisis kebutuhan pelatihan yang telah dilakukan, maka

perlu dilakukan pelatihan peningkatan kinerja pegawai dan etika kerja bagi tingkat

bawah dan menengah.

2. Tujuan Pelatihan

Tujuan pelatihan harus Konkrit dan dapat diukur,oleh karena itu pelatihan

yang diselenggarakan bertujuan untuk meningkat keterampilan kerja agar pekerja

mampu mencapai kinerja secara maksimal dan meningkatkan pemahaman peserta

terhadap etika kerja yang harus diterapkan.

3. Materi

Materi pelatihan dapat berupa pengelolaan,tata naskah,psikologis kerja,

komunikasi kerja dan disiplin dan etika kerja ,kepemimpinan kerja dan pelaporan

kerja.

4. Metode yang digunakan.

Metode pelatihan yang digunakan adalah metode pelatihan dengan teknik

Partisipatif yaitu diskusi kelompok,konfrensi, simulasi,bermain peran dan

gamers,latihan dalam kelas,test,kerja tim dan study visit (Studi banding).
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5. Kualifikasi peserta

Peserta pelatihan memenuhi kualifikasi persyaratan antara lain seperti

karyawan tetap dan staf yang mendapat rekomendasi pimpinan.

6. Kualifikasi Pelatih

Pelatih harus mampu memenuhi persyaratan antara lain mempunyai

keahlian yang berhubungan dengan materi pelatihan mampu meningkatkan

motivasi dan mampu menggunakan metode. partisipatif.

7. Waktu (Banyaknya sesi)

Banyaknya sesi materi pelatihan terdiri dari 67 sesi materi dan 3 sesi

permbukaan dan penutupan pelatihan kerja. Dengan demikian jumlah sesi

pelatihan ada 70 sesi atau setara dengan 52,2 jam. Makin sering petugas mendapat

pelatihan ,maka cenderung kemampuan dan keterampilan pegawai semakin

meningkat.

Menurut Siagian dalam (Komalasari,2010) Indikator-indikator yang

mempengaruhi Pelatihan sebagai berikut :

1. Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan.

2.Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan apabila kebutuhan memang

diperlukan.

3. Penentuan Sasaran dan Kinerja yang baik.
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4.Berdasarkan analisis kebutuhan maka sasaran diklat akan ditetapkan demi

peningkatan Kemampuan dan Kinerja pegawai.

5. Identifikasi Prinsip-prinsip Belajar.

6. Penerapan Prinsip belajar yang baik.

7. Identifikasi Manfaat.

e. Manfaat Pelatihan

Sedangkan menurut Suparyadi (2015:185) Adapun Manfaat pelatihan

sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kemandirian

Karyawan menguasai pengetahuan dan memiliki keterampilan di bidang

pekerjaannya akan lebih mandiri dan hanya sedikit memerlukan bantuan atasan

untuk melaksanakan pekerjaannya.

2. Meningkatkan Motivasi

Motivasi keryawan yang dilatih sesuai bidang pekerjaannya akan

meningkat.Hal itu disebabkan oleh dua hal, yaitu pertama bahwa dengan

menguasai pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan pekerjaannya,

maka pekerja lebih yakin dan percaya diri mampu melaksanakan pekerjaannya

dengan baik. Kedua,Pelatihan memberikan kesadaran kepada karyawan bahwa

dirinya menjadi bagian dan diperlukan kosntribusinya oleh organisasi,sehingga

mereka merasa dihargai oleh organisasi.
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3. Menumbuhkan rasa memiliki.

Rasa diakui keberadaanya dan kontribusinya sangat diperlukan oleh

organisasi serta pemahamannya tentang tujuan-tujuan organisasi yang diperoleh

sesama pelatihan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri setaip

karyawan terhdapa masa depan dan eksistensi organisasi.

4. Mengurangi Keluarnya karyawan.

Karyawan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang

pekerjaannya akan merasa nyaman dalam bekerja.Kenyamanan  dalam bekerja ini

juga disebabkan oleh adanya rasa dihargai atau diakui keberadaannya oleh

perusahaan.

5. Meningkatkan laba Perusahaan.

Karyawan yang terlatih dengan baik akan mampu memproduksi barang

atau jasa yang dapat memuaskan pelanggan sehingga hal ini dapat mendorong

pelanggan menjadi setia atau loyal  akan melakukan pembelian kembali.

Jadi Pelatihan hanya bermanfaat dalam situasi para pegawai kekurangan

kecakapan dan pengetahuan.Pelatihan tidak dimaksudkan untuk menggantikan

kriteria seleksi yang tidak memadai ketidaktepatan racangan pekerjaan atau

imbalan organisasi yang tidak memadai.Pelatihan lebih sebagai sarana yang

ditujukan pada upaya untuk lebih mengaktifkan kerja para anggota organisasi

yang kurang aktif sebelumnya,mengurangi dampak-dampak negatif yang
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dikarenakan kurangnya pendidikan,pengalaman yang terbatas atau kurangnya

kepercayaan diri dari anggota atau kelompok anggota tertentu.

f. Metode Pelatihan

Adapun menurut Flippo dalam Barthos (2009:95) Metode pelatihan

terdiri dari:

1. Pelatihan ditempat kerja (on the job training).

2. Sekolah vestibule.

3. Magang (Apprenticeschip)

4.  kursus-kursus.

Sedangkan menurut Rivai (2014:175-178) menjelaskan bawah Metode

Pelatihan terdiri dari:

a. On the job training

b. Rotasi

c. Magang.

d. Ceramah kelas dan presentasi video

e. Pelatihan Vestibule

f. Permainan peran dan Model Perilaku.

g. Case Study
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h. Simulasi

i. Belajar Mandiri dan Proses Belajar Teprogram

j. Praktik Laboratorium

k. Pelatihan Tindakan

l. Role Playing

m. In-Basket Technique

n. Management games

o. Behavior Modeling

p. Outdoor Oriented Programs

2.6 Pengaruh Kemampuan kerja, Pendidikan dan Pelatihan terhadap

Kinerja Pegawai

Sumber daya manusia yang dimiliki sebuah organisasi merupakan faktor

menentukan tercapai tidaknya suatu tujuan instansi.Agar tujuan instansi daapt

tercapai,maka dibutuhkan pegawai yang diterampil dan dapat menghadapi

tantangan yang baik dari dalam maupun dari luat instansi.

Dengan kata lain instansi membutuhkan pegawai yang memiliki prestasi

kerja yang baik agar dapat bersaing dengan instansi sejenis lainnya.

Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan akan pegawai yang memiliki

kinerja yang baik adalah dengan mengadakan pendidikan dan
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pelatihan.Pendidikan dan pelatihan merupakan cara yang paling utama dalam

pengembangan pegawai agar pegawai tersebut agar mampu melaksanakan tugas

yang diberikan kepadanya sehingga kinerja pegawai tersebut akan  meningkat dan

standar yang diharapkan instansi akan tercapai.

Pendidikan dan pelatihan serta kemampuan merupakan salah satu faktor

yang paling penting dalam pengembangan SDM.Pendidikan dan pelatihan serta

kemmapuan kerja merupakan penciptaan suatu lingkungan dimana para pegawai

dapat memperoleh atau mempelajari sikap keahlian,pengetahuan dan perilaku

yang spesifikasi yang berkaitan dengan pekerjaan sehingga akan mencapai

prestasi kerja yang maksimal. Yuniarsih dan Suwanto (2011)

Menurut Siagian (2007) memang benar pendidikan dan pelatihan adalah

untuk peningkatan kemampuan melaksanakan tugas baru dimasa depan.

Menurut Sumarsih (2014) Pendidikan dan paletihan serta kemampuan

terhadap kinerja pegawai berpengaruh karena dengan di adakannya pendidikan

dan pelatihan adalah meningkatkan pengetahuan,keterampilan ,sikap kerja dan

kemampuan kerja merupakan hal penting bagi pegawai untuk dapat mengerjakan

pekerjaan dengan baik serta menjalankan tugas-tugas jabatannya.

Pendidikan dan latihan tidak hanya menambah pengetahuan,akan tetapi juga

menngkatkan keterampilan bekerja. Sumarsono (2009)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan mendapatkan program

pendidikan dan pelatihan maka pegawai akan menambah kermampuan serta dapat

meningkatkan kinerjanya sehingga apa yang diharapkan instansi dapat tercapai.
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2.7 Konsep Islam

a. Pandangan Islam Terhadap Kinerja Pegawai

Menurut Ibrahim (2013:121). Mengatakan persoalan krusial dalam hubungan

antara atasan dan bawahan pada suatu organisasi tertentu.Allah memberika dorongan

untuk memberikan inisiatif bagi orang yang mampu menunjukkan kinerja optimal (baik).

Allah berfirman dalam surat (Al-Nahl, [16] :97).

Artinya : “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun

perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami

berikan kepadanya kehidupan yang baik (ditekankan dalam ayat ini

bahwa laki-laki dan perempuan dalam islam dapat pahala yang sama

dan amal salaeh harus disertai dengan iman) dan sesungguhnya akan

kami beikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik

dari apa yang mereka kerjakan”(Al-Nahl, [16] :97).

Selanjutnya dalam ayat lain Allah berfirman surat (Al-Kahfi, [18] : 30).

Artinya : “Seungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah kami

tidak akan menyiayiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya

dengan yang baik” (Al-Kahfi, [18] :30).
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Islam mendorong umatnya untuk memberikan semangat dan motivasi bagi

pegawai dalam menjalankan tugas mereka.Kinerja dan upaya mereka harus diaku,

dan mereka harus dimuliakan jika memang bekerja dengan baik.Pegawai yang

menunjukan kinerja baik, bisa diberi bonus ataupun insentif guna menghargai dan

memuliakan prestasi yang telah tercipta.Khalifah Ali Bin Abi Thalib r.a

memberikan wasiat kepada pegawainya, “janganlah engka posisikan sama antara

orang yang berbuat baik dan yang berbuat jelek, karena hal itu akan mendorong

orang yang berbuat baik untuk senang menambah kebaikan, dan sebagai

pembelajaran bagi orang yang berbuat jelek.

Selanjutnya Ibrahim (2013:123). Mengaitkan islam mendorong untuk

bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban, serta memotivasi mereka guna

menunjukan kinerja yang optimal, dan saling berkomperisi dalam kebaikan.

Dengan masing-masing pribadi muslim memiliki beban dan tanggung jawab yang

harus dipikulnya.

Islam mendorong umatnya untuk mencari rezeki yang berkah,mendorong

berproduksi dan menekuni aktifitas ekonomi di barbagai bidang usaha,seperti

pertanian,perkebunan,perdagangan maupun industri.

Dengan bekerja,setiap individu dapat memberikan pertolongan kepada

Kaum kerabatnya ataupun yang membutuhkannya,Ikut berapartisipasi bagi

kemaslahatan umat,dan bertindak di jalan Allah.
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b. Pandangan Islam terhadap Kemampuan kerja

Etos kerja islam pada hakikatnya merupakan bagian dari konsep islam

tentang manusia karena etos kerja adalah bagian dari proses eksistensi diri

manusia dalam lapangan kehidupannya yang amat luas dan kompleks.Dalam

Alqur’an (QS Al-Baqarah :30-32 dan QS Hud :61) telah dijelaskan bahwa

manusia diangkat Tuhan menjadi wakil-Nya di muka bumi ini agar manusia dapat

memakmurkannya. Dalam konteks ini,Konsep Khalifah tidak dilihat dari sudut

pandang politik atau sistem kenegaan saja,tetapi lebih pada realisasi eksistensi diri

(individualitas) manusia dalam bidang kehidupannya. Konsep khalifah pada

prinsipnya terletak pada  Kemampuan seseorang dalam membangun pengetahuan

konseptual sehingga dengan konseptualnya itu manusia dipilih menjadi khalifah

ketimbang lainnya (malaikat dan jin), untuk meneruskan penciptaan dimuka bumi

Surat Al-Baqarah ayat 30-32:

َو إِْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمالَئَِكِة إِنِّْي َجاِعٌل فِي اْألَْرِض َخلِْیفَةً قَالُْوا أَتَْجَعُل 
ُس  َماَء َو نَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَك َو نُقَدِّ فِْیَھا َمن یُْفِسُد فِْیَھا َویَْسفُِك الدِّ

قَاَل إِنِّْي أَْعلَُم َما الَ تَْعلَُمْون(٣٠)
Artinya: Dan (ingatlah) tatkala Tuhan engkau berkata kepada Malaikat :

Sesungguhnya Aku hendak menjadikan di bumi seorang khalifah.
Berkata mereka : Apakah Engkau hendak menjadikan padanya orang
yang merusak di dalam nya dan menumpahkan darah, padahal kami
bertasbih dengan memuji Engkau dan memuliakan Engkau ? Dia
berkata : Sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu
ketahui. (Al-Baqarah’: 30)

َو َعلََّم آَدَم اْألَْسَماَء ُكلََّھا ثُمَّ َعَرَضُھْم َعلَى اْلَمالَئَِكِة فَقَاَل أَْنبِئُْونِْي 
بِأَْسَماِء َھُؤالَِء إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِْین(٣١)
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Artinya : Dan telah diajarkanNya kepada Adam nama-nama semuanya,
kemudian Dia kemukakan semua kepada Malaikat, lalu Dia
berfirman : Beritakanlah kepadaKu nama-nama itu semua, jika
adalah kamu makhluk-makhluk yang benar.(Al- Baqarah” :31)

(٣٢) قَالُْوا ُسْبَحانََك الَ ِعْلَم لَنَا إِالَّ َما َعلَّْمتَنَا إِنََّك أَْنَت اْلَعلِْیُم اْلَحِكْیمُ 
Artinya: Mereka menjawab: Maha Suci Engkau! Tidak ada pengetahuanbagi
kami.kecuali yang Engkau ajarkan kepada Kami. Karena sesungguhnya Engkau-
lah Yang Maha Tahu, lagi Maha Bijaksana. (Al-Baqarah:32)

c. Pandangan islam tentang Pendidikan dan Pelatihan

Konsep Pendidikan islami tidak akan dapat sepenuhnya dipahami tanpa

terlebih dahulu memahami penafsiran pengembangan individu.Dari pernyataan

tersebut dapat ditegaskan bahwa proses pendidikan merupakan sebuah proses

aktualiasasi atau pemberdayaan potensi-potensi keinsaniahan. Pola pendidikan

yang perlu dikembangkan sesuai dengan hakikat insaniyah itu adalah (a)

pendidikan jismiyyahyaitu terhadap potensi jasmani. (b) Pendidikan Ruhiyahuntuk

mengembangkan semngat/ghirah atau mental insani dan (c) Pendidikan

fi’iliyahyaitu teroptimalisasikannya seluruh potensi indrawi manusia.

Dengan demikian, dalam pendidikan dan pelatihan perlu diperhatikan

dimensi keterampilan,wawasan,teoritis dan dimensi ruhiyah. Dimensi terakhir

inilah yang merupakan bahan pertimbangan dasar dalam proses pengembangan

Sumber Daya Manusia. Dalam perspektif Islam,pengembangan sumber daya

manusia merupakan suatu keharusan, Artinya Islam sangat peduli terhadap

peningkatan harkat martabat, karena dalam islam manusia berada pada posisi yang

terhormat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al- Isra’ : 70
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ْمنَا بَنِي آََدَم َوَحَمْلنَاھُْم فِيوَ  اْلبَرِّ َواْلبَْحِر َوَرَزْقنَاھُْم ِمَن لقَْد َكرَّ
ْن َخلَْقنَا تَْفِضیل ْلنَاھُْم َعلَى َكثِیٍر ِممَّ .v)الطَّیِّبَاِت َوفَضَّ )

Artinya: “Sesungguhnya kami telah memuliakan manusia (anak-anak adam),
kami angkat mereka didaratan dan dilautan, kami beri mereka rizqi
berupa hal-hal yang baik dan kami kembalikan (beri keunggulan)
mereka dengan keunggulan yang sempurna atas kebanyakan makhluk
yang telah kami ciptakan “ (Al-Isra’:70)

Training (pelatihan) dalam segala bidang pekerjaan merupakan bentuk

ilmu untuk meningkatkan kinerja, dimana Islam mendorong umatnya bersungguh-

sungguh dan memuliakan pekerjaan. Rosulullah bersabda : “Tidak ada makanan

yang lebih baik yang dimakan oleh seseorang dari pada apa yang ia makan dari

pekerjaan tangannya. Sesungguhnya nabi Allah Dawud  a. s. memakan makanan

dari hasil kerja tangannya.“

Islam mendorong untuk melakukan pelatihan terhadap para karyawan

dengan tujuan mengembangkan kompetensi dan kemampuan teknis karyawan

dalam menunaikan tanggung jawab pekerjaannya. Rosulullah pun

memberikanpelatihan terhadap orang yang diangkat untuk mengurusi persoalan

kaum muslimin, dan membekalinya dengan nasehat-nasehat dan beberapa

petunjuk.Sehingga dalam hal ini pelatihan menjadi sesuatu yang sangat penting

dalam usaha menjamin kelangsungan hidup baik karyawan maupun perusahaan
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2.8 Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini memandang penting penelitian terdahulu sebagai pedoman

dalam melakukan penelitian.Berikut ini beberapa penelitian yang dilakukan

sebelumnya :

Tabel 2.1
Tinjauan Penelitian Terdahulu

No Peneliti Judul Variabel
Metodelogi
Penelitian Hasil

1. Sumarsih
(2014)

Pengaruh
Pendidikan
dan pelatihan
serta
Kemampuan
terhadap
kinerja
karyawan pada
PT. Pei Hei
Internasional
Wiratama
Indonesia

Independen :
Pendidikan,dan
Pelatihan,Kem
ampuan.

Dependen :
Kinerja

Regresi
Linear
Berganda

Bahwa
Pendidikan
dan pelatihan
serta
Kemampuan
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap
kinerja
pegawai pada
PT. Pei Hei
Internasiona
Wiratama
Indonesia

2 Ayu
Dewi
Saintika
(2016)

Pengaruh
Pendidikan dan
Pelatihan serta
Kemampuan
terhadap
Kinerja
pegawai pada
UPT Pelatihan
Tanaman
Pangan,Hortik
ultura dan
Peternakan
Provinsi Riau

Independen :

Pendidikan dan
Pelatihan,
Kemampuan

Dependen:
Kinerja

Analisis
Regresi
Berganda

Bahwa
Pendidikan
dan pelatihan
serta
Kemampuan
terbukti
secara
bersama-
sama
berpengaruh
simultan dan
signifikan
terhadap
Kinerja
(Independen)
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No Peneliti Judul Variabel Metodelogi
Penelitian

Hasil

3. Sri
Bunga
Ningsih
(2016)

Pengaruh
Pendidikan dan
Pelatihan serta
Kemampuan
Kerja
karyawan
terhadap
Produktifitas
Kerja
karyawan pada
PT. Bank
Kepri Cabang
Utama
Pekanbaru.

Independen :

Pendidikan dan
Pelatihan,Kem
ampuan Kerja.

Dependen :
Kinerja

Analisis
Regresi
linier
Berganda

Bahwa nilai
F hitung
sebesar
34.202 > F
tabel 3,11
dengan nilai
signifikan
sebesar
0,000.berdasa
rkan variabel
semua
variabel
independen
berpengaruh
secara
simultan dan
signifikan
terhadap
Kinerja
karyawan
pada PT.
Bank Kepri
Cabang
Utama
Pekanbaru.

4. Muham
mad
Yani
(2013)

Pengaruh
Program
Pendidikan dan
Pelatihan
Teknis
terhadap
Penngkatan
Prestasi Kerja
pegawai pada
Dinas Sosial
dan Tenaga
kerja Kota
Tanjung
Pinang.

Independen :

Program
Pendidikan dan
Pelatihan

Dependen :
Prestasi Kerja

Analisis
Regresi
Berganda

Berdasarkan
Hasil data R
produk
Momen yaitu
0,26 yang
disimpulkan
bawah ada
pengaruh
signifikan
antara
variabel
pendidikan
dan pelatihan
teknis
terhadap
Prestasi
Kerja
pegawai pada



56

Dinas Sosial
dan Tenaga
Kerja Kota
Tanjung
Pinang.

5 Kurtinah
(2010)

Pengaruh
Pendidikan dan
Pelatihan,
Pembelajaran
organisasi
terhadap
Kinerja
Pegawai
Pemerintah
Tasikmalaya.

Independen :
Pendidikan dan
Pelatihan,Pemb
elajaran
organisasi.

Dependen :
Kinerja

Analisis
Regresi
Berganda

Hasil Uji F
atau Uji
Annova
menunjukkan
bahwa
pendidikan
dan pelatihan
serta
pembelajaran
organisasi
secara
simultan
berpengaruh
terhadap
Kinerja, Nilai
F Hitung
55,412 pada
Sig 0,000

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah objek

penelitian diambil berbeda.Penelitian sekarang dilakukan pada unit analisis

Bidang Pemerintahan di Dinas Pariwisata Provinsi Riau. Metode penelitian

menggunakan  Analisis Linier Berganda. Variabel penelitian ini yaitu

Kemampuan Kerja, Pendidikan dan Pelatihan serta Kinerja.Adapun indikator dari

Kinerja yaitu Kualitas Pekerjaan,Kuantitas Pekerjaan, Ketepatan waktu,

Kehadiran, Kemampuan kerja. Kemampuan Kerja terdapat  indikator yaitu

Kemampuan Intelektual,Kemampuan Fisik. Pendidikan dan pelatihan dengan

indikator yaitu Instruktur,Peserta ,Materi,Metode, Tujuan,Sasaran.
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2.9 Kerangka Pemikiran Penelitian

Adapun Kerangka pemikiran penelitian sebagai  berikut :

Gambar 2.1: Kerangka pemikiran penelitian

H1

H2

H3

Gambar2.1: Kerangka pemikiran penelitian

Pengaruh Kemampuan kerja (X1), Pendidikan dan Pelatihan (X2) Terhadap

Kinerja (Y) Sumber : Sutrisno (2012:38)

Keterangan :

H1 = Pengaruh Kemampuan kerja  terhadap Kinerja.

H2 = Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan terhadap Kinerja.

H3 = Pengaruh Kemampuan Kerja,Pendidikan dan Pelatihan  terhadap Kinerja.

Kemampuan Kerja
(X1)

Pendidikan dan
Pelatihan (X2)

Kinerja (Y)
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2.10 Hipotesis

Dengan melihat gambaran secara umum berdasarkan latar belakang dan

perumusan masalah yang ditujukan penulis mengemukakan hipotesis sebagai

berikut :

H1 : Diduga Kemampuan kerja berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja

PegawaiPada Dinas Pariwisata Provinsi Riau.

H2 : Diduga Pendidikan dan Pelatihan berpengaruh secara parsial terhadap

Kinerja Pegawai Pada Dinas Pariwisata Provinsi Riau.

H3 : Diduga Kemampuan kerja,Pendidikan dan Pelatihan berpengaruh secara

simultan terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pariwisata Provinsi Riau.

2.11 Variabel Penelitian

Adapun yang menjadi variabel penelitian ini adalah :

Variabel Terikat (Dependen) : Kinerja (Y)

Variabel Bebas (Independen) : Kemampuan kerja (X1)

Pendidikan dan Pelatihan (X2)

2.12 Definisi Konsep Operasional Variabel Penelitian

Untuk mempermudah dalam indikasi data yang diperlukan dalam pengukuran

variabel,Maka penulis mengungkapkan konsep operasional variabel yang ada



59

kaitannya dengan teori-teori yang dikemukakan telaah pustaka .Adapun indikator

dalam penelitian ini adalah :

Tabel 2.2 : Definisi Konsep Operasional Variabel Penelitian

No Variabel Definisi Indikator Skala

1 Kinerja (Y) Kinerja sebagai hasil-hasil
fungsi pekerjaan/kegiatan
seseorang atau kelompok
dalam suatu organisasi yang
dipengaruhi oleh berbagai
faktor untuk mencapai
tujuan organisasi dalam
periode waktu tertentu.Tika
(2010:121)

1. Kualitas
Pekerjaan

2. Kuantitas
Pekerjaan

3. Ketepatan
waktu

4. Kehadiran
5. Kemampuan

Kerja Sama.
Bangun, (2012:
234)

Liker

2 Kemampuan

kerja (X1)

Ability individu diwujudkan
dalam bentuk kompetensi,
individu yang kompeten
memliki pengetahuan dan
keahlian setiap individu
dianugerahi Tuhan dengan
bakatdan kemampuan.Bakat
adalah kecerdasan alami
yang bersifat bawaan.
Sedangkan Kemampuan
adalah Kecerdasan individu
yang diperoleh memalui
belajar. Sopiah (2008:23)

1.Kemampuan
Intelektual

2.Kemampuan
Fisik

Robbins (2009)

Liker
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No Variabel Definisi Indikator Skala

3 Pendidikan dan
Pelatihan (X2)

Pendidikan dan pelatihan
yaitu proses peningkatan
keterampilan kerja baik
teknis maupun manajerial
untuk mencapai
kinerjakerjayang
diharapkan.
Hasibuan (2009)

1.Instruktur
2. Peserta
3. Materi
4. Metode
5. Tujuan
6. Sasaran
Mangkunegara
(2006)

Liker


