
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Keragka Teori

Keragka teori adalah kemampuan seseorang peneliti dalam

mengaplikasikan pola fikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang

mendukung permasalahan penelitian. Menurut Karlinger teori adalah himpunan

konsep definisi dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang

gejala dalam menjabarkan relasi diantara variabel untuk mejelaskan dalam

meramalkan gejala tersebut (Sugiyono 2010:55).

Teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berfikir dalam

memecahkan atau menyoroti masalah. Fungsi teori sendiri adalah untk

menerangkan, meramalkan, memprediksi dan menemukan keterpautan fakta-fakta

yang ada secara sistematis (Efendi (2004:224).

2.2 Teori yang Relevan Penelitian

2.2.1 Pengertian Pengembangan

Pengembangan merupakan hal yang terpenting yang harus dilakukan oleh

sebuah organisasi dalam meningkatkan produktivitas pegawai. Pengembangan

organisasi dalam suatu instansi pemerintahan sangat diperlukan pengembangan

sumber daya manusia yang akan menunjang terjadinya suatu keselarasan di dalam

suatu organisasi tersebut. Pengembangan sumber daya manusia adalah hal yang

sangat penting dalam peningkatan keterampilan dan kinerja serta sikap dan

prilakunya. Hal ini lah yang akan membuat perubahan ke arah yang lebih baik di

dalam lingkungan organisasi ataupun di luar organisasi tersebut.
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Dalam pengembangan, pegawai itu dikembangkan agar lebih sesuai

dengan pekerjaan dan organisasi. Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2000:68) dalam

bukunya “manajemen sumber daya manusia”adalah :

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan

teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan

pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatiham”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan merupakan

suatu usaha yang bersifat teknis, teoritis, konseptual,dan moral dan dijalankan

berdasarkan prosedur yang sistematis dan terorganisir.

Selanjutnya Henry Simamora (2001:143) menjelaskan tentang pengembangan

adalah:

“Penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau

lebih tinggi dalam organisasi. Pengembangan biasanya berkaitan dengan

peningkatan kemampuan intelektual atau emosional yang diperlukan untuk

melaksanakan pekerjaan yang lebih baik”.

Sedangkan menurut Moekijat (1989:2) mengemukakan pengertian pengembangan

adalah :

“Pengembangan berarti hal-hal yang berlainan bagi ahli di bidang ini, akan

tetapi dasarnya pengembangan merupakan suatu metode untuk

memudahkan perubahan dan pengembangan dalam orang-orang (misalnya

dalam gaya, nilai, keterampilan), dalam teknologi (misalnya dalam

kesederhanaan yang lebih besar, dalam kompleksitas),dan dalam peranan”.

Menurut John soeprihanto (1988:85) yang dimaksud dengan pengembangan

adalah:



Suatu kegiatan untuk memperbaiki kemampuan keryawan dengan cara

meningkatkan pengetahuan ekonomi pada umumnya, termasuk

penguasaan teori pengambilan keputusan dalam menghadapi persoalan-

persoalan.

Menurut S.Pamuji (1985:57) mengemukakan pengertian pengembangan adalah:

“Pembaharuan yaitu melakukan usaha- usaha  untuk membuat sesuatu

menjadi lebih sesuai dan cocok dengan kebutuhan menjadi lebih baik dan

bermanfaat”.

Dan menurut A. Widya (1986:193) mengemukakan bahwa Pengembangan

adalah:

Suatu proses atau pengembangan yang mencakup aturan-aturan.

Pengertian di awali dengan mendirikan, menumbuhkan, memelihara

pertumbuhan tersebut disertai usaha-usaha perbaikan, penyempurnaan dan

akhirnya mengembangkannya.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan diatas,dapat disimpulkan

bahwa  pengembangan adalah kegiatan merubah keadaan tertentu sehingga

diharapkan dapat lebih berkembang melalui proses atau usaha memantapkan jalur-

jalur perencanaan, pengaturan,  pengorganisasian, bahkan pembinaan dengan

maksud untuk menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya.

2.2.2 Pengertian Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan SDM pada dasarnya merupakan kegiatan terpadu yang

dilakukan manajemen dalam rangka meningkatkan nilai tambah pegawai guna

meningkatkan produktivitas organisasi dan sekaligus dalam rangka



mempersiapkan pegawai  untuk melaksanakan tugas pada jenjang yang lebih

tinggi.

Menurut J.T Gunawan (Mondy dan Noe 1996:225) mengemukakan

bahwa :

“pengembangan sumber daya manusia adalah suatu usaha yang terus

menerus dan terencana yang dilakukan manajemen untuk meningkatkan

tingkat kecakapan pegawai dan performa organisasi.”

Menurut Wahyudi (1996:15) bahwa:

“Kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup  pengembangan  sumber daya

manusia (development ofpersonnel) ini bertujuan untuk meningkatkan dan

mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang telah dimiliki,

sehingga tidak akan tertinggal oleh perkembangan organisasi serta ilmu

pengetahuan dan teknologi”.

Pengembangan sumber daya manusia dalam suatu organisasi adalah upaya

peningkatan kemampuan pegawai yang dalam penelitian ini dilakukan melalui

pendidikan dan pelatihan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efisien

dan efektif.

Pengembangan SDM dirasakan sangat mendesak, karena sumber daya

manusia merupakan sumber daya terpenting yang dimiliki oleh suatu organisasi.

Salah satu implikaksinya ialah bahwa investasi terpenting yang mungkin

dilakukan oleh suatu organisasi adalah dibidang SDM.

Emil Salim (1996: 25) memberikan pengertian bahwa:



“Sumber Daya Manusia adalah kekuatan  daya pikir dan berkarya

manusia yang perlu dibina dan digali serta  dikembangkan untuk

dimanfaatkansebaik-baiknya.”

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa sumber daya

manusia merupakan kekuatan dan kemampuan yang terdapat pada manusia yang

dapat diberikan terhadap usaha kerja yang menghasilkan sesuatu, baik untuk

dirinya sendiri, organisasi maupun untuk kepentingan masyarakat luas.

Selanjutnya menurut Awaloedin menyebutkanbahwa:

“Pengembangan sumber daya manusia dalam arti luas adalah: Seluruh
proses pembinaan untuk meningkatkan kualitas serata taraf hidup manusia
dari suatu negara, sedangkan dalam arti sempit pengembangan sumber
daya manusia adalah peningkatan pendidikan dan pelatihan atau usaha
menambah pengetahuan dan keterampilan sebagai proses yang tanpa akhir
terutama pengembangan itu sendiri”.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa dengan

pengembangansumberdayamanusia makaakan meningkatkan kinerjapegawai

sebagai mana tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah meningkatkan

potensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia sebagai upaya meningkatkan

profesionalisme.

Nadler (2005:13) mengatakan bahwa pengembangan sumber daya

manusia sebagai pengalaman yang diorganisir pada periode waktu tertentu untuk

menentukan kemungkinan perubahan kinerja, atau secara umum meningkatkan

kemampuan individu.Pengembangan sumber daya manusia berkaitan dengan

peningkatan kemampuan pengetahuan, keterampilan dan sikap individu yang

diwujudkan dalam bentuk kinerja. Disisi lain Louis Emmerdji (2005:14),

merumuskan pengembangan sumber daya manusia merupakan: (1) kreasi sumber



daya manusia, (2) pengembangan (3) menyusun struktur (upah) sesuai peluang

kerja yang ada.

Menurut Papayungan (dalam Alfia dkk,1998:4-5) di dalam bukunya untuk

memformulasikan pengembangan sumber daya manusia (SDM), maka sangatlah

penting mengadakan terlebih dahulu evaluasi sistematis terhadap masalah dan

kebutuhan-kebutuhan sumber daya manusia.

Soekidjo Notoatmodjo (2003:3-4) juga telah menyimpulkan pengertian

pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai berikut :

“Pengembangan sumber daya manusia (human resaurces developmen)
secara makro adalah suatu proses peningkatan kualitas dan kemampuan
manusia dalam rangka mencapai suatu tujuan pembangunan bangsa.
Proses peningkatan ini mencakup perencanaan pengembangan dan
pengelolaan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia
secara mikro adalah suatu proses perencanaan pendidikan, pelatihan dan
pengloalaan tenaga kerja atau pegawai untuk mencapai suatu hasil
optimal”.

Berdasarkan definisi di atas disebutkan, penulis menyimpulkan bahwa

pengembangan sumber daya manusia adalah usaha atau proses yang dilakukan

oleh organisasi untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan

para pegawainya agar dapat meningkatkan kinerjanya. Pada dasarnya alasan untuk

melakukan pengembangan sumber daya manusia adalah:

1. Pengetahuan pegawai yang perlu pemuktahiran.

2. Dalam masyarakat selalu terjadi perubahan, karena perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi serta pergeseran nilai-nilai sosoal budaya.

3. Persamaan hak memperoleh pekerjaan.

4. Kemungkinan adanya perpindahan pegawai.



2.2.3 Pentingnya pengembangan sumber daya manusia

Dalam era globalisasi sekarang ini pengembangan sumber daya manusia

tidak saja penting dilakukan untuk mewujudkan suatu organisasi yang memiliki

kerangka kuat dan mampu menghadapi semua tantangan dan persaingan yang

tidak dapat dihindari. Namun pengambangan sumber daya manusia penting

dilakukan dengan sejumlah pertimbangan, yaitu :

a. Penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam organisasi semakin

beragam dan beraneka pilihannya, sehingga mau tidak mau, mampu tidak

mampu organisasi harus mengambil alternatif pilihan untuk

mengembangkan sumber daya manusia agar dapat menguasai dan

menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut kedalam organisasi.

b. Untuk mewujudkan efektifitas organisasi, kemampuan yang baik dari

sumber daya manusia adalah syarat mutlak sehingga untuk meningkatkan

kemampuannya, sumber daya manusia harus dikembangkan sesuai dengan

kebutuhan organisasi.

Untuk itu sumber daya manusia yang ada dalam organisasi harus

dikembangkan agar dapat memberikan peran yang maksimal dalam tujuan

organisasi. Sehingga setiap pegawai yang ada dapat memaksimalkan kinerjanya,

karena dalam hal ini yang dapat ditingkatkan ataupun dikembangkan kinerjanya

adalah pegawai.

Pegawai merupakan sumber daya yang paling penting dalam organisasi

publik. Pegawai yang baik dan memenuhi standar kualifkasi hanya akan dapat

diperoleh melalui upaya rekrutmen yang efektif. Supaya dapat melakukan proses



rekrutmen secara efektif, harus tersedia informasi akurat dan berkelanjutan

mengenai jumlah dan kualifikasi individu yang diperlukan untuk melaksanakan

berbagai tugas pokok dan fungsi dalam organisasi.

Maksud dari pengembangan pegawai pada dasarnya bertujuan untuk

mengatasi dan memperbaiki kekurangan dengan melaksanakan pekerjaan dengan

lebih baik, sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang digunakan oleh

organisasi. Untuk itu, upaya pengembangan pegawai akan berhasil apabila

dilakukan secara sadar oleh organisasi maupun pegawai yang bersangkutan,

sehingga pelaksanaan pegawai harus melalui proses perencanaan, pelaksanaan,

dan evaluasi yang sistematik agar tujuan pengembangan dapat tercapai.

Pengembangan pegawai berdampak besar bagi pegawai itu sendiri, karena

mengingat semakin banyaknya tugas-tugas yang akan diemban pada masa yang

akan datang guna untuk menyesuaikan kemajuan teknologi pada era sekarang ini.

Adapun yang kita peroleh pada pengembangan tersebut adalah :

1. Profesionalisme

Berdasarkan pengamatan dan observasi yang dilakukan oleh peneliti

aparatur peerintah yang profesional agar mampu meningkatkan mutu,

pengetahuan, keterampilan karena didorong dengan banyaknya tanggung

jawab tugas pemerintah serta pengabdiannya kepada masyarakat sesuai

dengan kemampuan yang dimiliki  pegawai. Pegawai atau aparatur

pemerintah yang profesional sangat berpengaruh secara signifikan dan

positif terhadap kemajuan dan peningkatan kualitas organisasi pemerintah.

Hal ini disebabkan bahwa pegawai pemerintah sebagai penentu,

perencana, pelaksana, dan pengawas administrasi pemerintahan.



Kurangnya profesionalisme aparatur dalam pengelolaan pelayanan

publik mengakibatkan kurangnya kemauan untuk berpartisipasi dalam

perencanaan pembangunan dana dan rasa apatis masyarakat terhadap

pemerintahan mengakibatkan masyarakat merasa tersisihkan dari proses

pemerintahan. Dari berbagai bidang pekerjaan yang digeluti aparatur

pemerintah jelas sekali yang menjadi permasalahan adalah menyangkut

kekurang profesionalan pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas penting

yangdipercayakan.

1.1 Keterampilan

Setiap individu memiliki ketrampilan yang berbeda-beda,

ketrampilan yang ada dalam diri seseorang tersebut harus digali.

Ketrampilan dalam diri  seseorang  dapat  membantu  mereka untuk

meningkatkan kualitas dirinya. Pegawai BKD tidak semua bisa

memiliki ketrampilan yang diharapkan, sehingga dengan adanya diklat

diharapkan mampu membantu pegawai tersebut meningkatkan

ketrampilannya dalam dunia kerja. Ketrampilan disini lebih

menitikberatkan kemampuan seseorang untuk mengembangkan

kreatifitas serta ide-ide dalam menyelesaikan tugan.Seorang yang

memiliki kreatifitas tinggi maka secra tidak langgung daya imajinasi

untuk mengembangkan kecerdasan sangat baik. Oleh sebab itu

ketrampilan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan

profesionalisme diri.



1.2 Keahlian

Keahlian itu berasal dari kata ahli yang berarti menguasai

bidang tertentu. Keahlian bisa diartikan bahwa seseorang yang

memiliki kemampuan menguasai atau menjalankan suatu alat

teknologi tertentu. Keahlian merupakan salah satu cara untuk

menunjang profesionalisme. Keahlian  bisa  didapatkan  seseorang

melalui pelatihan-pelatihan, dengan adanya pelatihan tersebut

membuat seseorang menjadi lebih mendalami mengenai apa yang

menjadi tugas pokoknya sehingga dapat meningkatkan kemampuan

dirinya untuk menguasai bidang pekerjaannya.

1.3 Pengetahuan

Pengetahuan berdampak pada standar kualitas pada diri

seseorang. Standar kualitas mengacu kepada kualitas apa saja yang

berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan SDM yang

dimiliki organisasi. Seperti apa yangtelah dijelaskan padabab

sebelumnya bahwastandar kualitas terletak pada kemampuan individu

sendiri. Kemampuan individu itu lah yang mempengaruhi

perkembangan seseorang. Salah satu upaya untuk membantu

meningkatkan pengetahuanadalah dengan caramengikuti diklat.

1.4 Kemampuan

Kemampuan seseorang yang bersal dari diri sendiri menjadi

modal awal untuk  mendapatkan tempat tertentu dalam suatu

organisasi. Seperti apa yang telah diamati bahwa untuk bagian



pengembangan pegawai khususnya sub bagian diklat dan formasi,

dibutuhkan pegawai yang dapat  menyeleksi calon  pegawai

misalnya  mengenai  test psikologi. Lulusan dari jurusan psikologi

memiliki nilai lebihuntuk masuk dalam bidang tersebut. Didalam

prosesnyapun mereka juga mendapatkan pelatihan-pelatihan yang

dapat menunjang kemampuannya dalam menangani pekerjaan

tersebut.Saat pemberian diklat tersebut tidak dipungkiri terkadang

tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

1.5 Kemauan

Kemauan adalah dorongan yang ada didalam diri seseorang.

Kemauan yang dimiliki  sesorang harus digali dengan baik, agar

kemauan tersebut dapat memberikan energi positif sehingga

membantu meningkatkan kemampuan seseorang untuk lebih baik.

Kemauan juga merupakan dasar yang dimiliki seseorang, jika

seseorang memiliki kemauan keras untuk berubah secara tidak

langsung semua komponen lainnya mengikuti. Dengan demikian

adanya kemauan keras inilah yang mendorong seseorang untuk

bekerja secara profesional.

2. Disiplin

Disiplin adalah sebuah aturan yang harus ditaati seseorang atas

kesadaran diri.Disiplin sebanarnya tidak lepas dari kemauan, kemauan

seseorang untuk mematuhi aturan yang ada dalam organisasi. Disiplin diri

sangat besar perannya dalam mencapai tujuan organisasi. Melalui disiplin



diri seorang pegawai selain menghargai dirinya sendiri juga menghargai

orang lain. Disiplin kerja selain dipengaruhi oleh faktor  lingkungan kerja

(bagaimana budaya dalam organisasi tersebut) juga dipengaruhi oleh

faktor kepribadian. Jika salah satu pegawai melanggar maka perlu

dilakukan upaya-upaya tindakan pendisiplinan agar prinsip-prinsip

sosialisai displin seperti adil dapat dipertahankan.

3. Kerjasama

Berbicara mengenai Human Relation berkaitan erat dengan

interaksi seseorang dalam dunia kerja. Interaksi yang dilakukan tidak

hanya pada satu sisi tetapi lebih dari itu. Interaksi yang baik antara

pimpinan dengan bawahan maupun bawahan dengan bawahan. Menjaga

interaksi yang baik dapat meningkatkan semangat dalam bekerja. Wujud

dari interaksi paling mudah adalah menjaga komunikasi dan kerjasama

yang baik dalam menjalankan tugas organisasi.

Berdasarkan pasal 31 undang-undang No. 43 tahun 1999 tentang

perubahan Undang-Undang No.8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian

yang berbunyi bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-

besarnya diadakan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

jabatan pegawai negeri sipil yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian,

keahlian, kemampuan dan keterampilan.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian,bahwa

untuk kelancaran pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dibentuk

BadanKepegawaian Daearah yang merupakan perangkat daerah.



Lebih lanjut menurut UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang kepegaian yang

tertuang dalam PP No. 14 tahun 1994 tentang pendidikan dan pelatihan untuk

dapat membentuk sosok Pegawai Negeri Sipil seperti tersebut diatas perlu dibina

melalui pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) yang mengarah kepada:

1. Meningkatkan kepribadian dan semangat pengabdian kepada masyarakat.

2. Meningkatkan mutu dan kemampuan baikdalam bidang substansi maupun

kepemimpinannya.

Bagi organisasi terdapat paling sedikit tujuh manfaat yang dapat dipetik

melalui penyelenggaraan program pelatihan dan pengembangan adalah sebagai

berikut:

1. Peningkatan produktivitas kerja organisasi dan kelancaran koordinasi

sehingga organisasi bergeraksebagai suatu kesatuan yang bulat dan utuh.

2. Terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan.

3. Membantu terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih baik

(cepat dan tepat).

4. Meningkatkan semangat kerja seluruh tenaga kerja dalam organisasi.

5. Mendorong sikap keterbukaan manajemen.

6. Memperlancar jalannya komunikasi yang efektif ataupun memperlancar

proses perumusan kebijaksanaan organisasi dan operasionalisasinya.

7. Penyelesaian konflik secara fungsional.

Pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan yang baik sudah

barang tentu bermanfaat pula bagi para anggota organisasi. Pengalaman dan

penelitian menunjukkan adanya paling sedikit sepuluh manfaat bagi para

karyawan suatu organisasi, yaitu:



1. Membantu para pegawai membuat keputusan dengan lebih baik.

2. Meningkatkan kemampuan para pekerja menyelesaikan berbagai masalah

yangdihadapinya.

3. Terjadinya internalisasi dan operasionalisasi faktor-faktor motivasional

kepada para pegawai.

4. Timbulnya dorongan dalam diri para pekerja  untuk terus meningkatkan

kemampuan kerjanya.

5. Peningkatan kemampuan pegawai untuk mengatasi stress, frustasi dan

konflik yang pada gilirannya memperbesar rasa percaya pada diri sendiri.

6. Tersedianya informasi tentang berbagai program yang dapat dimanfaatkan

oleh  para pegawai dalam rangka pertumbuhan masing-masing secara

teknikal dan intelektual.

7. Meningkatnya kepuasan kerja.

8. Semakin besarnya pengakuan atas kemampuan seseorang.

9. Makin besarnya tekad pekerja untuk lebih mandiri.

10. Mengurangi ketakutan menghadapi tugas-tugas baru dimasa depan.

Seperti telah diuraikan diatas,manfaat besar lainnya yang dapat dipetik

melalui penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan secara baik adalah dalam

rangka penumbuhan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara para anggota

organisasi. Hal demikian terjadi karena:

1. Terjadinya proses komunikasi yang efektif.

2. Adanya persepsi yang sama tentang tugas-tugas yang harus diselesaikan.

3. Ketaatan semua pihak kepada berbagai ketentuan yang bersifat normatif,



baik yang berlaku umum dan ditetapkan oleh instansi pemerintah yang

berwenang maupun yang berlaku khusus di lingkungan suatu organisasi

tertentu.

4. Terdapatnya iklim yang baik bagi pertumbuhan seluruh pegawai.

5. Menjadikan organisasi yang dapat digunakan sebagai tempat yang

lebih menyenangkan untuk berkarya.

2.3 Gejala Pemicu Pelatihan dan Pengembangan

Terdapat beberapa fenomena organisasional yang dapat dikategorikan

sebagai gejala pemicu munculnya kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Tidak

tercapainya standar pencapaian kerja, karyawan tidak mampu melaksanakan

tugasnya, karyawan tidak produktif, tingkat penjualan menurun, tingkat

keuntungan menurun adalah beberapa contoh gelaja-gejala yang umum terjadi

dalam organisasi.

Gejala yang ditimbulkan oleh kondisi tersebut menurut Blanchard and

Huszczo (1986) mencontohkan terdapat tujuh gejala utama dalam organisasi yang

membutuhkan penanganan yaitu :

1. Low productivity;

2. High absenteeism;

3. High turnover;

4. Low employee morale;

5. High grievances;

6. Strike;

7. Low profitability.



2.3.1 Hubungan Faktor-Faktor penyebab dan Gejala Organisasional

Ketujuh gejala tersebut sangat umum dijumpai dalam organisasi yang

dapat disebabkan oleh setidaknya tiga faktor yang meliputi : kegagalan dalam

memotivasi karyawan, kegagalan organisasi dalam memberi sarana dan

kesempatan yang tepat bagi karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya,

kegagalan organisasi memberi pelatihan dan pengembangan secara efektif kepada

karyawan/pegawai.

Dalam situasi itulah program pelatihan sangat mengandalkan training need

analysis (TNA) atau analisis kebutuhan pelatihan. Dan merorientasi kepada

pengembangan karyawan meliputi :

1. Adanya pegawai baru, Memberikan orintasi pekerjaan atau tugas pokok

organisasi kepada pegawai yang baru direkrut sebelum yang bersangkutan

ditempatkan pada salah satu unit organisasi;

2. Adanya peralatan kerja baru, Mempersiapkan pegawai dalam penggunaan

peralatan baru dengan teknologi yang lebih baru, sehingga tidak terjadi

adanya kecelakaan kerja dan meningkatkan efesiensi kerja;

3. Adanya perubahan sistem manajemen/administrasi birokrasi,

Mempersipakan pegawai dalam melakukan pekerjaan dengan

menggunakan sistem yang baru dibangun;

4. Adanya standar kualitas kerja yang baru, Mempersiapkan pegawai dalam

melakukan pekerjaan dengan menggunakan sistem yang baru dibangun;

5. Adanya kebutuhan untuk menyegarkan ingatan, Memberikan nuansa

baru/penyegaran ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki;



6. Adanya penurunan dalam hal kinerja pegawai, Meningkatkan kualitas

kinerja pegawai sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan

strategis;

7. Adanya rotasi/relokasi pegawai, Meningkatkan pegawai dalam

menghadapi pekerjaan dan situasi kerja yang baru.

2.4 Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Konsep Islam

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam rangka menjadi khalifah

dimuka bumi, hal ini banyak dicantumkan dalam al-Qur’an dengan maksud agar

manusia dengan kekuatan yang dimilikinya mampu membangun dan

memakmurkan bumi serta melestarikannya. Untuk mencapai derajat khalifah di

buka bumi ini diperlukan proses yang panjang, dalam Islam upaya tersebut

ditandai dengan pendidikan yang dimulai sejak buaian sampai ke liang lahat.

هَ  َها َمن يـُْفِسُد ِفيـْ َفًة قَاُلْوا َأَجتَْعُل ِفيـْ ا َو ِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمالَِئَكِة ِإينِّْ َجاِعٌل ِيف اْألَْرِض َخِليـْ
َماَء و  تـَْعَلُمْونَ َحنُْن ُنَسبُِّح ِحبَْمِدَك َو نـَُقدُِّس َلَك قَاَل ِإينِّْ َأْعَلُم َما الَ َوَيْسِفُك الدِّ

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.

Di atas telah disinggung bahwa pendidikan Islam memadukan dua segi

kepentingan manusia yaitu keduniaan dan keagamaan. Berbeda dengan

pendidikan sekuler yang hanya meninjau pada satu aspek saja, yaitu keduniaan



saja dan segala bentuk keberhasilan cenderung dinyatakan dengan jumlah materi

yuang dimiliki atau jabatan serta pengaruh di tempat individu berada. Akibatnya

telah dapat dilihat bahwa kehampaan yang terjadi pada masyarakat Eropa dan

Amerika adalah kehampaan spiritual yang sebagai tempat pelariannya ke tempat-

tempat hiburan, dan bentuk lainnya. Dengan demikian kemajuan pada satu aspek

saja dalam kehidupan ini menyebabkan ketimpangan dalam perjalanan hidup

manusia yang kemudian akan kembali menjadi permasalahan kemanusiaan

khususnya sumber daya manusia.

Menurut Hadawi Nawawi (1994) Sumber daya manusia (SDM) adalah

daya yang bersumber dari manusia, yang berbentuk tenaga atau kekuatan (energi

atau power). Sumber daya manusia mempunyai dua ciri, yaitu : (1) Ciri-ciri

pribadi berupa pengetahuan, perasaan dan keterampilan (2) Ciri-ciri interpersonal

yaitu hubungan antar manusia dengan lingkungannya. Sementara Emil Salim

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan SDM adalah kekuatan daya pikir atau

daya cipta manusia yang tersimpan dan tidak dapat diketahui dengan pasti

kapasitasnya. Beliau juga menambahkan bahwa SDM dapat diartikan sebagai nilai

dari perilaku seseorang dalam mempertanggungjawabkan semua perbuatannya,

baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan berkeluarga,

bermasyarakat dan berbangsa. Dengan demikian kualitas SDM ditentukan oleh

sikap mental manusia (Djaafar, 2001:2).

T. Zahara Djaafar (2001:1) menyatakan bahwa bila kualitas SDM tinggi,

yaitu menguasai ilmu dan teknologi dan mempunyai rasa tanggung jawab

terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dan merasa bahwa



manusia mempunyai hubungan fungsional dengan sistem sosial, nampaknya

pembangunan dapat terlaksana dengan baik seperti yang telah negara-negara

maju, dalam pembangunan bangsa dan telah berorientasi ke masa depan. Tidak

jarang di antara negara-negara maju yang telah berhasil meningkatkan

kesejahteraan bangsanya adalah bangsa yang pada mulanya miskin namun

memiliki SDM yang berkualitas.

Dalam Islam sosok manusia terdiri dua potensi yang harus dibangun, yaitu

lahiriah sebagai tubuh itu sendiri dan ruhaniyah sebagai pengendali tubuh.

Pembangunan manusia dalam Islam tentunya harus memperhatikan kedua potensi

ini. Jika dilihat dari tujuan pembangunan manusia Indonesia yaitu menjadikan

manusia seutuhnya, maka tujuan tersebut harus memperhatikan kedua potensi

yang ada pada manusia. Namun upaya kearah penyeimbangan pembangunan

kedua potensi tersebut selama 32 tahun masa orde baru hanya dalam bentuk

konsep saja tanpa upaya aplikasi yang sebenarnya.

Kualitas SDM menyangkut banyak aspek, yaitu aspek sikap mental,

perilaku, aspek kemampuan, aspek intelegensi, aspek agama, aspek hukum, aspek

kesehatan dan sebagainya (Djaafar, 2001 : 2). Kesemua aspek ini merupakan dua

potensi yang masing-masing dimiliki oleh tiap individu, yaitu jasmaniah dan

ruhaniah. Tidak dapat dipungkiri bahwa aspek jasmaniah selalu ditentukan oleh

ruhaniah yang bertindak sebagai pendorong dari dalam diri manusia. Untuk

mencapai SDM berkualitas, usaha yang paling utama sebenarnya adalah

memperbaiki potensi dari dalam manusia itu sendiri, hal ini dapat diambil contoh



seperti kepatuhan masyarakat terhadap hukum ditentukan oleh aspek ruhaniyah

ini. Dalam hal ini pendidikan Islam memiliki peran utama untuk mewujudkannya.

Tantangan manusia pada millennium ke-3 ini akan terfokus pada berbagai

aspek kompleks. Khusus dibidang pendidikan Aly dan Munzier (2001 : 227)

menyebutkan bahwa tantangan pendidikan Islam terbagi atas 2,

yaitu tantangan dari luar dan dalam, yaitu berupa pertentangan dengan

kebudayaan Barat abad ke-20 dan dari dalam Islam itu sendiri, berupa kejumudan

produktivitas keislaman.

Abdul Rachman Shaleh (2000 : 203) menyatakan bahwa untuk menjawab

tantangan dan menghadapi tuntutan pembangunan pada era globalisasi

diisyaratkan dan diperlukan kesiapan dan lahirnya masyarakat modern Indonesia.

Aspek yang spektakuler dalam masyarakat modern adalah penggantian teknik

produksi dari cara tradisional ke cara modern yang ditampung dalam pengertian

revolusi industri. Secara keliru sering dikira bahwa modernisasi hanyalah aspek

industri dan teknologi saja. Dalam upaya pembangunan masyarakat, tidak ada

suatu masyarakat yang bisa ditiru begitu saja, tanpa nilai atau bebas nilai. Hal ini

telah terlihat dengan peniruan dan pengambilan pola kehidupan sosialis,

materialistis yang ditiru masyarakat Indonesia. Untuk itu perlu pembangunan di

bidang agama. A. R. Saleh (2000 : 205) menyatakan bahwa pembangunan di

bidang agama diarahkan agar semakin tertata kehidupan beragama yang harmonis,

semarak dan mendalam, serta ditujukan pada peningkatan kualitas keimanan dan

ketaqwaan terhadap Tuhan YME, teciptanya kemantapan kerukunan beragama,

bermasyarakat dan berkualitas dalam meningkatkan kesadaran dan peran serta



akan tanggung jawab terhadap perkembangan akhlak serta untuk secara bersama-

sama memperkukuh kesadaran spiritual, moral dan etik bangsa dalam pelaksanaan

pembangunan nasional, peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana kehidupan

beragama.

Peningkatan kualitas manusia hanya dapat dilakukan dengan perbaikan

pendidikan. A. R. Saleh (2000 : 205) menyatakan ada beberapa ciri masyarakat

atau manusia yang berkualitas, yaitu :

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, serta berakhlak mulia dan

berkepribadian

2. Berdisiplin, bekerja keras, tangguh dan bertanggung jawab

3. Mandiri, cerdas dan terampil

4. Sehat jasmani dan rohani

5. Cinta tanah air, tebal semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial

Generasi yang berkualitas yang akan disiapkan untuk menyongsong dan

menjadi pelaku pembangunan pada era globalisasi dituntut untuk meningkatkan

kualitas keberagamaannya (dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan

agamayang tetap bertumpu pada iman dan aqidah). Dengan kata lain masyarakat

maju Indonesia menuntut kemajuan kualitas hasil pendidikan Islam. A. R. Saleh

menyatakan bahwa modernisasi bagi bangsa Indonesia adalah penerapan ilmu

pengetahuan dalam aktivitas pendidikan Islam secara sistematis dan berlanjut.

Sedangkan Tujuan pendidikan nasional termasuk tujuan pendidikan agama adalah

mendidik anak untuk menjadi anak manusia berkualitas dalam ukuran dunia dan

akhirat.



Untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang berkualitas,

ditetapkan langkah-langkah dalam pembinaan pendidikan agama yaitu :

1. Meningkatkan dan menyelaraskan pembinaan perguruan agama dengan

perguruan umum dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi sehingga

perguruan agama berperan aktif bagai perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi.

2. Pendidikan agama pada perguruan umum dari tingkat dasar sampai dengan

perguruan tinggi akan lebih dimantapkan agar peserta didik menjadi

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME serta pendidikan

agama berperan aktif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

sehingga Sumber Daya Manusia tidak tertinggal,baik pada pengetahuan

umum (dunia) ataupun  akhirat.

3. Pendidikan tinggi agama serta lembaga yang menghasilkan tenaga ilmuan

dan ahli dibidang agama akan lebih dikembangkan agar lebih berperan

dalam pengembangan pikiran-pikiran ilmiah dalam rangka memahami dan

menghayati serta mampu menterjemahkan ajaran-ajaran agama sesuai dan

selaras dengan kehidupan masyarakat (A. R. Saleh, 2000 : 206).

2.5 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan

bagaimana cara mengukur suatu variabel (Masri Siangarimbun, 1989:46),

sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui indikator apa saja yang diketahui

sebagai pendukungnya untuk dianalisa dari variabel tersebut. Sejalan dengan yang

diungkapkan J.J.J. M. Wuisman (dalam Nurul Zuriah, 2009:6) mengatakan bahwa

langkah yang digunakan untuk menentukan kondisi empiris yang kiranya berguna



untuk menguji setiap hipotesis. Konsep mempunyai tujuan sebagai kerangka

berfikir untuk tidak terjadi tumpang tindih dan memberikan batasan-batasan yang

jelas dari masing-masing konsep guna menghindari salah pengertian.

Adapun konsep operasional dalam penelitian ini tentang Pelaksanaan

Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Siak, dengan indikator yang mengacu pada buku karangan Malayu S.P

Siagian tentang pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia.

1. Sasaran

Setiap pengembangan harus terlebih dahulu ditetapkan secara jelas sasaran

yang ingin dicapai. Untuk meningkatkan kemampuan pegawai dan

keterampilan teknis dalam mengerjakan pekerjaan (technical skills) dan

untuk meningkatkan kecakapan memimpin (managerial skills).

Penempatan sasaran harus didasarkan kepada kebutuhan jabatan atau

pekerjaan dari karyawan yang bersangkutan.

2. Kurikulum

Kurikulum harus ditetapkan secara sistematis,metode pengajaran,sistem

evaluasinya harus jelas agar sasaran dari pengembangan itu optimal.

Sehingga dapat tercapainya sasaran.

3. Pelatih

Menunjuk pelatih atau instruktur yang memenuhi persyaratan untuk

mengajarkan setiap mata pelajaran sehingga sasaran pengembangan

tercapai. Pengangkatan pelatih atau instruktur harus berdasarkan

kemampuan objektif.



4. Pelaksanaan

Dalam proses belajar mengajar harus dilakukan secara efektif,efesien dan

transparan dan harus diakhiri dengan ujian dan evaluasi.

Gambar 1. Konsep Operasional

No Variabel Indikator Sub Indikator
1 Pelaksanaan

Pengembangan
Sumber Daya
Manusia

1. Sasaran Meningkatkan kemampuan
Pegawai
Keterampilan Teknis
Kecakapan Memimpin

2. Kurikulum Metode pengajaran
Sistem Evaluasi
Intensitas Diklat

3. Pelatih Kemampuan Intruktur
Pemilihan Instruktur
Prestasi

4. Pelaksanaan Efektif
Efesien
Transparan

Sumber: Malayu S.P Siagian “Manajemen Sumber Daya Manusia”
(2010:75)

2.6 Kerangka konseptual

Untuk memudahkan dan menyamakan persepsi kita terhadap karya ilmiah

ini sehingga dapat dipahami dengan baik, maka dibawah ini penulis akan

memberikan gambaran tentang kerangka pemikiran dari karya ilmiah ini yang

dapat memperjelas gambaran dari penulis adalah sebagai berikut :



Gambar 1.Skema Kerangka Konseptual

Sumber rujukan :

a) Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Siak

b) Siagian, Sondang P. (2006), Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan

ketiga belas, Bumi Aksara, Jakarta.

c) Hasibuan,MalayuS.P.2008.ManajemenSumberDayaManusia.Jakarta:PT.B

umi Aksara

Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Pada BKD Kab. Siak

Pendidikan dan pelatihan:

1. Pendidikan struktural
2. Pendidikan fungsional

dan teknis

Aspek-aspek yang berkaitan:

Faktor pendukung:

1. Kepemimpinan
2. Motifasi
3. Komitmen terhadap pekerjaan

Faktor penghambat:

1. Prestasi kerja
yangcenderungrendah

2. Kondisi kerja
yangkrangmemadai

3. Komunikasi organisasi
yangkurang


