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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengalaman Kerja 

Beberapa pendapat mengenai definisi pengalaman kerja adalah proses 

pembentukan  pengetahuan atau keterampilan  tentang metode suatu pekerjaan 

karena  keterlibatan  karyawan tersebut  dalam pelaksanaan  tugas pekerjaan 

(Manulang, 1984). Pendapat lain mengenai pengalaman kerja adalah  pengetahuan 

atau keterampilan yang telah diketahui dan dikuasai seseorang yang akibat  dari 

perbuatan atau pekerjaan  yang telah dilakukan  selama beberapa waktu tertentu 

(Trijoko, 1980). Menurut Ranupandojo, (1984) mengemukakan pengalaman kerja 

adalah  ukuran tentang lama waktu atau masa kerja  yang telah ditempuh  

seseorang dapat memahami tugas – tugas   suatu pekerjaan  dan telah  melaksana-

kan  dengan baik  

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengalaman kerja 

adalah tingkat penguasaan pengetahuan serta keterampilan seseorang dalam 

pekerjaannya yang dapat diukur dari masa kerja dan dari tingkat pengetahuan dan 

keterampilan yang dimilikinya. Pengalaman kerja seseorang sangat ditentukan 

oleh rentan waktu lamanya seseorang menjalani pekerjaan tertentu. Lamanya 

pekerja tersebut dapat dilihat dari banyaknya tahun, yaitu sejak pertama kali 

diangkat menjadi karyawan atau staf pada suatu lapangan kerja tertentu.  



20 

 

Mengenai berapa lama pengalaman kerja minimal yang harus dimiliki oleh 

seseorang untuk diangkat menjadi pimpinan atau manajer dalam suatu organisasi 

tertentu masih belum ada yang pasti, namun dari beberapa pendapat seperti (Mark, 

Stoop dan King, 1985: Nawawi, 1985; Wiles dan Bondi, 1986)  

Terlepas dari adanya perbedaan tentang pengalaman kerja seseorang 

sebelum diangkat menjadi seorang pimpinan, Hall & Louck (1977) melaporkan 

hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa pengalaman mengajar berpengaruh 

terhadap penerapan pembaharuan pendidikan. Selain itu, penelitian yang 

dilakukan oleh Michigan university (1985) menunjukkan adanya hubungan yang 

positif antara pendidikan dan pengalaman kerja (masa kerja) dengan perilaku 

kepemimpinan demikian pula penelitian Aruwono (1994) yang juga menemukan 

adanya hubungan yang signifikan antara pendidikan formal, pendidikan in service, 

dan pengalaman kerja dengan kualitas mengajar seorang dosen. 

Pengalaman kerja bagi seorang dosen dianggap perlu, karena pengalaman 

tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan tugas atau 

profesi mereka setelah dikemudian hari dipromosikan untuk menduduki jabatan 

yang lebih tinggi (Trimo, 1986). Pendapat tersebut diperkuat lagi dengan hasil 

penelitian Harahap (1979) yang menyatakan bahwa pengalaman mengajar 

mempunyai pengaruh positif terhadap prestasi kerja pimpinan pendidikan. 

Pengalaman mengajar menurut Harahap, memuat lamanya seseorang itu mengajar 

dan banyaknya la merasakan, mendiskusikan, menerima kritik dan saran orang 

lain, termasuk rekan kerja atau mahasiswa, yang kesemuanya itu merupakan 

pengalaman berharga setelah diangkat menjadi dosen yang profesional. 
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Pengalaman kerja seseorang akan ikut mematangkan yang bersangkutan 

untuk menghadapi tugas-tugas manajerial yang akan diembannya sebagaimana 

juga dikemukakan oleh Oliva (1985), Wiles & Bondi (1986) yang menyatakan 

bahwa sebelum seseorang diangkat sebagai manajer pendidikan maka yang 

bersangkutan sangat perlu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup 

dalam bidangnya. 

Seorang dosen  yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup 

dalam bidangnya seperti yang dikemukakan oleh Nawawi (1985) juga memiliki 

kemampuan melihat ke depan dalam peningkatan perkembangan lembaga yang 

dinaunginya. Di samping itu pengetahuan dan pengalaman yang cukup bagi 

seorang dosen akan memiliki juga kematangan kerja yang tinggi. Sarojo (1990) 

menegaskan bahwa dosen yang memiliki kematangan kerja (kecakapan) tinggi di 

dalam bidangnya memiliki juga pengetahuan, kepandaian dan pengalaman untuk 

melakukan tugas tanpa tergantung dari pengaruh orang lain. Dengan demikian 

maka jelaslah, bahwa pengalaman adalah pelajaran yang akan menghasilkan 

perubahan ke arah kematangan tingkah laku, pertambahan pengertian serta 

pengayaan informasi (Surachmad, 1982). Oleh sebab itu menurut Nawawi (1985) 

menyatakan bahwa berbagai pengalaman masa lalu akan sangat berguna dalam 

mendukung pengetahuan yang dimiliki bilamana seorang pimpinan atau manajer 

pendidikan menghadapi masalah-masalah baru. Melalui pengalaman kerja yang 

cukup panjang bagi seorang pimpinan diharapkan dapat menjadi seorang dosen  

yang sukses dalam mengelola lembaga pendidikan yang dinaunginya. 

Belajar dari berbagai pengalaman dalam jabatan dan rentang waktu 

panjangnya pengalaman mengajar akan semakin mempermantap kematangan 
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pribadi seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai 

seorang dosen. Pengalaman yang dilalui seseorang akan membantu yang 

bersangkutan untuk menentukan langkah-langkah tertentu yang dapat menunjang 

keberhasilan kerja demikian juga hal-hal yang harus dihindari karena akan 

menjadi penghambat dan berujung pada kegagalan. 

 

B. MOTIVASI  

Istilah motivasi sering digunakan secara bergantian dengan istilah 

kebutuhan (need), keinginan (want), dorongan (drive), dan gerak hati (impuls). 

Hersey dan Blanchard (1989) menyatakan istlah-istilah tersebut merupakan motif. 

Sedangkan motivasi adalah kekuatan yang mendorong seseorang untuk 

melakukan suatu kegiatan. Motif  masih bersifat potensial, dan aktualisasinya 

dinamakan motivasi. Serta pada umumnya diwujudkan dalam bentuk perbuatan 

nyata. Menurut Maslow (1970) motivasi adalah tenaga pendorong dari dalam 

yang menyebabkan manusia berbuat sesuatu atau berusaha untuk memenuhi 

kebutuhannya.  

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan motivasi adalah keinginan 

yang menggerakkan atau yang mendorong seseorang atau diri sendiri untuk 

berbuat sesuatu. Berdasarkan teori motivasi diketahui bahwa perilaku itu tidak 

terjadi dengan sendirinya, melainkan ada yang mendorong.pernyataan ini dapat 

dipahami dengan mendefinisikan motivasi atau dorongan sebagai suatu keinginan 

yang kuat untuk mencapai tujuan organisasi berlandaskan kemampuan usaha 

tersebut guna memenuhi kebutuhan (Robbins, 1993). Jewel dan Siegal (1998) 

mengatakan bahwa masalah praktis dari motivasi menjadi perhatian baik para 
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psikolog industri/organisasi maupun para manajer. Mereka mengetahui bahwa 

pengertian mengenai kekuatan yang menghasilkan, mengarahkan dan 

mempertahankan usaha. Beberapa ahli teori yakin bahwa kekuatan ini terdapat di 

dalam (internal), dikendalikan oleh kebutuhan dasar manusia. Secara kelompok, 

gagasan mereka dinamakan teori kebutuhan dari motivasi kerja 

Para ahli dalam (dalam Supriyanto dkk 2003) mengelompokkan teori 

motivasi ke dalam kategori utama yaitu: pertama, teori isi (Content Theory) dan 

kedua, teoriproses (Process Theory). Keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut:  

Pertama, teori isi (Content Theory) yaitu memusatkan perhatian pada 

faktor-faktor di dalam diri orang yang menggerakkan, mengarahkan, mendukung, 

dan menghentikan perilaku. Teori isi (Content Theory) bermaksud unuk 

menentukan apa yang memotivasi orang dalam pekerjaan mereka. Teori ini 

mencoba menentukan kebutuhan khusus yang memotivasi orang. Pada 

permulaannya banyak ahli berpendapat hanya uang yang memotivasi mereka 

(manajemen ilmiah), dan kemudian dirasa juga kondisi kerja, keamanan, dan 

barang kali gaya supervise demokratis (hubungan manusia). Lebih lanjut teori isi 

telah dipandang lebih dalam lagi dan dikenal sebagai motif-motif  dengan 

“tingkatan lebih tinggi”. Tiga model teori isi meliputi: teori hirarki kebutuhan 

Maslow, teori ERG dari Clayton Aldefer, teori Harzberg, dan teori kebutuhan dari 

David Me Clelland. 

Kedua, teori proses (Process Theory) mencoba menguraikan dan 

menganalisis bagaimana perilaku itu digerakkan, diarahkan,  didukung dan 

dihentikan. Yang termasuk dalam kategori proses adalah: Teori Harapan 



24 

 

VictorVroom, Teori Penguatan B.F. Skinner, Teori keadilan Adams dan teori 

Penetapan Tujuan Locke. 

Dalam pembahasan ini akan lebih ditekankan pada teori isi (content 

Theory) dari Teori Hirarki Kebutuhan Maslow. Abraham Harold Maslow 

dilahirkan dari keluarga imigran Yahudi-Rusia di Brooklyn, New York, pada 1 

April 1908. Dan meninggal pada tahun 1970. Maslow merupakan salah satu tokoh 

utama dalamaliran psikologi humanistic yang lahir di Amerika decade 1950-an. 

Salah satu teori Maslow yang paling popular adalah teori kebutuhan bertingkat, 

sehingga dikenal dengan teori hirarki kebutuhan Maslow. Menurut teori ini, 

kebutuhan manusia bermacam-macam dan dapat dikelompok-kelompokkan. 

Adapun ide yang ingin dilontarkan oleh Abraham Maslow adalah bahwa 

kebutuhan manusia yang beraneka ragam tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 

lima kelompok menurut urut-urutan kepentingannya, sebagai berikut: 

1. Kebutuhan-kebutuhan Fisiologis (Physiological Needs) 

Kebutuhan-kebutuhan fisiologis adalah sekumpulan kebutuhan dasar yang 

paling mendesak pemuasannya karena berkaitan langsung dengan pemuasan 

biologis dan kelangsungan hidup. Kebutuhan-kebutuhan dasar fisiologis itu antara 

lain kebutuhan akan makan, air, oksigen, aktif, istirahat, keseimbangan 

temperature, seks, dan kebutuhan akan stimulasi sensoris. Karena merupakan 

kebutuhan yang paling mendesak, maka kebutuhan-kebutuhan fisiologis akan 

paling didahulukan pemuasannya oleh individu. Dan jika kebutuhan fisiologis ini 

tidak terpenuhi atau belum terpuaskan, maka individu tidak akan tergerak untuk 

bertindak memuaskan kebutuhan-kebutuhan kain yang lebih tinggi. Sebagi 

contoh, jika kita sedang lapar maka kita tidak akan bergerak untuk belajar, 
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membuat komposisi music atau membangun sesuatu. Pada saat lapar kita dikuasai 

oleh hasrat untuk memperoleh makanan secepatnya (Koswara, 1991) 

Dengan demikian tidakbisa dipungkiri lagi bahwa kepuasan fisiologis itu 

merupakan pendorong dan member pengaruh yang kuat atas tingkah laku 

manusia, dan manusia akan selalu berusaha memuaskannya sebelum memuaskan 

kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih tinggi. 

2.  Kebutuhan Akan Rasa Aman (need For Self-Securitay) 

Apabila kebutuhan fisiologis individu telah terpusatkan, maka dalam diri 

individu akan muncul sutu kebutuhan yang dominan dan menuntut pemuasan, 

yakni kebutuhan akan rasa aman (need for self-security). Yang dimaksud oleh 

Maslow (dalam Koswara, 1990) dengan kebutuhan rasa aman ini adalah suatu 

kebutuhan yang mendorong individu yang memperoleh ketentraman, kepastian, 

dan keteraturan dari keadaan lingkungannya. Contoh paling nyata bahwa manusia 

sangat membutuhkan rasa aman adalah pada saat masa bayi dan anak-anak yang 

membutuhkan perlindungan dari orang tuanya. 

Pada orang dewasa pun kebutuhan akan rasa aman ini Nampak dan 

berpengaruh secara aktif. Usaha-usaha untukmemperoleh perlindungan dan 

keselamatan kerja, penghasilan tetap atau membayar asuransi,merupakan contoh-

contoh dari tingkah laku yang mencerminkan kebutuhan akan rasa aman pada 

orang-orang dewasa. Untuk sebagian, system-sistem kepercayaan agama dan 

filsafat bias ditafsirkan demikian. Agama dan filsafat oleh sementara orang 

dianggap sebagai alat yang bias membantu mereka untuk mengorganisasikan 

dunianya. 
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Maslow (1970) selanjutnya menyatakan, bahwa tipe dari keadaan neurotic, 

yakni obsesi-kompulasi, terutama didorang oleh pencarian rasa aman. Sejumlah 

orang neurotic, apabila menghadapi keadaan tertentu melalui penampilan yang 

rapi, berdisiplin, dan teratur. Kebutuhan akan rasa aman dari orang-orang neurotic 

itu juga sering diekspresikan melalui keinginan mencari pelindung atau orang-

orang kuat yang hisa dijadikan bergantung. 

3. Kebutuhan Akan Cinta dan Rasa Memiliki (Need For Love And 

Belongingness) 

Kebutuhan akan cinta dan rasa , (need for love and belongingness) ini 

adalah suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk mengadakan hubungan 

efektif atau ikatan emosional dengan individu lain, baik dengan sesama jenis 

maupun dengan yang berlainan jenis, di lingkungan keluarga ataupun di 

lingkungan kelompok di masyarakat. Bagi individu-individu, keanggotaan dalam 

kelompok sering menjadi tujuan yang dominan, dan mereka bisa menderita 

kesepian, terasing, dan tak berdaya apabila keluarga, pasangan hidup, rekan kerja, 

atau teman-teman meninggalkannya. 

Maslow dengan tegas menolak pendapat Freud bahwa cinta dan afeksi itu 

berasal dari naluri seksual yang disublimasi. Bagi Maslow, cinta dan seks adalah 

dua hal yang sama sekali berbeda. Selanjutnya Maslow menegaskan bahwa cinta 

yang matang menunjuk kepada hubungan cinta yang sehat di antara dua orang 

atau lebih, yang di dalamnya terdapat sikap saling percaya dan saling menghargai. 

Maslow juga menekankan bahwa kebutuhan akan cinta itu mencakup keinginan 

untuk mencintai dan mencintai. Mencintai dan dicintai menurut Maslow, meru-

pakan prasyarat bagi adanya perasaan yang sehat. Sebalikya, tanpa cinta orang 
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akan dikuasai oleh perasaan kebencian, rasa tak barharga dan kehampaan. Maslow 

akhirnya menyimpulkan, bahwa antara kepuasan cinta efeksi di masa kanak-kanak 

dan kesehatan mental di masa dewasa terdapat korelasi yang signifikan. 

(Koswara, 1991) 

4. Kebutuhan Akan Rasa Harga Diri (Need For Self-Esteem) 

Kebutuhan yang keempat, yakni kebutuhan akan rasa harga diri (need for 

self-esteem), oleh Maslow dibagi ke dalam dua bagian. Bagian pertama adalah 

penghormatan dan penghargaan diri sendiri, dan bagian kedua adalah peng-

hargaan dari orang lain. Bagian pertama mencakup hasrat untuk memperoleh 

kompetensi, rasa percaya diri, kekuatan pribadi, adekuasi, kemandirian, dan kebe-

basan. Individu ingin mengetahui atau yakin bahwa dirinya berharga serta mampu 

mengatasi segala tantangan dalam hidupnya. Adapun bagian yang kedua meliputi 

antara lain prestasi. Dalam hal ini butuh penghargaan atas apa-apa yang dilaku-

kannya. Terpuaskannya akan kebutuhan akan rasa harga diri pada individu akan 

menghasilkan sikap percaya diri, rasa berharga, rasa takut, rasa mampu, dan rasa 

perasaan berguna. Sebaliknya, frustasi atau terlambatnya pemuasan kebutuhan 

akan rasa harga diri itu akan menghasilkan sikap rendah diri, rasa tidak pantas, 

rasa lemah, rasa tak mampu, dan rasa tak berguna, yang menyebabkan individu 

tersebut mengalami kehampaan, keraguan, dan keputusasaan dalam menghadapi 

tuntutan hidupnya, serta memiliki penilaian yang rendah atas dirinya sendiri 

dalam kaitannya dengan orang lain. Maslow menegaskan bahwa rasa harga diri 

yang sehat lebih di dasarkan pada prestasi ketimbang prestise, status, atau kerun-

tuhan. Dengan perkataan lain, rasa harga diri individu yang sehat adalah hasil 

usaha individu yang bersangkutan. Dan merupakan bahaya psikologis yang nyata 
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apabila seseorang lebih mengandalkan rasa harga dirinya pada opini orang lain 

ketimbang pada kemampuan dan prestasi nyata dirinya sendiri (Koswara, 1991) 

5. Kebutuhan Akan Aktualisasi Diri (Need For Self-Actualization) 

Kebutuhan untuk mengungkapkan diri atau aktualisasi diri (need for self 

actualization) merupakan kebutuhan manusia yang paling tinggi dalam teori 

Maslow. Kebutuhan ini akan muncul apabila kebutuhan-kebutuhan yang ada di 

bawahnya telah terpuaskan dengan baik. Maslow menandai kebutuhan akan aktu-

alisasi diri sebagai hasrat individu untuk menjadi orang yang sesuai dengan 

keinginan dan potensi yang dimilikinya. Contoh dari aktualisasi diri ini adalah se-

seorang yang berbakat music menciptakan komposisi music, seseorang yang me-

miliki potensi intelektual menjadi ilmuan, dan seterusnya. 

Maslow mencatat bahwa aktualisasi diri itu tidak hanya berupa mencip-

takan kreasi atau karya-karya berdasarkan bakat-bakat atau kemampuan-kemam-

puan khusus. Orang tua, mahasiswa, dosen, pegawai, dan buruh pun bias mengak-

tualisasikan dirinya, yakni dengan jalan membuat yang terbaik, atau bekerja seba-

ik-baiknya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bentuk aktualisasi diri ini 

berbeda pada setiap orang. Hal ini tidak lain disebabkan dan merupakan cerminan 

dari adanya perbedaan-perbedaan individual. Bagaimanapun, Maslow mengakui 

bahwa untuk mencapai taraf aktualisasi diri atau memenuhi kebutuhan akan aktu-

alisasi diri tidaklah mudah, sebab upaya kearah itu banyak sekali hambatannya.  

Menurut Maslow, paling tidak ada tiga hambatan apabila individu ingin 

mengaktualisasikan dirinya. Pertama, hambatan dari dalam diri individu, yakni 

berupa ketidaktahuan, keraguan, dan bahkan juga rasa takut dari individu untuk 

mengungkapkan potensi-potensi yang dimilikinya, sehingga potensi-potensi itu 
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tetap laten. Kedua, hambatan yang berasal dari luar atau dari masyarakat. Hambat-

an dari masyarakat ini dapat berupa kecenderungan mendepersonalisasi individu, 

juga berupa perepresian sifat-sifat, bakat, atau potensi-potensi. Masyarakat sering 

merepres pengungkapkan sifat-sifat, atau kebiasaan-kebiasaan yang spesifik dari 

para warganya yang, apabila terungkap, bisa mengantarkan mereka menuju aktu-

alisasi diri. Tegasnya, aktualisasi diri itu hanya mungkin apabila kondisi ling-

kungan menunjangnya. Kenyataannya menurut keyakinan Maslow, tidak ada satu-

pun lingkungan masyarakat yang sepenuhnya menunjang atas upaya aktualisasi 

diri para warganya, meski tentunya ada beberapa masyarakat yang jauh lebih baik 

dan menunjang daripada masyarakat yang lainnya 

Ketiga, hambatan berupa pengaruh negatif yang dihasilkan oleh kebutuhan 

yang kuat akan rasa aman. Seperti diketahui, proses-proses perkembangan menuju 

kematangan menuntut kesediaan individu untuk mengambil resiko, membuat 

kesalahan, dan melepaskan kebiasaan-kebiasaaan lama yang tidak konstruktif . 

Kesemuanya itu jelas memerlukan keberanian oleh individu-individu yang kebu-

tuhan akan rasa amannya terlaku kuat, pengambilan resiko, pembuatan kesalahan, 

dan pelepasan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak konstruktif itu justru menjadi 

hal-hal  yang mengancam atau menakutkan, dan pada gilirannya ketakutan ini 

akan mendorong individu-individu tersebut untuk bergerak mundur menuju 

pemuasan kebutuhan akan rasa aman. Dalam kenyataannya memang banyak 

orang yang mengekang dirinya dari perkembangan kreativitas dan kebiasaan-

kebiasaan yang spesifik dan konstruktif, dan lebih suka memilih kebiasaan-

kebiasaan yang tidak konstruktif dengan demikian mereka menutup kemungkinan 

sendiri bagi pencapaian aktualisasi diri. Kesimpulannya pencapaian aktualisasi 
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diri itu disamping membutuhkan kondisi lingkungan yang menunjang, juga me-

nuntut adanya kesediaan atau keterbukaan individu terhadap gagasan-gagasan dan 

pengalaman-pengalaman baru. 

Maslow menyimpulkan bahwa, jika mengharapkan lebih banyak lagi 

orang mampu mengaktualisasikan diri, maka dunia terlebih dahulu perlu diubah 

agar tercipta kesempatan yang luas bagi orang-orang untuk memuaskan kebutuhan 

dasarnya. Perubahan dunia yang dimaksud oleh Maslow itu tidak lain adalah 

reorganisasi besar-besaran dari ketentuan-ketentuan social dan struktur-struktur 

politik yang ada dewasa ini lebih kondusif (Koswara,1991) 

Dengan demikian kebutuhan dosen dimulai dari kebutuhan yang paling 

mendasar, yaitu kebutuhan fisik yang meliputi kebutuhan untuk memuaskan rasa 

lapar dan haus, tempat tinggal, seks, dan kebutuhan badaniah lainnya. Segera 

setelah kebutuhan ini secara relative dapat dipenuhi, maka muncul keinginan 

untuk memenuhi kebutuhan selanjutnya, yaitu akan rasa aman, demikian 

seterusnya. 

Individu akan turun pada kebutuhan di bawahnya apabila kebutuhan di 

bawahnya tersebut menuntut untuk dipenuhi. Contoh penurunan tingkat kebutuh-

an menurut Maslow, apabila seseorang karyawan sudah mencapai puncak karier 

/aktualisasi diri kemudian tiba-tiba perusahaannya bangkrut, dan dia di PHK, 

maka karyawan tersebut akan memenuhi kebutuhan tingkat dasar lagi demikian 

seterusnya. 

Selanjutnya Maslow juga berpendapat bahwa perilaku karyawan hanya 

akan dipengaruhi oleh kebutuhan yang belum terpuaskan. Dengan kata lain, jika 

suatu kebutuhan secara relative sudah dapat terpuaskan, maka ia akan mencoba 
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untuk memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi berikutnya. Oleh karena itu 

pemberian penghargaan akan efisien apabila pihak lembaga dapat memahami 

kebutuhan yang belum terpenuhi dan memberikannya. Hirarki kebutuhan menurut 

Maslow dapat dilihat dalam gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan teori Maslow ini maka dosen secara individual maupun 

Perguruan Tinggi dapat meningkatkan kinerja dosen apabila mengetahui 

kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dibutuhkan oleh masing-masing dosen 

maupun organisasi dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi.  

Adapun variable motivasi yang merujuk kepada Teori Hierarki Kebutuhan 

Maslow, (1970) tersebut meliputi: Pertama, aktualisasi diri: (1) aktualisasi diri 

untuk berprestasi di bidang akademik, (2) aktualisasi diri dalam bidang social 

politik, (3) Aktualisasi diri untuk menduduki jabatan structural di perguruan 

tinggi, (4) aktualisasi diri dalam bidang ekonomi. Kedua, penghargaan: (1) 

penghargaan dalam bentuk pujian atau sanjungan, (2) penghargaan dalam bentuk 

royalty (uang), (3) Penghargaan dalam bentuk piagam kehormatan, (4) 

penghargaan dalam bentuk sertifikat. Ketiga, kebutuhan social: (1) Saling cinta 

kasih, (2) saling memperhatikan, (3) terjaminnya kehidupan di masa depan (hari 

tua). Kelima, fisiologis yang meliputi: (1) memenuhi kebutuhan primer (pangan, 

Kebutuhan Aktualisasi Diri 

Kebutuhan Penghargaan 

Kebutuhan Sosial 

Kebutuhan Keamanan 

Kebutuhan Fisiologis 

Kebutuhan Yang Lebih Tinggi 

Kebutuhan Yang Lebih Rendah 

Gambar 2.1 Hierarki Kebutuhan dari 

Maslow 

(Sumber, Robbins, 1996:2000) 
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sandang, papan), (2) memenuhi kebutuhan sekunder, dan (3) memenuhi 

kebutuhan tersier (mewah).  

 

C. PENGEMBANGAN KARIER 

1. Pengertian Karier 

  Pengembangan karier merupakan suatu upaya yang harus dilakukan agar 

rencana karier yang sudah dibuat membawa hasil secara optimal. Pengembangan 

karier adalah seri kegiatan sepanjang hidup (seperti lokakarya). Perjalanan karier 

seseorang memiliki arti penting dalam kehidupan kerja maupun dalam kehidupan 

keluarga yang keduanya secara simultan berjalan bersama-sama dan saling 

memberikan motivasi sepanjang karyawan berkarier. 

Karier adalah keseluruhan pekerjaan yang memerlukan intensitas seseorang 

terhadap suatu kerja yang digeluti secara serius dan sistematis dalam hidupnya. 

Menurut Werter dan Davis (1996), karier adalah keseluruhan pekerjaan yang 

dipangku atau dijabat oleh seseorang semasa, kerja atau hidupnya. Handoko 

(1999) mengatakan bahwa karier adalah semua pekerjaan (jabatan) yang dipunyai 

atau dipegang selama kehidupan kerja seseorang. Selain itu konsep karier menurut 

Handoko (2001) mnyebutkan istilah "karier" telah digunakan untuk menunjukkan 

orang-orang pada masing-masing peranan atau status mereka. Literatur ilmu 

pengetahuan mengenai perilaku (Behavioral Science) pada umumnya 

menggunakan istilah tersebut dengan tiada pengertian 

a. Karier sebagai suatu urutan promosi atau pemindahan lateral ke jabatan-

jabatan yang lebih menuntut tangung jawab atau ke lokasi-lokasi yang 
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lebih baik dalam atau menyilang hirarki kerja selama kehidupan kerja 

seseorang. 

b. Karier sebagai petunjuk pekerjaan yang membentuk suatu pola kemajuan 

yang sistematik dan jelas. 

c. Karier sebagai sejarah pekerjaan seseorang atau serangkaian posisi yang 

dipegangnya selama kehidupan kerja. Dalam konteks ini, semua orang 

dengan sejarah kerja mereka disebut mempunyai karier. 

Dessler (1997) mendefinisikan istilah karier adalah serangkaian posisi yang 

berhubungan dengan kerja, entah dibayar atau tidak, yang membantu seseorang 

bertumbuh dalam keterampilan, keberhasilan dan pemenuhan kerja.Sementara 

menurut Robbins (2002) karier adalah suatu deretan posisi yang diduduki oleh 

seseorang selama perjalanan usianya. Stoner (1988) berpendapat bahwa karier 

dapat dipandang dalam kaitannya dengan pola yang luas, yang muncul dari waktu 

ke waktu. 

Dengan pengamatan dari beberapa perspektif, Simamora (1999) 

mengatakan bahwa karier dapat dipandang dari beberapa perspektif yang berbeda. 

Dari satu perspektif, karier adalah urutan-urutan posisi yang diduduki oleh 

seseorang selama kehidupannya. Perspektif tersebut merupakan karier yang 

obyektif. Apabila dilihat dari perspektif yang lainnya, karier terdiri dan 

perubahan-perabahan nilai, sikap dan motivasi yang terjadi karena seseorang 

menjadi semakin tua. Ini merupakan perspektif mengenai karier yang subjektif. 

Kedua perspektif tersebut pada dasarnya terfokus pada individu. 
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Dalam penelitian yang berbeda. Simamora. (2004) menyebutkan karier 

adalah urutan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan dan 

perilaku, nilai-nilai, dan aspirasi seseorang selama rentang hidup orang tersebut.  

Karier menurut Greenhaus (1987) dapat ditinjau dari dua pendekatan 

:Pendekatan pertama, memandang karier sebagai pemilihan (aproperty) dan atau 

dari occupation atau organisasi. Sebagai contoh, karier dibidang hukum 

merupakan sebuah urutan dari beberapa tahapan dimana seseorang menjalankan 

beberapa kegiatan dan kemudian menduduki posisi tertentu yang bersifat 

berjenjang mulai dari peran sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, menjadi 

pegawai magang di Kantor Hukum, menjadi anggota yunior perusahaan hukum, 

menjadi anggota senior, menjadi hakim, dan akhirya pensiun. 

Dengan pendekatan pertama tersebut, karier dapat dilihat sebagai jalur 

mobilitas di dalam organisasi yang tinggi seperti jalur karier di dalam fungsi 

marketing berikut ini: menjadi sales repesentative, manajer produk, manajer 

marketing distrik, manajer marketing regional, dan wakil Presiders divisional 

marketing dengan berbagai macam tugas dan fungsi pada setiap jabatan. 

Pendekatan kedua, memandang karier sebagai suatu properti atau kualitas 

individual dan bukan okupasi atau organisasi setelah setiap individu 

mengakumulasikan serangkaian jabatan, posisi dan pengalaman tertentu, 

pendekatan ini mengakui kemajuan karier yang telah dicapai setiap orang. 

Berdasar kedua pendekatan tersebut, Greenhaus (1987) mendefinisikan 

karier sebagai pola pengalaman berdasarkan pekerjaan yang merentang sepanjang 

perjalanan pekerjaan yang dialami seseorang. Sedangkan karier meliputi elemen-

elemen obyektif dan subyektif. Elemen obyektif berkenaan dengan kebijakan 
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kebijakan pekerjaan atau posisi jabatan yang ditentukan organisasi, dan elemen 

subyektif menunjuk pada kemampuan obyektif (misalnya dengan mengubah 

pekerjaan jabatan) atau memodifikasi persepsi subyektif tentang suatu situasi 

(misalnya dengan mengubah harapan). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

karier adalah posisi pekerjaan seseorang yang dicapai selama ia bekerja. 

2. Perencanaan Karier 

Untuk menentukan maju atau tidaknya karier seseorang, maka diperlukan 

sebuah perencanaan yang menyeluruh untuk mencapai tujuan dalam pekerjaan 

yang digelutinya. Perencanaan yang menyeluruh yang berkaitan dengan karier 

seseorang disebut dengan dengan perencanaan karier. Kemajuan karier seseorang 

bergantung dari individu tersebut, maka diperlukan keterlibatan secara intensif 

dan aktif dalam menentukan arah karierya. Sehingga dapat dikatakan perencanaan 

karier adalah proses pertimbangan mendalam yang melaluinya seseorang menjadi 

sadar akan keteramplian, minat, pengetahuan, motivasi dan karakteristiknya 

personil lainnya. 

Byars dan Rue (1997) berpendapat bahwa perencanaan karier adalah suatu 

proses dimana individu merumuskan tujuan karier dan mengembangkan 

rencananya untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan perencanaan karier yang 

matang diharapkan individu dapat lebih optimal dalam meniti kariernya sehingga 

dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Perencanaan karier yang efektif dan 

realistis mendorong para pekerja dapat lebih proaktif dan dapat mengantisipasi 

setiap masalah dan tantangan secara lebih baik. 

Gibson (1988) menyatakan bahwa kemajuan efektif melalui tahap-tahap 

karier memerlukan pergerakan sepanjang jalur karier. Dari segi pandangan 
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organisasi, jalur karier merupakan input penting bagi perencanaan tenaga kerja. 

Kebutuhan tenaga kerja dimasa depan tergantung dari langkah-langkah yang harus 

ditempuh orang lewat beberapa pangkat. 

Dari segi pandangan individu, jalur karier adalah urutan pekerjaan yang 

diinginkan untuk mencapai tujuan pribadi dan tujuan karier. Sebenarnya tidak 

mungkin untuk menyatupadukan sepenuhnya kebutuhan organisasi dengan 

kebutuhan individual dalam desain jalur karier, namun perencanaan karier yang 

sistematis mempunyai potensi untuk mengatasi hal tersebut. 

Perencanaan karier meliputi dua proses utama yang pertama memusatkan 

perhatian pada pegawai sedangkan yang kedua adalah memusatkan pada 

organisasi. Dengan kata lain bahwa organisasi maupun karyawan sama-sama 

mendapat keuntungan, organisasi memperoleh manfaat atas peningkatan 

karyawan yang lebih berdedikasi dan karyawan memperoleh keuntungan adanya 

karier yang jelas dan lebih menantang dalam batas waktu karyawan berada di 

organisasi. 

Perencanaan karier berawal dari penilaian diri (self assessment), yang 

membantu seseorang melihat jalur karier mana yang memungkinkan dominan. 

Dengan perencanaan karier yang matang diharapkan individu dapat lebih optimal 

dalam meniti kariernya sehingga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. 

Perencanaan karier yang efektif dan realistik mendorong para pekerja dapat lebih 

proaktif dan dapat mengantisipasi setiap masalah dan tantangan secara lebih baik. 

Gibson (1988) menyatakan bahwa kemajuan efektif melalui tahap-tahap 

karier memerlukan pergerakan sepanjang jalur karier. Dari segi pandangan 

organisasi, jalur karier merupakan input penting bagi perencanaan tenaga kerja. 
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Kebutuhan tenaga kerja dimasa depan tergantung dari langkah-langkah yang harus 

ditempuh orang lewat beberapa pangkat. 

Dan segi pandangan individu, jalur karier adalah urutan pekerjaan yang 

diinginkan untuk mencapai tujuan pribadi dan tujuan karier. Sebenarnya tidak 

mungkin untuk menyatupadukan sepenuhnya kebutuhan organisasi dengan 

kebutuhan individual dalam desain jalur karier, namun perencanaan karier yang 

sistematis mempunyai potensi untuk mengatasi hal tersebut. 

Perencanaan karier meliputi dua proses utama yang pertama memusatkan 

perhatian pada pegawai sedangkan yang kedua adalah memusatkan pada 

organisasi. Dengan kata lain bahwa organisasi maupun karyawan sama-sama 

mendapat keuntungan, organisasi memperoleh manfaat atas peningkatan 

karyawan yang lebih berdedikasi dan karyawan memperoleh keuntungan adanya 

karier yang jelas dan lebih menantang dalam batas waktu karyawan berada di 

organisasi. 

Perencanaan karier berawal dari penilain diri (self assessment), yang 

membantu seseorang melihat jangkar karier (career anchor) mana yang 

memungkinkan dominan. Schein dalam Dessler (1997) mengatakan bahwa 

perencanaan karier merupakan satu proses penemuan yang berkesinambungan 

yaitu proses dimana seseorang secara berlahan-lahan mengembangkan suatu 

konsep diri tentang okupasi yang lebih jelas dilihat dari segi apa yang merupakan 

bakatnya, kemampuannya, motif, kebutuhan, sikap serta nilai-nilai. Schein 

mengembangkan lima jangkar karier yang dapat mempengaruhi perkembangan 

karier seseorang (Dessler, 1997; Noe, et.all., 1998 dan Simamora, 1999) yaitu : 

(1) Kemampuan manajerial (managerial competence), (2) Kemampuan-teknis 
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fungsional (Technical-Functional Competence), (3) Keamanan (Security), (4) 

Kreativitas (creativity) dan (5) Otonomi dan Kebebasan (Autonomy and 

Independence). 

Salah satu kebutuhan utama dalam perencanaan karier adalah informasi 

tentang apakah seseorang itu : 

a. Berada pada tahap kritis dalam membangun kariernya. 

b. Hampir hilang pekerjaannya. 

c. Sadar bahwa "terperangkap" atau pada perkembangan datar. 

d. Sedang mawas diri dan mempertimbangkan tahap berikutnya. 

e. Hampir pensiun. 

Kebutuhan kritis lainnya adalah dukungan, dalam bentuk "rekan 

penimbang" untuk menguji pandangan, perspektif dan pilihan. Kesukarannya 

adalah untuk memperoleh pandangan objektif  atau bahkan pengalaman sendiri 

dan karenanya merupakan basis untuk perbandingan yang sesuai. 

Cara mengatasi yang efektif adalah dengan perencanaan karier jangka 

panjang secara sistematis sejak tahap-tahap awal kehidupan manajerial, ini semua 

mengisyaratkan bahwa manajer harus: 

a. Mempelajari pengetahuan dan keterampilan baru 

b. Mengembangkan pemahaman akan dunia manajerial dan bisnis, baik 

secara meluas maupun secara mendalam. 

c. Mengalami berperan sebagai pemimpin dan manajer, yang mau tidak mau 

harus menjalankan wewenang dan bertanggung jawab. 

d. Semakin menyadari perilakunya sendiri dan dampak orang lain, atas 

efektivitas operasionalnya. 
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e. Memahami amat pentingnya kepercayaan diri, yang semakin diuji sewaktu 

manajer menaiki jenjang, dan peran teknis ke arah manajemen umum. 

Menurut Handoko (2001), konsep-konsep dasar perencanaan karier 

dijelaskan secara rinci sebagai berikut 

Karier 

Suatu karier adalah seluruh pekerjaan (jabatan) yang ditangani atau dipegang 

selama kehidupan kerja seseorang. 

a. Jalur Karier 

Suatu jalur karier adalah pola pekerjaan-pekerjaan berurutan yang 

membentuk karier seseorang. 

b. Sasaran-sasaran Karier 

Sasaran karier adalah posisi diwaktu yang akan datang dimana seseorang 

"berjuang" untuk mencapainya sebagai bagian dari kariernya. 

c. Perencanaan Karier 

Perencanaan karier adalah proses melalui mans seseorang memilih sasaran 

karier, dan jalur ke sasaran tersebut. 

d. Pengembangan Karier 

Pengembangan karier adalah peningkatan-peningkatan pribadi yang 

dilakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana karier. 

Ballback dan Slater (2002) menyatakan kunci utama membuka potensi 

karier terdiri dari lima bidang, yaitu : 

a. Sikap dan motivasi dalam bekerja. 

Apakah sikap seseorang mempengaruhi pilihan karier ? Sikap 

mempengaruhi motivasi dalam bekerja dan sering mempengaruhi pilihan 
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karier. Sebagaian besar sikap terbentuk pads awal-awal kehidupannya 

meskipun demikian, motivasi untuk bekerja akan berubah setelah kita 

matang, menikah, memiliki anak, atau memasuki tahap kehidupan dewasa. 

Menganalisis sikap terhadap kerja dan motivasi kerja a akan memberikan 

wawasan untuk memilih karier yang tepat bag] seseorang. 

b. Lingkungan kerja yang diinginkan. 

Kunci kedua untuk membuka potensi karier adalah menganalisa 

lingkungan yang diinginkan dalam bekerja. Untuk beberapa orang, 

lingkungan merupakan factor 

yang sangat penting, bagi beberapa orang yang lain, tidak begitu penting 

dibanding faktor lain 

Lingkungan yang dimaksudkan adalah jenis bidang atau industri yang 

membuat orang tertarik, ukuran organisasi, jenis uraian pekerjaan dan 

budaya kerja yang menjadi idamannya. 

c. Orang, Data dan Benda yang diinginkan dalam bekerja. 

Beberapa orang tidak begitu peduli bekerja dengan siapa, data yang 

bagaimana atau mengerjakan apa, tanyakan pada diri sendiri, anda bekerja 

dengan siapa, benda apa, atau data apa yang bisa membuat senang. 

d. Keterampilan yang dimiliki 

Salah satu kegiatan dalam menggali keterampilan adalah mengidentifikasi 

keterampilan yang disukai, yaitu keterampilan yang mudah 

memanfaatkannya dan menyenangkan. 
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e. Imbalan uang yang diharapkan. 

Bagi sebagian orang, uang menjadi pertimbangan utama dalam bekerja, 

tetapi bagi sebagian yang lain, uang tidak menjadi pertimbangan utama. 

Tetapi kebanyakan orang menganggap uang sebagai hal penting, walaupun 

bukan segala-galanya. Sungguh suatu kekeliruan apabila uang dianggap 

sebagai satusatunya pertimbangan dalam memutuskan berkarier, tetapi 

juga keliru apabila uang tidak dipertimbangkan sama sekali 

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa untuk membuka potensi karier, 

orang diminta melihat ke dalam din sendiri dengan mengkaji sikap, motivasi, 

keterampilan, dan keinginan terhadap pekerjaan. Masing-masing kunci tersebut 

akan memberi individu mengenai daftar periksa untuk memilih karier yang sesuai 

dengan tahapan dalam hidupnya. 

3. Pengembangan Karier 

Pengembangan karier merupakan suatu upaya yang harus dilakukan agar 

rencana karier yang sudah dibuat membawa hasil secara optimal. Pengembangan 

karier adalah seri kegiatan sepanjang hidup (seperti lokakarya) yang menyumbang 

kepada penjelajahan penetapan keberhasilan dan pemenuhan. 

Menurut Noe.ewll (1998), pengembangan karier merupakan tugas 

organisasi untuk membentuk hubungan dengan orang yang mengelola kariernya, 

karena karier tersusun dari pergantian antara individu dan organisasi. Individu 

merencanakan karier mereka guna meningkatkan status dan gaji mereka, 

memastikan keselamatan pekerjaan dan mempertahankan kemampuan pasaran 

mereka dalam pasar tenaga kerja yang berubah. 
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Mangkunegara, (2002) menyatakan bahwa Kesuksesan di tempat kerja 

dapat mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan keluarga maupun lingkungan 

perusahaan. Oleh karena itu manfaat pengembangan karier akan membantu 

pencapaian tujuan organisasi dan tujuan individu yang berarti memperkuat 

hubungan dan sikap loyalitas karyawan terhadap organisasi sehingga program-

program organisasi akan tercapai. 

 Keberhasilan tujuan individu ini tidak seluruhnya dialami oleh karyawan, 

Marshal (2003) menyatakan tidak adanya korelasi yang positif antara IQ dengan 

kesuksesan di tempat kerja dan dalam hubungan-hubungan personal, orang yang 

cemerlang dan terbaik tidak selalu sukses, masih tergantung bagaimana membuat 

pilihan-pilihan terbaik dari berbagai pilihan yang terdapat dalam lingkungan kerja. 

 Gambar 2.2 menjelaskan organisasi yang akan merkrut memberikan 

tentang jalur karier, teknisi, akuntan dan ahli pemasaran. Jenjang karier dapat 

dicapai apabila individu karyawan telah mengumpulkan pengalaman dan 

kemampuan yang diperlukan dan telah siap dipromosikan untuk memperoleh 

tanggung jawab yang lebih besar dan lebih tinggi. Termasuk dalam jalur ini 

adalah karier yang gagal dan kapan saja individu/karyawan tidak mendapat 

kemajuan sesudah lewat beberapa waktu 
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Tidak sepenuhnya bahwa karier karyawan akan sesuai dengan jalur karier 

tersebut, masih harus dipertemukan antara kepentingan organisasi dengan 

kepentingan individu karyawan dan seberapa besar kompetisi akan menyeleksi 

karyawan yang telah memiliki kemampuan dan pengalaman yang dimiliki. 

Bagaimanapun juga program pengembangan yang kurang baik dapat 

menimbulkan keresahan dalam organisasi dan berdampak negatif terhadap 

perusahaan 

Lock dan Farrow (1993) menyatakan bahwa perkembangan karier 

tergantung dari interaksi dua faktor "kekuatan" yaitu ambisi pribadi dan 

kebutuhan organisasi. 

Bagaimana bekerjanya dua faktor penentu dalam perkembangan karier 

seseorang selama bekerja dapat digambarkan dalam Gambar 2.3. sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Operasionalisasi ambisi pribadi dan kebutuhan organisasi dalam perkembangan karier 

individu 

Semakin yunior seseorang, semakin kebutuhan dan ambisi pribadinya 

akan menjadi faktor utama dalam pertumbuhan dan arch kariernya. Pada saat la 

mencapai tingkat senior atau puncak dalam hirarki manajemen, maka kebutuhan 
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organisasi biasanya akan mempunyai pengaruh utama dalam perkembangan 

kariernya. 

Untuk banyak manajer periode setengah baya, usia 40 tahunan dan awal 

50 man mungkin merupakan saat-saat yang kritis dalam hidupnya. Bagi banyak 

mg ini merupakan waktu untuk pengambilan keputusan kembali baik mengenai 

perkembangan kariernya maupun kehidupannya pribadi dan bagaimana keduanya 

diserasikan. Re-organisasi yang mendasar atau perubahan teknis mungkin juga 

akan mempunyai dampak yang penting atas kemajuan karier seseorang, dan 

dengan mengandaikan bahwa manajer siap untuk menanggapi kebutuhan 

organisasi. 

Dalam jangka lebih panjang, perkembangan diri perlu dikaitkan dengan 

rencana karier seseorang, tergantung ke arah mana seseorang ingin berkembang, 

menurut Skala waktu yang ditentukan sendiri. 

Nawawi (2001), menyatakan beberapa pengertian pengembangan karier 

yaitu: 

1. Pengembangan karier adalah suatu rangkaian (urutan) posisi atau jabatan 

yang ditempati seseorang selama masa kehidupan tertentu. 

Pengertian ini menempatkan posisi atau jabatan seseorang pekerja 

dilingkungan suatu organisasi perusahaan, sebagai bagian rangkaian dan 

posisi atau jabatan yang ditempatinya selama masa kehidupannya posisi 

atau jabatan itu ditempatinya selama kehidupan sebagai pekerja, sejak 

awal memasuki suatu organisasi atau perusahaan, sampai saat berhenti, 

baik karena pensiun atau berhenti atau diberhentikan maupun karena 

meninggal dunia, oleh karena pengertian ini dilihat dari segi posisi atau 
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jabatan yang berada di luar diri seseorang pekerja, maka disebut juga 

pengertian obyektif. 

2. Pengembangan karier adalah perubahan nilai-nilai sikap dan motivasi yang 

terjadi pada seseorang, karena dengan penambahan atau peningkatan 

usianya menjadi semakin matang. 

Pengertian ini menunjukkan bahwa fokus pengembangan karier adalah 

peningkatan kemampuan mental, yang teriadi karena penambahan usia 

perkembangan mental itu dapat juga berlangsung selama seseorang 

menjadi pekerja pada seebuah organisasi atau perusahaan yang berwujud 

melalui pelaksanaan pekerjaan yang menjadi togas pokoknya. Oleh karena 

perubahan itu berkenaan dengan proses mental yang berada di dalam diri 

setiap pekerja sebagai individu, maka disebut juga pengertian subyektif 

3. Pengertian karier adalah usaha yang dilakukan secara formal dan 

berkelanjutan dengan difokuskan pada peningkatan dan penambahan 

kemampuan seorang pekerja. 

Dari ketiga pengertian pengembangan karier tersebut di atas, terlihat 

bahwa Pengertian pertama dan kedua mengakui karier yang bersifat 

individual, merupakan bagian dari ketentuan nasib seseorang sebagai 

manusia. 

Handoko (2000) menyatakan bahwa ada 6 (enam) kegiatan pengembangan 

karier yang dapat dilakukan masing-masing individu sebagai berikut: 

1. Prestasi kerja. Kegiatan paling penting untuk memajukan karier adalah 

prestasi kerja yang baik karena hal ini mendasari semua kegiatan 
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pengembangan karier lainnya. Kemajuan karier sangat tergantung pada 

prestasi kerja. 

2. Exposure. Kemajuan karier juga ditentukan oleh exposure berarti menjadi 

dikenal oleh orang-orang yang memutuskan promosi, transfer dan 

kesempatan-kesempatan karier lainnya. Tanpa exposure, karyawan yang 

berprestasi baik, mungkin tidak memperoleh kesempatan untuk mencapai 

sasaran-sasaran kariernya. 

3. Permintaan berhenti. Hal ini merupakan suatu cara untuk mencapai sasaran 

karier, apabila ada kesempatan karier ditempat lain sehingga dengan 

permintaan berhenti tersebut, yang bersangkutan dapat berpindah tempat 

bertugas atau bekerja. 

4. Kesetiaan organisasional. Kesetiaan pada organisasi dimana seseorang 

bertugas atau bekerja turut menentukan kemajuan karier yang bersangkutan. 

Kesetiaan organisasional yang rendah pada umumnya ditemui pada para 

sarjana baru (yang mempunyai harapan tinggi, tetapi Bering kecewa dengan 

tempat tugas pertama mereka) dan para profesional (yang kesetiaan 

pertamanya pada profesinya). 

5. Mentor dan sponsor. Para mentor atau pembimbing karier informal bila 

berhasil membimbing karier karyawan atau pengembangan kariernya lebih 

lanjut dapat menjadi sponsor mereka. Seorang sponsor adalah orang dalam 

organisasi yang dapat menciptakan kesempatan–kesempatan pengembangan 

karier bagi orang lain. 
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6. Kesempatan untuk tumbuh. Hal ini terjadi, apabila karyawan meningkatkan 

kemampuan, misalnya melalui program latihan pengembangan kursus-kursus, 

dan lain-lain. 

4. Karier dosen 

  Karier seorang dosen telah ditetapkan pemerintah melalui dasar-dasar 

hukum KEPMENKOWASBANG No. 38/1999, KEP BERSAMA MENDIKBUD 

DAN KEPALA BKN No. 61409/MPK/KP/99 DAN No.181/1999, 

KEPMENDIKNAS 074/U/2000, KEPMENDIKNAS No. 36/D/0/2001. Dimana 

dijelaskan bahwa sorang dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan 

dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara Perguruan Tinggi dengan tugas 

utama mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan dan mempunyai tugas 

pokok melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdiam 

masyarakat. 

  Sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 60/99 dosen diklasifikasikan 

menjadi tiga yaitu dosen biasa, dosen luar biasa, dan dosen tamu. Dosen biasa 

adalah dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga tetap pada perguruan 

tinggi yang bersangkutan. Dosen Luar Biasa adalah dosen yang bukan tenaga 

tetap pada Perguruan Tinggi tersebut. Dosen tamu adalah seseorang yang 

diundang untuk mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan selama jangka 

waktu tertentu. 

  Pengangkatan dosen dalam jabatan fungsionalnya haruslah memenuhi 

angka kredit yang telah ditentukan. Dimana angka kredit tersebut ditentukan oleh 

beberapa unsur. Unsur utama dalam penilaian adalah pendidikan dan pengajaran, 

penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dan unsur lain yang memenuhi angka 
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kredit adalah unsur penunjang. Prosentase dalam jumlah angka kredit yang harus 

dipenuhi dalam unsur utama minimal 80% yang terbagi dari pendidikan dan 

pengajaran sebesar miniman 30%, penelitian sebesar minimal 25%, pengabdian 

masyarakat sebesar maksimal 15%. Sedangkan unsur penunjang sebesar maksimal 

20%  

  Pengangkatan awal seorang dosen dengan jabatan asisten ahli dengan 

memenuhi beberapa persyaratan. Dimana syarat syaratnya: minimal 1 tahun 

sebagai dosen atau CPNS dosen, telah keluarnya SK penugasan dengan ijazah S1 

ataupun S2, memenuhi minimal 10 (sepuluh) angka kredit diluar angka kredit 

ijazah yang dihitung sejak CPNS  yang dikhususkan karya penelitian, pengabdian 

dan penunjang yang dilaksanakan dan diperoleh sebelum bertugas dapat dihitung 

angka kredit, dan DP3 yang baik. 

  Tiap jenjang jabatan fungsional mempunyai angka kredit yang berbeda-

beda. Berikut ini adalah rincian angka kredit yang hatus dipenuhi dalam tiap 

jenjang jabatan fungsional 

Tabel 2.1 Jenjang jabatan dan pangkat dosen 

No Jenjang Jabatan Jenjang Pangkat / golongan  Persyaratan Angka Kredit 

   Kum Minimal Perjenjang 
1 2 3 4 5 

1 Asisten Ahli P.Muda III/a 100 100 

P.Muda TK.I, III/b 150 50 

2 Lektor Penata, III/c 200 50 

Penata TK.I, III/d 300 100 

3 Lektor Kepala Pembina IV/a 400 100 

Pembina TK.I, IVb 550 150 

Pembina Utama Madya, IV/c 700 150 

4 Guru Besar Pembina Utama Mady, IV/d 850 150 

Pembina Utama, IV/e 1050 200 

  Jumlah angka kredit untuk masing-masing  jenjang jabatan adalah angka 

kredit kumulatif yang dipergunakan untuk pengangkatan pertama atau 

penyesuaian jabatan, sedangkan untuk kenaikan jabatan dipergunakan angka 
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kredit selisih antara jabatan lama dan jabatan baru dengan memperhatikan 

kelebihan angka kredit. 

   Kelebihan angka kredit yang diperoleh pada kenaikan jabatan / pangkat 

terakhir, dipergunakan untuk kenaikan jabatan/ pangkat berikutnya dengan 

ketentuan 100% untuk pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat dengan  sebanyak banyaknya 80% (delapan puluh persen) 

persyaratan unsur utama dan 0% unsur penunjang untuk kenaikan jabatan 

berikutnya 

  Untuk menghitung kelebihan angka kredit pada kegiatan memperoleh dan 

melaksanakan pendidikan dan pengajaran, dan kegiatan melaksanakan penelitian 

dilakukan dengan rumus: Selisih antara angka kredit minimum dengan perolehan 

angka kredit baru pada masing-masing kegiatan dibagi jumlah dari selisih kedua 

kegiatan tersebut, kali  kelebihan angkakredit diluar angka kredit kegiatan 

melaksanakan pengabdian kepadamasyarakat.   

  Sementara untuk menentukan kelebihan angka kredit pada kegiatan 

melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan cara: jumlah 

perolehan angka kredit dikurangi jumlah angka kredit maksimum pada kegiatan 

tersebut sebagaimana contoh penetapan angka kredit  

  Jumlah 10 (sepuluh) angka kredit yang disyaratkan pada pengangkatan 

jabatan awal bagi dosen tidak dapat dihitung sebagai kelebihan untuk kenaikan 

jabatan/pangkat berikutnya. Berkenaan dengan itu, maka pada saat penetapan 

angka kredit untu kenaikan jabatan berikutnya, jumlah angka kredit pada kolom 

angka kredit lama tetap dibuat 100 (seratus) dengan cara mengurangi 10 (sepuluh) 

angka kredit yang terdiri dari unsur penunjang tridharma perguruan tinggi, 



50 

 

pengabdiankepada masyarakat serta memperoleh dan melaksanakan pendidikan 

dan pengajaran. 

  Dosen  perguruan tinggi yang sedang menjalankan tugas negara sebagai 

pejabat struktural atau yang setara atas ijin pimpinan perguruan tinggi dan tidak 

mendapat tunjangan profesi pendidik maka beban tugasnya diatur  oleh pemimpin 

perguruan tinggi mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku (UU No. 43 

Tahun 1999, PP No. 37 Tahun 2009 dan Kepmenkowasbangpan No. 38 Tahun 

1999)  

      Profesor yang sedang menjalankan tugas negara sebagai pejabat struktural 

atau yang setara atas ijin pimpinan perguruan tingginya dan tidak mendapat 

tunjangan kehormatan dibebaskan dari tugas khusus profesor. 

 

C. Kepuasan Kerja 

1. Pengertian Kepuasan Kerja 

Lock (dalam Luthans, 1995) mengemukakan: “Job satisfaction is a 

pleasurable or positive emotional atate resulting from the appraisal of one’s job 

or job experience” (maksudnya kepuasan kerja adalah suatu ungkapan emosional 

yangbersifat positif atau menyenangkan bagi hasil dari penilaian terhadap suatu 

pekerjaan atau pengalaman kerja). 

Kepuasan kerja merupakan sikap umum seseorang karyawan terhadap 

pekerjaannya (Robbins, 1996). Kepuasan kerja menunjukkan adanya kesesuaian 

antara harapan seseorang yang timbul dengan imbalan yang disediakan oleh 

pekerjaan. Porter (dalam Luthans, 1995) menambahkan “ job satisfaction is 

difference between how much of something there should be how much there is 
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now”. Maksudnya kepuasan kerja adalah perbedaan antara seberapa banyak 

sesuatu yang seharusnya diterima dengan sebanyak sesuatu yang sebenarnya dia 

terima. Mathins and Jacson (2000) mengemukakan: “job satisfaction is a positive 

emotional state resulting one’s job experience” (maksudnya kepuasan kerja 

merupakan pernyataan emosional yang positif yang merupakan hasil dari evaluasi 

dari pengalaman kerja).  

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa: (a) kepuasan 

kerja merupakan tanggapan emosional seseorang terhadap situasi dan kondisi 

kerja (b) tanggapan emosional bisa berupa perasaan puas (positif) atau tidak puas 

negative. Bila perasaan emosionalnya puas berarti kepuasan kerja tercapai 

sebaliknya bila tidak berarti karyawan tidak puas (c) kepuasan kerja dirasakan 

karyawan setelah karyawan tersebut membandingkan antara apa yang dia 

harapkan diperoleh dari hasil kerjanya dengan apa yang sebenarnya dia peroleh 

dari hasil kerjanya (d) kepuasan kerja mencerminkan beberapa sikap yang 

berhubungan (Luthans, 1995) 

2. Aspek-Aspek Kepuasan Kerja 

Gilmer (dalam As’ad, 1998) mengemukakan aspek-aspek kerja yang 

mempengaruhi kepuasan kerja adalah: promosi, keamanan, gaji, perusahaan dan 

manajemen, pengawasan, faktor-faktor interinsik dari pekerjaan, kondisi kerja, 

aspek social dalam pekerjaan, komunikasi dan rekan kerja. Gibson (1995) 

menyebutkan aspek-aspek yang mempengarui kepuasan kerja adalah:upah, 

pekerjaan, promosi, penyelia, dan rekan kerja. Sedangkan Wexley dan Yukl 

(1992) berpendapat bahwa aspek kerja yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

karyawan adalah: upah, pekerjaan, pengawasan, teman kerja, materi pekerjaan, 
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jaminan kerja, dan promosi. Robbins (1996) menyatakan bahwa faktor-faktor 

penting yang mendorong kepuasan kerja adalah pekerjaan secara mental 

menantang, ganjaran yang pantas, kondisi kerja yang mendukung, dan rekan kerja 

yang mendukung. Maltis dan Jacson (2000) menambahkan bahwa kepuasan kerja 

memiliki banyakdimensi, diantaranya:pekerjaan itu sendiri, gaji, pengakuan 

(recognition), supervise, kerja sama yang baik dengan rekan kerja, dan 

kesempatan untuk berkembang. Sariati (2000), mengemukakan elemen-elemen 

kepuasan kerja: (1) pekerjaan yang menantang (2) gaji yang adil (3) kondisi kerja 

yangmendukung (4) dukungan dari rekan kerja. Smith, Kendall & Hulin (dalam 

Luthans, 1995) mengemukakan 5 dimensi sumber kepuasan kerja: (1) pekerjaan 

itu sendiri (2) gaji (3) kesempatan untuk promosi (4) supervise dan (5) co-worker. 

Luthan (1985) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja 

adalah: gaji, pekerjaan itu sendiri, promosi, supervise, kelompok kerja, dan 

kondisi kerja. Syafaruddin Alwi (2001) mengemukakan bahwa indicator kepuasan 

kerja adalah rasa aman dalam bekerja kelompok, kepuasan kerja atasan, kepuasan 

terhadap pekerjaan itu sendiri, gaji, kemajuan, kesempatan untuk maju.  

Timothy A. Judge and Shiniciro Watanabe (1993) menyebutkan sejumlah 

faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja, yaitu: (1) kesempatan untuk 

promosi (promotion opportunities) (2) faktor interinsik (intrinsisic factor) (3) 

kondisi kerja (working condition) (4) pendidikan (education) (5) usaha pribadi 

(subjective effort) (6) system gaji (wage rate) (7) jam kerja (hour works) (8) 

hakikat pekerjaan (job tenure) (9) kesempatan untuk maju/berkembang (perceived 

ease of movement). Thomas & Tymon’s (1994) menyebutkan aspek-aspek 
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pekejaan yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah: gaji, kesempatan kerja 

untuk promosi, hubungan dan rekan kerja, job assignments. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat diklasifikasikan bahwa aspek-aspek 

kerja yang berpengaruh  terhadap kepuasan kerja adalah: (a) promosi (b) gaji (c) 

pekerjaan itu sendiri (d) supervise (e) rekan kerja (f) keamanan kerja (g) kondisi 

kerja (h) administrasi/ kebijakan perusahaan  (i) komunikasi (j) tanggung jawab 

(k) responsibility (l) pengakuan (recognition) (m) prestasi kerja (achievement), 

dan (n) kesempatan yang berkembang (advancement) 

3. Teori Kepuasan Kerja 

(a) Teori Perbedaan (Discrepancy Theory)   

Teori ini pertama kali dipelopori oleh Porter. Ia berpendapat bahwa 

mengukur kepuasan dapat dilakukan dengan cara menghitung selisih antara apa 

yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan pegawai. Locke (1969) 

mengemukakan bahwa kepuasan kerja pegawai bergantung pada perbedaan antara 

apa yang di dapat dan apa yang diharapkan oleh pegawai. Apabila yang didapat 

pegawai ternyata lebih besar daripada apa yang diharapkan maka pegawai tersebut 

puas. Sebaliknya, apabila yang didapat pegawai lebih rendah daripada yang 

diharapkan, akan menyebabkan pegawai tidak puas. 

(b) Teori Keseimbangan (Equity Theory)  

Teori ini dikemukakan oleh Adam. Komponen dari teori ini adalah input, 

outcome, comparation person, dan equity-in-equity. Wexley dan Yulk (1977) 

mengemukakan bahwa “input is anything of value that an employee perceives that 

he contributes to his job”. Yang artinya input adalah semua nilai yang diterima 
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pegawai yang dapat menunjang pelaksanaan kerja. Misalnya saja pendidikan, 

pengalaman skill, usaha, peralatan pribadi, jumlah jam kerja. 

Outcome is anything of value that the employee perceives he obtain from 

the job. (outcome adalah semua nilai yang diperoleh dan dirasakan pegawai). 

Misalnya upah, keuntungan tambahan, status symbol, pengenalan kembali 

(recognition), kesempatan untuk berprestasi dan mengekspresikan diri. 

Sedangkan comparation person may be someone in the same organization 

, someone in a different organization, or even the person himself n a previous job. 

(comparation person adalah seorang pegawai dalam organisasi yang sama, 

seorang pegawai dalam organisasi yang berbeda atau dirinya sendiri dalam 

pekerjaan sebelumnya). Menurut teori ini puas atau tidak puasnya seorang pekerja 

merupakan hasil dari membandingkan antara input-outcome pegawai lain 

(comparation person). Jadi, jika perbandingan tersebut dirasakan seimbang 

(equity) maka pegawai tersebut akan merasa puas. Tetapi, apabila terjadi tidak 

seimbang (inequity) dapat menyebabkan dua kemungkinan, yaitu over 

compensation inequity  (ketidak seimbangan yang menguntungkan diri) dan, 

sebaliknya, under compensation inequity (ketidak seimbangan yang 

menguntungkan pegawai lain yang menjadi pembanding atau comparation 

person). 

(c) Teori Pemenuhan Kebutuhan (Need Fulfillment Theory) 

Menurut teori ini, kepuasan kerja individu bergantung pada terpenuhi atau 

tidaknya kebutuhan individu tersebut. Tiap pekerja akan merasa puas apabila ia 

mendapatkan apa yang dibutuhkan. Makin besar kebutuhan pegawai terpenuhi, 
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makin puas pula pegawai tersebut. Begitu pula sebaliknya apabila kebutuhan 

pegawai tidak terpenuhi, pegawai itu akan merasa tidak puas. 

 

(d) Teori Pandangan Kelompok (Social Reference Group Theory) 

Menurut teori ini kepuasan kerja pegawai bukanlah bergantung pada 

pemenuhan kebutuhan saja, tetapi sangat bergantung pada pandangan dan 

pendapat kelompok yang oleh para pegawai dianggap sebagai kelompok acuan. 

Kelompok acuan tersebut oleh para pekerja dijadikan tolak ukur untuk menilai 

dirinya maupun lingkungan. Jadi, pegawai akan merasa puas apabila hasil 

kerjanya sesuai dengan minat dan kebutuhan yang diharapkan oleh kelompok 

acuan. 

(e) Opponent – Process Theory.  

Teori ini dikemukakan oleh Landy 1978 (dalam Gibson, 1996) yang 

menekankan pada upaya seseorang dalam mempertahankan keseimbangan 

emosionalnya. Maksudnya, perasaan puas atau tidak puas merupakan masalah 

emosional. Rasa puas atau tidak puas seseorang atau individu sangat ditentukan 

sejauhmana penghayatan emosional orang tersebut terhadap situasi dan kondisi 

yang dihadapi. Bila situasi dan kondisi yang dihadapi dapat memberikan 

keseimbangan emosionalnya, maka orang tersebut akan merasa puas. Sebaliknya 

bila situasi dan kondisi yang dihadapi menimbulkan ketidakstabilan emosinya, 

maka orang tersebut akan merasa tidak puas.  

(f) Teori dua faktor dare Herzberg.  

Frederick Herzberg mengembangkan teori dua faktor (dalam Gibson, 

1996). Teori ini memandang kepuasan kerja berasal dari keberadaan motivator 
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intrinsik dan bahwa ketidakpuasan kerja berasal dari ketidakberadaannya faktor-

faktor ekstrinsik. Kesimpulan hasil penelitian Herzberg adalah sebagai berikut: (1) 

ada sekelompok kondisi ekstrinsik (konteks pekerjaan) meliputi: gaji atau upah, 

keamanan kerja, kondisi pekerjaan, status, kebijakan organisasi, supervise, dan 

hubungan interpersonal. Apabila faktor ini tidak ada, maka karyawan akan merasa 

tidak puas (2) ada sekelompok kondisi intrinsik, yang meliputi: prestasi kerja, 

pengakuan, tanggung jawab, kemajuan, pekerjaan itu sendiri, dan pertumbuhan 

apabila kondisi intrinsik ini dipenuhi organisasi atau perusahaan, maka karyawan 

akan puas. (e) Teori Mc Clelland. David Mc Clelland mengajukan teori kebutuhan 

motivasi yang dipelajari, yaitu teori yang mengatakan bahwa seseorang dengan 

suatu kebutuhan yang kuat akan termotivasi untuk menggunakan tingkah laku 

yang sesuai guna memuaskan kebutuhannya. Tiga kebutuhan yang dimaksud 

adalah: (1) kebutuhan berprestasi (n Ach) (2) Kebutuhan berafiliasi (n aft), dan (3) 

kebutuhan akan kekuasaan (n Pow) 

4. Pengukuran Kepuasan Kerja 

Ada beberapa cara untuk mengukur kepuasan kerja, diantaranya: (a) 

Menggunakan skala indeks deskripsi jabatan (Job Description Index), (b) dengan 

menggunakan kuesioner kepuasan kerja Minnesota (minnesota satisfaction 

questionare), dan (c) pengukuran berdasarkan ekspresi wajah (Mangkunegara, 

2000). Pengukuran kepuasan kerja dengan skala Job Description Index. Skala 

pengukuran ini dikembangkan oleh Smith, Kendall, dan Hullin pada tahun 1969. 

Cara penggunaaanya, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada 

karyawan mengenai pekerjaan. Setiap pertanyaan yang diajukan, harus dijawab 

oleh karyawan dengan menandai jawaban: ya, tidak, ragu-ragu. Dengan cara ini 
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dapat diketahui tingkat kepuasan kerja karyawan. Pengukuran kepuasan kerja 

dengan minnesota satisfaction questionare. Pengukuran kepuasan kerja ini 

dikembangkan oleh Weiss dan England pada tahun 1967. Skala ini berisi 

tanggapan yang mengharuskan karyawan untuk memilih salah satu dari alternatif 

jawaban: sangat tidak puas, tidak puas, netral, puas, dan sangat puas terhadap 

pertanyaan yang diajukan. Berdasarkan jawaban jawaban tersebut dapat diketahui 

tingkat kepuasan kerja karyawan. (d) pengukuran kepuasan kerja berdasarkan 

Gambar Ekspresi wajah. Pengukuran kepuasan kerja dengan cara ini 

dikembangkan oleh Kunin pada tahun 1955. Responder diharuskan memilih salah 

satu gambar wajah orang, mulai dari gambar wajah yang sangat gembira, gembira, 

netral, cemberut dan sangat cemberut. Kepuasan kerja karyawan akan dapat 

diketahui dengan melihat pilihan gambar yang diambil responden. 

Berdasarkan paparan di atas, dari tiga teknik pengukuran kepuasan kerja 

karyawan (yang meliputi: Job description index, minnesota satisfaction 

questionare dan pengukuran berdasarkan ekspresi wajah), peneliti cenderung 

menggunakan teknik yang kedua yaitu , minnesota satisfaction questionare, yang 

pada dasarnya sama dengan menggunakan skala Likert. Alasan keputusan tersebut 

adalah: (1) teknik ini lebih simpel dibandingkan dengan teknik yang ketiga. (2) 

teknik ini lebih banyak memberikan alternative jawaban untuk responden 

dibandingkan dengan teknik yang pertama. 

Studi mutakhir tentang kepuasan kerja (job satisfaction) dilakukan oleh 

Callahan, Fleenor dan Khudson (1986) dan Wood, et al., (1998) Menurut mereka 

kepuasan kerja terkait dengan adanya rasa percaya dan perasaan positif 

menyangkut karakteristik pekerjaan maupun pengalaman-pengalaman kerja. 
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Sesungguhnya kepuasan kerja dikembangkan secara mental oleh pekerja atas 

dasar pekerjaan-pekerjaan yang menantang, kondisi pekerjaan yang bagus, 

imbalan yang berkeadilan, serta peluang untuk promosi atau peningkatan karier. 

Kepuasan kerja dapat mengurangi tingkat kemangkiran maupun perpindahan 

kerja. Walaupun tidak serta merta meningkatkan kinerja. Kepuasan kerja dapat 

dipandang sebagai suatu skema mengenai pekerjaan yang dikonstruksikan oleh 

pekerja (Sulivan, 1991). 

Isu mengenai keterkaitan antara kepuasan kerja dengan perilaku para 

pekerja dalam hal perwujudannya pada kinerja merupakan isu yang sangat 

kompleks. Callahan, Fleenor, dan Knudson (1986) menyatakan bahwa persepsi 

yang dimiliki oleh pekerja akan mempengaruhl perilaku melalui sikap-sikap yang 

mereka tunjukkan. Dalam bidang keorganisasian, hal demikian sangat esensial 

untuk dipahami. Ketidakakuratan informasi maupun ketidakcukupan data dalam 

memahami sikap-sikap pekerja akan dapat mengakibatkan terjadinya salah 

persepsi (misperceptions) tentang para pekerja. Lebih jauh, salah persepsi tersebut 

dapat berakibat terjadinya konflik dan tekanan di antara individu, departemen, dan 

bahkan pada organisasi). Wood, et al. (1998) menganalisis bahwa terdapat 

hubungan fungsional timbal balik antara kepuasan kerja dengan komitmen pekerja 

pada satu sisi, kepuasan kerja mempengaruhi komitmen pekerja, namun pada sisi 

lainnya, komitmen pekerja dapat mempengaruhi kepuasan kedanya. Komitmen 

yang dimaksudkan adalah terutama pada komitmen keberlanjutan, yaitu seberapa 

jauh para pekerja memilih untuk tetap bertahan pada organisasi. Begitu pula 

bahwa kepuasan kerja tersebut akan berpengaruh pada berbagai sikap perilaku 

produktif pekerja, yang ditandai dengan rendahnya tingkat kemangkiran maupun 
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tingginya pencapaian kinerja, yaitu komitmen pekerja untuk berprestasi. 

Diungkapkan lebih lanjut oleh Wood, et al. (1998) bahwa kepuasan kerja 

merupakan hal penting yang mempengaruhi perilaku pada tempat kerja. oleh 

karenanya penting pula untuk mengukur kepuasan kerja guna memahami 

konsekuensi yang ditimbulkannya pada tempat kerja. Melalui pengamatan secara 

hati-hati dapat diinterpretasikan mengenai apa yang diperbuat dan dikatakan pada 

saat para individu melakukan pekerjaannya. Seringkali juga bermanfaat untuk 

melihat tingkat kepuasan dari kelompok-kelompok pekerja. Secara jelas tingkat 

kepuasan kerja dapat diketahui dengan melakukan interview dengan mereka. 

Konsekuensi yang dapat ditimbulkan oleh tingkat kepuasan kerja yang dirasakan 

oleh masing-masing individu dalam organisasi di antaranva adalah terkait dengan 

tingginya tingkat kemangkiran maupun tingkat mutasi atau perpindahan kerja. 

Bilamana tingkat mutasi tidak mungkin diambil oleh individu, maka akibat buruk 

yung dapat dirasakan adalah terkait dengan rendahnya tingkat kinerja. Hal penting 

yang mempengaruhi tingkat kepuasan kerja salah satunya adalah tingkat imbalan 

yang diterima, baik secara intrinsik yang berupa imbalan non-meteriil 

menyangkut tingkat kesejahteraan secara psikologis yang tidak dapat diukur 

secara nominal, maupun secara ekstrinsik yang berupa imbalan materil termasuk 

tingkat upah menyangkut kesejahteraan yang dapat diukur secara nominal. 

Berkenaan dengan kepuasan kerja, secara sederhana dapat dinyatakan 

bahwa semakin baik lingkungan kerja memenuhi atau selaras dengan 

Kebutuhannya, nilai-nilai, atau karakteristik personalnya, maka semakin tinggi 

pula kepuasan kerja yang dirasakannya (Eliickson dan Logsdon, (2001). Mereka 

menyatakan bahwa paling tidak terdapat dua faktor utama sebagai anteseden dari 
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kepuasan kerja, yaitu faktor lingkungan dan faktor personal. Faktor lingkungan 

dari Kepuasan kerja terkait dengan lingkungan dari pekerjaan tersebut, sedang 

faktor personal dari kepuasan kerja terkait dengan atribut dan karakteristik 

individu pekerja. Secara lebih rinci, Ellickson dan Logsdon (2001) 

mengungkapkan bahwa faktor lingkungan yang terkait dengan kepuasan kerja 

adalah: bahan-bahan dan peralatan ruang kerja, keamanan lingkungan kerja, 

pelatihan, beban kerja, kesetiakawanan rekan kerja, pengupahan, tunjangan, 

peluang promosi/kenaikan jabatan, penilaian kinerja, dan pengawas. Sementara 

itu, Renaud (2002) menyatakan bahwa lingkungan pekerjaan yang mempengaruhi 

kepuasan kerja meliputi: peluang untuk promosi, lingkungan fisik ternpat kerja, 

kebebasan pada pekerjaan, dan rutinitas. 

Callahan, Fleenor, dan Knudson (1986) menyatakan bahwa bilamana kita 

membicarakan permasalahan sikap individu dalam organisasi, maka kita harus 

memberikan perhatian yang cukup terhadap tingkat kepuasan kerja mereka. 

Dinyatakan bahwa kepuasan kerja merupakan derajat perasaan positif seseorang 

mengenai situasi pekerjaannya. Oleh karenanya, sesungguhnya mereka akan dapat 

merasakan derajat ketidakpuasan menyangkut situasi kerjanya. Isu mengenai 

kepuasan kerja adalah sangat kompleks bilamana kita mengaitkannya dengan 

perilaku-perilaku sebagai akibat yang dapat ditimbulkan. Secara intuitif, pekerja 

yang merasa terpuaskan atau memiliki tingkat kepuasan dengan situasi 

pekerjaannya merupakan pekerja yang produktif 

Beberapa peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh timbal balik 

antara tingkat kepuasan dengan kinerja, yakni tingkat kepuasan dapat 

mempengaruhi kinerja dan sebaliknya tingkat kinerja dapat pula mempengaruhi 
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tingkat kepuasan. Hasil-hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat variabel-

variabel lain penting dan berpengaruh. Variabel-variabel tersebut adalah perilaku 

pemimpin, kelompok kerja, kepuasan diri (self-esteem), nilai-nilai yang terkait 

dengan pekerjaan values), maupun kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh 

individu. Oleh karenanya kita harus melihat secara holistik terhadap individu dan 

mencoba untuk menginterasikan mengenai hal-hal apa sajakah yang terkait 

dengan perilaku manusia, sehingga, secara organisasional terdapat kompleksitas 

kaitan variabel yang saling berinteraksi satu dengan lainnya, seperti halnya 

kepemimpinan, dinamika kelompok, disain pekerjaan, konflik peran, ambiguitas 

peran, dan variabel-variabel terkait lainnya (Callahan, Fleenor, Knudson, 1986; 

Wood, et al., 1998). Secara spesifik, Lawler (dalam Gordon, 1991) 

mengungkapkan bahwa terdapat lima faktor yang rnempengaruhi kepuasan terkait 

dengan imbalan yang diterima.  

Pertama: kepuasan terhadap imbalan tergantung pada jumlah yang 

diterima versus jumlah yang dirasakan sesunggumya harus diterima oleh individu. 

Semakin besar imbalan yang diterima, apakah eksterinsik seperti halnya upah, 

ataukah intrinsik seperti halnya tantangan pekerjaan (job challenge), maka akan 

semakin puas perasaan mereka. namun demikian, perasaan puas tersebut 

dipengaruhi pula oleh persepsi individu, yakni walaupun mungkin imbalan yang 

diterima besar, namun kemungkinan tedapat proporsionalitas yang dirasakan tidak 

sebanding, yakni menyangkut pengorbanan atau usaha yang dilakukan 

dibandingkan dengan pengorbanan atau usaha yang dilakukan oleh pihak lain.  

Kedua: perbandingan dengan apa yang terjadi pada pihak lain akan 

mempengaruhi tingkat perasaan individu terhadap kepuasan. Ketiga: kepuasan 
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individu yang terkait dengan imbalan intrinsik maupun ekstrinsik yang 

diterimanya secara keseluruhan akan mempengaruhi tingkat kepuasan kerjanya. 

Individu yang tidak puas dengan sistem imbalan (intrinsik maupun eksterinsik) 

yang berlaku akan mengekspresikan perasaan ketidakpuasannya terhadap situasi 

kerjanya secara menyeluruh. 

 Keempat: setiap individu memiliki perbedaan mengenai keinginan dan 

nilai yang terkait dengan imbalan. Sistem imbalan yang efektif hendaknya dapat 

memenahi kebutuhan-kebutuhan pekerja. Setiap individu kemungkinan dapat 

berbeda mengenai keinginannya, yakni lebih memilih jam kerja yang fieksibel 

untuk memperoleh imbalan yang lebih atau sesuai kebutuhannya, sementara 

lainnya kemungkinan lebih memilih bentuk lainnya, misalnya tunjangan sakit, 

asuransi medis, atau dana pensium. Kelima: imbalan eksterinsik hanya akan 

memuaskan pekeria karena pekerja dapat mencapai bentuk imbalan lainnya. 

Misalnya, peningkatan upah akan dapat menyebabkan mereka memiliki peluang 

untuk rekreasi yang lebih besar, atau memungkinkan mereka dapat meningkatkan 

pendidikannya. 

Menurut Dunham et al. (dalam Moshavi dan Terborg, 2002) terdapat 

delapan aspek yang dinamakan sebagai Index of organizational Reactions (I0R) 

yang dapat dipergunakan untuk melihat kepuasan kerja secara menyeluruh. 

Kedelapan aspek tersebut meliputi: jumlah pekerjaan (amount of work), jenis 

pekerjaan (type of work), imbalan finansial (financial rewards), supervisi 

(supervision), rekan kerja (coworkers), identifikasi perusahaan (company 

identification), fasilitasi karier (career facilitation), dan kondisi fisik (physical 

conditions).  
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Hasil kajian Moshavi dan Terborg (2002) mengungkapkan bahwa 

pengukuran tersebut sesuai untuk pekerjaan bebas (contingent work) yang lebih 

dapat memberikan imbalan finansial secara langsung dibandingkan dengan 

pekerjaan biasa (regular work) dimana tingkat kepuasan yang tidak selalu dapat 

dikaitkan secara langsung dengan bentuk imbalan finansial. Hasil kajian mereka 

menunjukkan bahwa pengukuran dengan kedelapan aspek tersebut menunjukkan 

derajat kepuasan lebin tinggi pada pekerjaan bebas dibandingkan dengan 

pekerjaan reguler. Sementara itu pengukuran tingkat kepuasan kerja yang 

dilakukan oleh Sarker, Grossman, dan Chinmeteepihik (2003) adalah 

mendasarkan pada dua dimensi yang dikembangkan oleh Herzberg dengan faktor 

motivasi (motivation factors) dan faktor higien (hygiene factors). Aspek-aspek 

yang terkait dengan faktor motivasi meliputi pekerjaan saat ini (current job), 

prestasi (achievement), pengakuan (recognition) dan pertumbuhan personal 

(personal growth). 

Sedangkan aspek-aspek yang terkait dengan faktor higien yakni upah 

(pay), tunjangan (hygiene benefits), hubungan interpersonal dengan kolega 

(interpersonal relation with colleagues), hubungan interpersonal dengan 

supervisor (interpersonal relation with supervisors), dan kondisi kerja (working 

conditions). Dari hasil penelitiannya, terungkap bahwa dari aspek-aspek tersebut, 

ternyata empat aspek yang memberikan kepuasan tertinggi berturut-turut mulai 

dari yang tertinggi, yaitu terletak pads aspek hubungan interpersonal dengan 

kolega, diikuti aspek hubungan interpersonal dengan supervisor, selanjutnya 

aspek pencapaian prestasi, dan aspek kondisi kerja. Untuk mengukur kepuasan 

kerja, maka Renaud (2002) mempergunakan dimensi kondisi kerja (working 
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conditions). Dimensi ini meliputi peluang untuk promosi (chance for promotions), 

lingkungan tempat kerja (physical surrounding), kebebasan pada pekerjaan 

(freedom at work), dan rutinitas (routine). Hasil penelitiannya mengungkapkan 

bahwa para pekerja yang memperoleh peluang promosi mengembangan karier, 

lingkungan tempat kerja yang menyenangkan dan memiliki kebebasan 

menentukan bagaimana melakukan pekerjaan memiliki derajat kepuasan lebih 

tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak memilikinya. Sedangkan yang 

merasakan bahwa mereka melakukan sesuatu yang sama pada pekerjaannya 

menunjukkan tingkat kepuasan kerja yang lebih rendah. 

Terdapat lima aspek dalam Job Description Index (JDI) untuk mengukur 

kepuasan kerja dalam hal mana seharusnya manajer memiliki perhatian kepada 

(Wood, et al., 1998). Kelima aspek JDI dari kepuasan kerja meliputi: pekerjaan itu 

sendiri (the work it self, kualitas supervise (quality of supervision), hubungan 

dengan rekan kerja (relationship with co-workers), peluang promosi (Promotions 

Opportunities), dan upah (pay). Sementara itu, berdasarkan Index of Work 

Satisfactions (IWS), terdapat enam aspek untuk mengukur tingkat kepuasan kerja 

(dalam Jernigen III, Beggs, dan Kohut 2002). Keenam aspek: tersebut adalah 

otonomi (autonomy), interaksi (interaction), upah (pay), status profesional 

(professional status), kebijakan organisasi (organizational policies), dan 

persyaratan pekerjaan atau tugas (task requirements). Organ dan Near (dalam 

Moorman, 1993) menyarankan bahwa mengukur kepuasan kerja sebaiknya 

didasarkan pada kondisi dan sikap pekerja, yakni meminta pekerja untuk menilai 

aspek-aspek yang terkait dengan kondisi pekerjaannya sebagai rujukan, dan 

bidang pada penilaian yang didasarkan pada emosi atau perasaannya. Minnesota 
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Satisfaction Ouestionaire (MSQ) merupakan instrumen pengukuran kepuasan 

kerja yang didasarkan pada orientasi kognitif pekerja, yang meliputi sejumlah 

kondisi kerja dimana pekerja diminta untuk memberikan penilaian. MSQ terdiri 

dari dua faktor yang akan mengukur kepuasan kerja intrinsik (intrinsic job 

satisfaction) dan mengukur kepuasan kerja ekstrinsik (extrinvic.job satisfaction). 

MSQ mengukur kepuasan kerja yang terkait dengan kondisi pekerjaan, peluang 

untuk peningkatan, kebebasan untuk mempergunakan penilaian sendiri, 

kebanggaan dalam melakukan dan menyelesaikan pekerjaan. Berdasarkan 

penelusuran pada butir-butir instrumen, maka terdapat sebelas dimensi penting 

dare kepuasan kerja yang mencakup: pekerjaan itu sendiri, supervise, promosi, 

hubungan dengan rekan kerja, gaji, otonomi dan kebijakan organisasi. 

 

5. TEORI KINERJA DOSEN 

1. Kinerja (performance) 

 Kinerja (performance) diartikan dengan dengan prestasi kerja, pelaksanaan 

kerja, pencapaian kerja, hasil kerja, unjuk kerja, dan penampilan kerja (Mitchel, 

1978: Sedarmayanti, 2001). Kinerja dalam konsep ini juga dapat diartikan sebagai 

kuantitas dan kualitas pekerjaan yang diselesaikan oleh individu. Mitchell (1978) 

mengemukakan bahwa kinerja merupakan perpaduan antara kemampuan dan 

motivasi. Dari pernyataan diatas, dapat diambil suatu pengertian bahwa untuk 

mendapatkan gambaran tentang kinerja seseorang diperlukan pengkajian khusus 

tentang kemampuandan motivasi. sama dengan teori kinerja dari Mitchell, Edmud 

J. Freedberg (1997) mengemukakan bahwa manusia hakikatnya selalu 

memunculkan kinerja yang menunjukkan tingkat keberasilan kerjanya. Guna 



66 

 

menunaikan suatu pekerjaan dan mencapai tingkat kinerja yan diinginkan terdapat 

dua syarat yaitu: (1) kemampuan (ability), dan (2) pengaktifan (activation). 

Seseorang memiliki kapasitas menggarap suatu pekerjaan seperti mempunyai 

keahlian khusus, peralatan lengkap, informasi dan pengalaman yang diperlukan 

berhubungan dengan pekerjaan itu dan sebaginya, harus disadari bahwasannya 

apa yang ada padanya itu baru potensi. Untuk mentransformasi potensi tersebut 

menjadi penampilan kerja harus ada usaha pengaktifan. Betapapun hebatnya 

potensi dan kemampuan, tidak akan membuahkan kinerja yang diharapkan bila 

tidak ada pengaktifan. Oleh karena itu, kemampuan harus ditransformasi dan 

diarahkan melalui berbagai cara hingga terbentuk menjadi penampilan kerja. 

Usaha-usaha mentransformasi itulah yang dimaksud dengan pengaktifan 

(activation). Pengukuran kinerja dapat dibuat rumus  

 

 

Freedberg kemudian membahas mana yang lebih penting antara keduanya, 

kemampuan atau pengaktifan. Dikatakan betapa pentingnva kemampuan. namun 

itu tidak dapat efektif tanpa pengaktifan. Harus dimaklumi, faktor kemampuan 

memang merupakan syarat yang mutlak diperlukan guna meraih hasil kerja yang 

lebih baik. Namun, faktor pengaktifan juga cenderung selalu berperan dalam 

menentukan tingkat keberhasilan pada setiap lapangan pekerjaan. Maka tidak ada 

jawaban lain kecuali: kinerja selalu membutuhkan keduanya, tidak bisa ditawar. 

Menurutt Seymour (1991) kinerja merupakan tindakan-tindakan/ 

pelaksanaan tugas yang dapat diukur. Latham (1983) mengukur kinerja dengan 

jumlah bahan baku yang digunakan pekerja selama kurun waktu tertentu. 

KINERJA = KEMAMPUAN X PENGAKTIFAN 
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Sedangkan menurut Cascio (1982) mengatakan ukuran kinerja dapat meliputi data 

produksi, data personalia dan lain-lain sesuai dengan tujuan. Sedang menurut 

Ivancevich (1983) mengevaluasi kinerja karyawan dalam dua katagori. Pertama, 

terhadap karyawan teknik terdiri atas, (1) kompetensi teknis, (2) sanggup 

mencukupi kebutuhannya sendiri, (3) hubungan dengan orang lain, (4) kompetensi 

komunikasi, (5) inisiatif, (6) kompetensi administratif, (7) keseluruhan hasil 

kinerja karyawan teknik. Kedua, evaluasi terhadap ilmuwan meliputi : 1) 

kreativitas, 2) kontribusi yang diberikan, 3) usaha kerja kelompok, 4) keseluruhan 

hasil kinerja ilmuwan. Halim (1983: 480) mengukur kinerja responder (mandor), 

yaitu dengan (1) kualitas kinerja mereka, (2) produktivitas dalam pekerjaan, (3) 

usaha yang dicurahkan dalam pekerjaan, (4) kecepatan bekerja (5) keseluruhan 

pekerjaan yang menimbulkan kinerja. 

Sedang Lardy dan Trumbo (1980) dan Schuler (1987) mengemukakan 

bahwa kinerja itu memiliki beberapa aspek berikut, yaitu: 

a) Kualitas kerja (quality of work). Baik buruknya kinerja seseorang dapat 

dilihat dari kualitas pekerjaannya. Semakin baik kualitas kerja seseorang, 

maka semakin baik pulalah kinerjanya, begitu juga sebaliknya. Keunggulan 

hasil secara umum dengan mempertimbangkan keakuratan, ketelitian, dan 

keterandalan. 

b) Kuantitas kerja (quantity of work). Kinerja seseorang dapat dilihat dari 

kuantitas hasil kerja seseorang. Semakin banyak kuantitas kerja seseorang, 

menunjukkan bahwa semakin baik kinerjanya, begitu sebaliknya. 

Mempertimbangkan sejumlah kerja yang dimanfaatkan pada periode waktu 
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tertentu sejak penilaian terakhir, dibandingkan dengan hasil kerja pada 

sejumlah standart kerja.  

c) Kerja sama (cooperation). Seseorang yang memiliki kinerja yang baik, 

memiliki kepandaian menjalin kerja sama dengan koleganya, bawahannya, 

dan juga dengan pimpinannya. Seseorang yang tidak punya jalinan kerja 

sama, menunjukkan bahwa seseorang tersebut tidak mudah bergaul dan lebih 

cenderung mengerjakan segala sesuatunya seorang diri. Kinerja sangat 

mempertimbangkan sikap kerja, kerja sama terhadap sesama pekerja, dan 

kerja sama terhadap pimpinan. 

d) Pengetahuan tentang pekerjaan (knowledge of the job). Bahwa tinggi 

rendahnya kinerja seseorang dapat diamati dari pengetahuan seseorang 

tentang pekerjaan yang dilakukannya. Semakin baik pengetahuan seseorang 

tentang pekerjaannya, akan semakin baik pulalah kinerjanya. Kualitas dan 

kuantitas kerja yang baik berawal dari pengetahuan yang cukup tentang 

pekerjaannya. 

e) Keterandalan (dependability). Hal ini menjadi aspek tolak ukur tingkat 

kinerja seseorang. Seseorang yang memiliki kinerja yang tinggi, memiliki 

keterandalan yang tinggi dalam melakukan pekerjaannya. la betul-betul dapat 

diandalkan dalam melaksanakan pekerjaannya. Reliabilitas pekerja dalam 

melaksanakan tugas secara akurat dan dalam waktu yang dialokasikan. 

f) Kehadiran dan ketepatan waktu (attendence and punctually). Bahwa kinerja 

yang tinggi ditunjukkan dengan jelas dalam kehadiran dan ketepatan waktu 

datang dan menyelesaikan pekerjaannya. Seseorang yang sering terlambat, 

apalagi sering tidak masuk kerja, tidak mungkin memiliki kinerja yang tinggi. 
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Mempertimbangkan catatan pekerja, reliabilitas, dan kemampuan untuk 

melaksanakan pekerjaan pada waktu yang telah ditentukan. 

g) Pengetahuan tentang kebijaksanaan dan tujuan organisasi (knowledge of 

company policy and objectives). Hal penting yang juga menjadi tolak ukur 

tingkat kinerja seseorang adalah pengetahuan dan pemahaman yang jelas 

tentang kebijaksanaan dan tujuan organisasi. Mereka yang tabu kebijaksanaan 

dan tujuan organisasi, akan dapat menyesuaikan dirinya dengan organisasi 

tempat ia bekerja. Sehingga ia akan melalukan pekerjaannya dengan 

maksimal agar tujuan organisasi dapat dicapai. Penerimaan, pemahaman, dan 

promosi terhadap kebijakan dan tujuan organisasi pada tanggung jawab kerja 

pekerja. 

h) Prakarsa dan pertimbangan (initiative and judgment). Bahwa kinerja yang 

tinggi ditandai dengan prakarsa dan pertimbangan yang tinggi. Seseorang 

yang memiliki kinerja yang tinggi, memiliki prakarsa yang baik dan selalu 

mempertimbangkan pelaksanaan tugasnya agar selalu mencapai hasil yang 

maksimal. Tidak ceroboh dan pasif. Kemampuan dan kecenderungan untuk 

meyakini dan mengembangkan ide-ide dan metode baru. 

i) Supervisi dan kemampuan teknis (supervisory and technical potential). 

Kinerja seseorang dapat dilihat dan pengawasan yang dilakukan. Mereka 

yang memiliki kinerja yang tinggi, melakukan pekerjaannya jaannya dengan 

tetap baik walaupun tidak diawasi. la selalu menjaga kualitas pekerjaannya 

dan begitu juga sebaliknva. Mempertimbangkan kemampuan pekerja untuk 

mengajar dan meningkatkan ketrampilan pekerja yang lain, memotivasi dan 
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memimpin, mengelola dan menentukan pekerjaan, dan mengkomunikasikan 

ide-ide dan instruksi. 

Priestley (1982) menjelaskan bahwa istilah performansi atau kinerja itu 

menunjuk pada pandangan dan pengertian yang jelas tentang pengaplikasian 

keterampilan seseorang yang nyata dalam tugas-tugas tertentu dengan hasil kerja 

yang nyata dan jelas. Pendapat ini mengisyaratkan bahwa kinerja itu merupakan 

proses pelaksanaan suatu tugas dan tanggung jawab seseorang dalam suatu 

organisasi dan proses itu menampakkan hasil yang dapat diamati dan dapat diukur 

berdasarkan tugas yang dipercayakan. Mengingat kinerja itu dapat diamati dan 

dapat diukur, dengan demikian kinerja itu dapat diupayakan untuk dilaksanakan 

berbagai usaha perbaikan dan peningkatan. 

Kinerja yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kinerja dosen. 

Berdasarkan statement pengertian kinerja sebagaimana tersebut di atas, dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kinerja dosen adalah unjuk kerja atau 

pencapaian kerja yang dilakukan oleh dosen dalam melaksanakan tugasnya. Tugas 

pokok dosen adalah melaksanakan Tri Dharma perguruan Tinggi yaitu 

melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat. 

2. Kinerja Dosen 

Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahlianya 

diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar pada 

perguruan tinggi yang bersangkutan. Dosen sebagai tenaga pendidik mempunyai 

posisi strategic, mempunyai pengaruh langsung terhadap proses belajar 

mahasiswa. Kualitas proses dan hasil belajar pada akhirnya ditentukan oleh mutu 
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pertemuan antara dosen dan mahasiswa. Ilmu mereka baik yang empirik maupun 

yang rasional serta berbagai ` sikap keilmuan mahasiswanya (Uwes, 1999: 11). 

Hal ini ditegaskan oleh Knowles (1977:1613) sebagai berikut: 

The most important people in colleges and universities are not the 

president or deans, the student or staff they are the members of the 

faculty. The faculty is the essential ingredient in the control of 

academic programs, and such programs are the basic reason for 

having colleges and universities. ... faculty members are the people 

in closest and most continuous contact with students. They are the 

key people who meet with student in closes. 

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Unesco (1984) menegaskan bahwa 

ketinggian kedudukan dosen, disebabkan setiap kegiatan di perguruan tinggi, pada 

dasarnya selalu melibatkan dosen. Keterlibatan ini disebabkan oleh (a) sifat 

organisasi perguruan tinggi; dan (b) fungsi dosen pada perguruan tinggi.  

Pertama, Sebagai organisasi, perguruan tinggi diciptakan dan dipelihara 

untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan pewarisan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan. Untuk itu menurut Unesco, staf perguruan tinggi harus memiliki 

potensi untuk menguasai pengetahuan dan pemahaman akademik (academic 

knowledge and understanding), menguasai ketrampilan, menjalani prosedur, serta 

mendesain dan melaksanakan penelitian (research skills, procedures, design and 

applications). mengajar (teaching), menguasai administrasi (administration), dan 

pengabdian pada masyarakat (serving the community). Karena itu setiap kegiatan 

manajemen pendidikan, khususnya manajemen personil dituntut untuk 

berorientasi pada mutu sejak penentuan kebutuhan dosen, rekrutmen, seleksi, 

pengangkatan, penempatan, pembinaan dan pengembangannya. 

Kedua, setiap kegiatan yang merupakan pelaksanaan fungsi perguruan 

tinggi yakni pewarisan dan pengembangan ilmu pengetahuan, selalu melibatkan 

dosen. Sebab selain mereka sendiri yang langsung merasakan kebutuhan terhadap 
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cara dan materi pengembangan, mereka juga memiliki otoritas dalam 

melaksanakan fungsi perguruan tinggi. Dengan demikian, dosen yang professional 

adalah dosen yang menguasai, mengikuti perkembangan mampu mengembangkan 

serta bertanggung jawab terhadap disiplin ilmunya, memiliki kemampuan 

berinteraksi dengan mahasiswa secara profesional, menghormati dan melindungi 

hak-hak mahasiswa, menjadi teladan dalam sikap dan pemikiran, berkemampuan 

menyusun kurikulum yang relevan, efektif dan efisien, memberikan informasi 

yang luas, dalam dan mutakhir, menciptakan suasana akademik yang kondusif 

bagi pengembangan mahasiswa, membuat sistem penilaian yang shahih serta 

pemantauan dan evaluasi yang teratur, sebagai kegiatan-kegiatan yang langsung 

berhubungan baik dengan transfer of knowledge and attitude maupun 

pengembangan scientific attitude mahasiswa. (Sanusi Uwes,1999). 

Kinerja dosen adalah kuantitas dan kualitas pekerjaan yang diselesaikan 

oleh dosen sesuai dengan tata aturan yang mengikat di perguruan tinggi maupun 

perundangan-perundangan yang berlaku. Dalam penelitian ini yang dimaksud 

kinerja dosen adalah mengacu pada indikator-indikator kinerja dosen 

a) Kinerja Tugas pendidikan dan Pengajaran 

Dalam hal tugas pendidikan, dosen yang berkinerja tinggi adalah dosen 

yang melaksanakan tanggung jawab pengajaran, bimbingan dan latihan 

keterampilan bagi para mahasiswanya. Dalam kaftan ini Kenneth G. Ryder (dalam 

Knowles, 1970) memperinci kepada tiga faktor yakni mahasiswa, profesi dan 

institusi. 

1) Dalam kaitannya dengan mahasiswa, tugas dosen dalam pelaksanaan 

pendidikan adalah sebagai berikut: 
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 Melaksanakan tugas mengajar dengan memakai perencanaan bahan kuliah, 

persiapan perkuliahan, hadir di kelas sesuai jadwal, mengemukakan 

syaratsyarat perkuliahan secara jelas, serta memberi nilai dengan objektif 

sesuai ketentuan lembaga. 

 Menyadari bahwa mahasiswa sebagai individu harus dihormati dan 

mempunyai hak-hak yang harus dilindungi. Hal ini menurut adanya 

perhatian pada masalah-masalah akademik dan pribadi yang dihadapi 

mahasiswa dengan memberi nasehat, memperlakukan mereka dengan balk 

di kelas, menyimpan rahasia pribadi mahasiswa yang mereka kemukakan 

pada saat mereka konsultasi. 

 Menyadari bahwa dosen adalah teladan bagi mahasiswa dan berpengaruh 

terhadap pembentukan sikap dan pemikiran mahasiswa. Oleh karena itu 

harus selalu ditunjukkan keteladanan kepada mahasiswa dalam hal 

kemampuan akademik, intelektualitas, integritas pribadi dan etika profesi. 

 Menyadari bahwa dosen tidak dibenarkan menggunakan kedudukan dan 

pengaruhnya di kolas (perkuliahan) untuk menyampaikan materi dan 

masalah yang di luar lingkup mata kuliah dan di luar kompetensi 

profesinya.  

2) Dalam hal tanggung jawab profesi, tugas dosen adalah sebagai berikut: 

 Tanggung jawab untuk selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan 

dalam disiplin akademiknya dengan membaca literatur yang baru berupa 

buku atau jurnal, dan mengikuti kegiatan ilmiah berupa diskusi atau 

seminar, mengenai bidang studinya. 
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 Selalu berusaha meningkatkan keefektifan mengajar, mencari cara-cara 

baru dalam menyampaikan materi kuliah, memotivasi mahasiswa dan 

memperbaiki metode evaluasi prestasi mahasiswa. 

 Bertanggung jawab untuk ikut serta mengembangkan ilmu pengetahuan 

dalam bidang studinya melalui penelitian, analisis dan penulisan secara 

kreatif serta menyajikan makalah pada kesempatan diskusi atau seminar. 

 Bertanggung jawab untuk membantu kolega dosen dan membantu 

lembaga dalam kegiatan pengembangan kurikulum, kegiatan ilmiah 

jurusan, Fakultas dan universitas serta berpartisipasi di dalamnya, serta 

kegiatan kepanitian yang diselenggarakan oleh Jurusan, Fakultas dan 

sebagainya. 

 Bertanggung jawab untuk melindungi dan meningkatkan gengsi akademik 

dan profesi dosen antara lain dengan membantu merekrut dosen baru yang 

berkualitas, memberikan rekomendasi yang obyektif dalam kenaikan 

jabatan akademik kolega dosen lain, merekomendasi kolega dosen yang 

nyata-nyata tidak memiliki kemampuan akademik, tidak memiliki 

integritas pribadi, berkelakukan buruk dan sebagainya. 

 Bertanggung jawab untuk memberi contoh menghormati hak orang lain 

untuk berbeda pendapat. 

3) Sementara itu tanggung jawab institusional, dikemukakan sebagai berikut: 

 Selalu melaksanakan tugas kelembagaan dengan baik. 

 Menggunakan dana yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya 

sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. 
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 Selalu berusaha sesuai dengan kemampuan profesi dan kemampuan 

pribadinya untuk mencegah terjadinya kerugian financial atau hal lain 

yang merugikan nama baik lembaga baik secara legal maupun sosial. 

 Mencegah terjadinya penggunaan sumber dana dan daya untuk 

keuntungan dan kepentingan pribadi, seperti dalam projek penelitian, 

projek konsultasi, kecuali dengan izin khusus. 

 Memberikan dukungan yang baik pada kegiatan-kegiatan lembaga dengan 

berpartisipasi aktif di dalamnya. 

 Mempunyai komitmen yang mantap dalam pengembangan perpustakaan, 

laboratorium dan sebagainya. 

 Dalam menyampaikan ide pribadinya kepada masyarakat tidak 

mengatasnamakan lembaga, tapi secara tegas harus menyatakan sebagai 

cendekiawan atau warga negara. 

Dalam pada itu Fortunato dan Wadded (1981) rnerinci tugas pendidikan 

pengajaran kepada Sembilan kegiatan utama, yakni: 

meet all class sections on time; (b) advise and assist students 

during regularly scheduled office hours; (c) update lecture 

materials regularly; (d) develop, administer, and score 

examinations focused on learning experiences; (e) proide timely 

and constructive feedback to student about examination results; 

(f) lecture affectively; (g) facilitate class discussions and self-

directed learning; (h) cover the course materials as out-lined in 

the syllabus and catalogue; (i) effectively use a variety of media 

and instructional methods for clarity of presentation and to 

generate and maintain student interest. 

 

Secara lebih jelas pendapat Fortunato dan Wadded (1981) tersebut 

disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang dapat digunakan sebagai contoh kinerja 

dosen, yaitu: (a) melakukan pertemuan kelas tepat waktu. (b) memberikan nasehat 
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dan membantu mahsiswa selama hari kerjanya di kantor, kegiatan ini berkaitan 

dengan tugas dosen sebagai penasehat akademik; (c) mempersiapkan dan 

menyajikan materi kuliah yang update, maksudnya adalah materi yang 

dipersiapkan dan disajikan haruslah disesuaikan dengan perkembangan zaman; (d) 

mengembangkan, mengelola, dan menentukan nilai atas pengalaman belajar 

mahasiswa; (e) menyediakan waktu secara konstruktif untuk membahas kembali 

hasil-hasil ujian mahasiswa; (f) efektif dalam memberikan kuliah; (g) membantu 

dan memudahkan jalannya diskusi di kelas; (h) merumuskan dan menyajikan 

materi perkuliahan menjadi bentuk yang sederhana sehingga memudahkan 

mahasiswa untuk mempelajarinya: (1) menggunakan berbagai media secara 

efektif dalam mengoperasikan materi kuliah dalam setiap perternuan. 

Dalam kaitan dengan tugas pendidikan tersebut, dapat dikatakan bahwa 

penguasaan materi dan keterampilan teknis dalam proses belajar mengajar 

merupakan dua hal yang mutlak harus ada pada dosen. Melalui penguasaan materi 

dan keterampilan teknis mengajar para dosen, pelaksanaan pengajaran yang 

mendidik dapat dilaksanakan. Pelaksanaan pengajaran ini menempati kedudukan 

sentral sebab pada kegiatan ini terjadi titik temu antara pendidik dengan terdidik 

dalam tugas pelaksanaan mini pendidikan. Dalam kaitan dengan pelaksanaan 

pengajaran ini, Georgia Departement of Education (1979) telah mengembangkan 

Teacher Performance Assessment Instruments yang, kemudian diadaptasi dan 

dimodifikasi oleh Depdikbud (1984) menjadi Alat Penilai Kemampuan Guru 

(APKG). Instrumen atau alat penilai ini menyoroti tiga aspek utama kemampaun-

kemampuan yang tidak boleh tidak harus dimiliki tiap dosen dari bidang studi 

maupun (generic essentials), yakni Rencana Pengajaran (Teaching Plans and 
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Materials), Prosedur mengajar (Classroom Prosedures) dan hubungan antar 

Pribadi (Interpersonal skill). 

Kinerja membuat Rencana Pengajaran dilihat melalui lima kemampuan 

penampilan yakni (a) menggunakan metode, media dan bahan latihan yang sesuai 

dengan tujuan pengajaran; (b) berkomunikasi dengan mahasiswa; (c) merenca-

nakan pengelolaan kelas; (d) merencanakan penggunaan media dan sumber meng-

ajar; dan (e) merencanakan penilaian prestasi mahasiswa untuk kepentingan peng-

ajaran. Kinerja prosedur mengajar dilihat melalui tujuh kemampuan penampilan 

yakni (a) menggunakan metode, media dan bahan latihan yang sesuai dengan 

tujuan pengajaran; (b) berkomunikasi dengan mahasiswa; (c) mendemontrasikan 

khazanah metode mengajar, (d) mendorong dan menggalakkan keterlibatan maha-

siswa dalam pengajaran; (e) mendemontrasikan penguasaan mata pelajaran dan 

relevansinya; (f) mengorganisasi waktu, ruang, bahan dan perlengkapan pengajar-

an; dan (g) melaksanakan evaluasi pencapaian mahasiswa dalam proses belajar 

mengajar. 

Sedangkan kinerja hubungan personal dosen dilihat melalui empat 

kemampuan penampilan yakni (a) membantu mengembangkan sikap positif oada 

diri mahasiswa; (b) bersikap terbuka dan luwes terhadap mahasiswa dan orang la-

in; (c) menampilkan kegairahan dan kesungguhan dalam kegiatan belajar meng-

ajar; dan (d) mengelola interaksi prihadi dalam kelas. 

Sedang kinerja dosen terkait dengan tugas pembimbingan terdiri atas dua 

macam, yakni 
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b) Kinerja Tugas Penelitian 

Penelitian yang bermutu memenuhi syarat dari beberapa aspek penelitian, 

yakni permasalahan dengan latar belakangnya tujuan yang hendak dicapai, 

kerangka pemikiran, premis dan hipotesis atau pertanyaan penelitian, metode, 

hasil septa kesimpulan penelitian. Antara masalah, metoda, kesimpulan dan saran 

harus ada situ kebulatan (Nasution, 1982). Sementara dalam hal permasalahan, 

mutu penelitian berkaitan dengan kejelasan tema sentral, mekanisme proses 

munculnya masalah, identifikasi masalah. Tingkat kepentingan atau kegunaan 

permasalahan bagi kehidupan masyarakat, peluang fakta untuk diobservasi secara 

objektif, sehingga menghasilkan data yang cukup valid, keluasan dampak 

terhadap aspek-aspek kehidupan lain, kemungkinan pelaksanaan kegiatan serta 

tinggi rendahnya urgensi pemecahan masalah (Didi Atmadilaga, 1989:4). Secara 

lebih rinci Stephen Isaac dan William B. Michael (1982:4) membagi penilaian 

permasalahan dalam penelitian ini pada dua besaran pertimbangan yakni 

pertimbangan pribadi (personal considerations) dan pertimbangan sosial (social 

consideration). 

Pertimbangan pribadi meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kesejalan 

harapan individu dengan harapan yang lain seperti institusi, kebebasan masalah 

dari bias-bias pribadi, dukungan ketrampilan dan latar belakang pengetahuan, 

peluang memperoleh peralatan dan invertigasi, waktu, dana data serta dukungan 

administrasi, bimbingan, kerjasama dan perilaku studi. Sementara pertimbangan 

sosial meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil penelitian 

sebagai jalan keluar permasalahan, daya guna hasil penelitian bagi pendidik, 

orang tua, pekerjaan sosial atau yang lainnya, keleluasan ruang dan waktu untuk 
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penerapan penemuan, peluang memperluas hasil temuan, peluang invertigasi dan 

penemuan serta kemungkinan invertigasi yang lainnya. 

Pada sisi lain Nasution (1982) mempersyaratkan lima permasalahan 

penelitian, yakni (a) masalah itu hendaknya bertalian dengan konsep-konsep yang 

pokok; (b) masalah itu hendaknya mengembangkan atau memperluas cara-cara 

memberikan test suatu teori; (c) masalah itu memberi sumbangan kepada pengem-

bangan metodologi penelitian dengan menemukan alas, teknik atau metode baru; 

(d) masalah itu hendaknya memanfaatkan konsep-konsep, teori atau data dan 

teknik dari disiplin-disiplin ilmu yang berlainan; (e) masalah itu hendaknya ditu-

angkan dalam desain yang cermat dengan uraian yang teliti mengenai variabel-

variabelnya serta menggunakan metode yang paling serasi. (Uwes, 1999). 

Sedangkan perihal tujuan atau output penelitian, kebermutuannya terletak 

pada kejelasan identifikasi tujuan tersebut. Terdapat banyak kemungkinan bentuk 

output, yang pada prinsipnya terdapat satu atau lebih konsep-konsep. Mungkin 

berupa rumusan-rumusan kesimpulan atas kecenderungan umum, generalisasi, 

atau ketentuan suatu eksistensi, esensi, sifat-sifat khusus dan umum, hubungan 

suatu proses prilaku. Namur dapat juga berupa suatu benda/alat atau suatu sistem, 

atau berupa kesimpulan sebagai hipotesa, gagasan prinsip atau dugaan teoritis. 

Hal ini erat kaitannya dengan metoda. Diperlukan konsistensi metodologis, 

sehingga terdapat benang merah yang terentang tutus antara paradigma, kisi-kisi 

dan instrumen data, selain cara pengujian akurasi data dan verifikasinya (Achmad 

Sanusi, 1987). 
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c) Kinerja Tugas Pengabdian Masyarakat 

Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang menghubungkan 

hasil penelitian dan penguasaan disiplin ilmu dalam bidang pendidikan di satu 

sisi, dengan peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan masalah penelitian 

pada sisi lain. Namun, demikian, kegiatan pengabdian pada masyarakat di pergu-

ruan tinggi, difungsikan dan diarahkan juga untuk menunjang pembangunan lapis-

an di berbagai masyarakat. (Depdikbud, 1976). 

Berdasarkan fungsi dan sasaran tersebut di atas, tolok ukur mutu peng-

abdian pada masyrakat tidak hanya berkaitan dengan keilmuan saja, namun berka-

itan secra kompleks dengan kelembagaan dan kemasyarakatan. Hal ini berarti me-

nyangkut masalah pegadministrasian kegiatan warga kampus di luar kampus. 

Berbagai aspek pengukuran mutu kegiatan pengabdian pada masyarakat 

adalah (a) kegiatan atas nama perguruan tinggi; (2) usaha bersama antara perguru-

an tinggi dengan masyarakat tempat kegiatan tersebut dilaksanakan; (c) seimbang 

dengan kegiatan pcndidikan dan penelitian; (d) atas inisiatif subjek pelaksanaan 

kegiatan; (e) bernianfaat bagi masyarakat tempat kegiatan dilakukan; (f) menun-

jang pembangunan di sate segi dan menunjang pengembangan ilmu pada sisi lain; 

(g) merupakan pengamalan ilmiah dari ilmuan dikaji, sehingga merupakan 

kegiatan yang efisien dan efektif. (Uwes, 1999). 

d) Kinerja Penunjang Tugas Pokok Dosen 

Penunjang tugas pokok dosen adalah kegiatan yang mendukung 

pelaksanaan tugas pokok dosen. Penunjang tugas pokok dosen sebenarnya 

mengacu kepada tiga hal: pertama, dosen sebagai seorang pribadi berprofesi 

ilmuwan yang dalam hal ini memiliki kebebasan akademik; kedua, sebagai civitas 
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akademik perguruan tinggi yang berfungsi sebagai lembaga an agent of change; 

ketiga, dosen sebagai warga masyarakat dan warga negara yang memiliki hak dan 

kewajiban sebagai warga masyarakat dan warga negara umumnya. Bagaimana 

aktivitas dosen di tiga areal tersebut saling menunjang. utamanya menunjang 

tugas pokok dosen yaitu melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. 

Pertama, dosen sebagai seorang pribadi yang berprofesi sebagai ilmuwan, 

mereka terbagi pada pertama budaya disiplin ilmunya dan kedua pada bentuk 

kegiatan pendidikan dan penelitian (Burton R. Clark, 1983:89). Dalam bentuknya 

yang murni, keterikatan pada disiplin ilmu, membawa mereka jadi ilmuwan 

fanatik yang terikat pada bab, buku atau lapangan penelitiannya. Catatan Terry 

(dalam Clark, 1989) mengungkapkan bahwa dosen dan para eksekutif perguruan 

tinggi semakin hari semakin terisolasi hidupnya dalam disiplin yang menjadi 

bidang garapannya. Keterikatan pada bidang keilmuannya, merupakan implikasi 

logis adanya kebebasan akademik. Yang bagi dosen sendiri merupakan tugas 

untuk mengkaji,membahas mengutarakan kesimpulan-kesimpulan bidang ilmu, 

tanpa campur tangan penguasa politik agama atau lembaga tempat bekerja. 

sepanjang metode-metodenya tidak bertentangan dengan etika profesional 

(Muchtar Buchori, 1990).  

Budaya disiplin ilmu yang ditunjang kebebasan akademik, secara historis 

telah melahirkan pengetahuan baru, alai kehidupan baru, serta pandangan-panda-

ngan baru terhadap kehidupan, untuk kemudian menjadikan lembaga-lembaga se-

bagai an agent of change. Hal ini dapat dicontohkan umpamanya dengan ditemu-

kannya alat kehidupan mikroskop pada tahun 1590, termometer tahun 1592, teles-

kop sekitar tahun 1608, barometer sekitar 1643. Demikian juga pada masa itu 
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telah lahir pandangan-pandangan baru tentang antomi tubuh manusia oleh 

Andreas Visalius (1514-1564), tentang sirkulasi darah dan fungsi jantung sebagai 

pompa oleh William Harvey (1578-1657). Di bidang astronomi muncul Coperni-

cus (1473-1543) sebagai bapak astronomi modern, Galileo Galilei (1564-1642) 

pencipta teleskop astronomi dan Johannes Kepler (1571-1630) dengan rumus-

rumus gerakan planetnya. (Uwes; 1999). 

Kedua, dosen sebagai civitas akademika perguruan tinggi yang berfungsi 

sebagai lembaga and agent of change. Sebagaimana konsep yang disimpulkan 

Ndraha. (1998) dari beberapa sumber bahwa pada masa lalu peradaban manusia 

bergantung pada negara dan lembaga agama sebagai sumber, transformator, 

konservator dan distributor nilai-nilai di dalam masyarakat. Kemudian sejak 

Revolusi Industri abad ke-18 bertahap tegaklah sokoguru ketiga yaitu Industri 

yang dianggap sebagai dinamisator kemajuan, kemudian pada akhir abad ke-20 

yaitu zaman Post Industri maka tegaklah sokoguru keempat yaitu perguruan 

tinggi. Bahkan menurut ramalan. Daniel Bell dalam Ndraha (1998) masyarakat 

masa depan amat dipengaruhi oleh teknologi intelektual sebagai metodologi 

penemuan, konservasi, dan penggunaan ilmu pengetahuan. Dengan demikian 

dalam masyarakat global perguruan tinggi berkedudukan sebagai sumber, trans-

formator, konservator dan distributor sekaligus dinamisator kemajuan peradaban 

manusia (Ndraha, 1988).  Selain berkedudukan sebagai lembaga akademik sekali-

gus sebagai lembaga social dan lembaga pemerintah. 

Ketiga, dosen sebagai warga masyarakat dan warga negara yang memiliki 

hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat masyarakat dan warga negara 

umumnya. Selain perguruan tinggi berfungsi sebagai agent of change. Di negara-
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negara berkembang perguruan tinggi merupakan "perpanjangan tangan pemerin-

tah". Hal ini berarti perguruan tinggi mengemban tugas pemerintah untuk mencer-

daskan kehidupan bangsa. Dalam posisi demikian, perguruan tinggi berada pada 

dua tarikan kekuatan. Namun, lantaran tarikan birokrasi dengan sosial budaya 

yang diantaranya terdapat pada anggota dan pengelola perguruan tinggi itu sen-

diri utamanya dosen, maka tarikan pada birokrasl pada umumnya lebih kuat dan 

lebih memberi warna akan kehidupan perguruan tinggi. Keadaan demikian menu-

rut Hardjosoemantri (Prisma, 1990) bukanlah berarti bahwa pemerintah dan 

perguruan tinggi berada dalam posisi yang berlawanan, namun berarti perguruan 

tinggi negara-negara berkembang khususnya Indonesia, mempunyai kebebasan 

yang bertanggung jawab dihadapan undang-undang yang ada. Hal demikian ben-

tuk aktualnya adalah adanya hubungan timbal balik antara perguruan tinggi seba-

gai lembaga pengembangan ilmu di satu segi serta pemasok dan pembuat kebijak-

an-kebijakan tertentu pada lembaga pemerintah pada sisi lain. (Uwes,1999). 

Dosen sebagai warga masyarakat dalam hal ini dosen dapat melakukan 

aktivitas yang umumnya dilakukan masyarakat, namun diupayakan yang, dapat 

menunjang tugas pokoknya seperti mempunyai prestasi dalam bidang olah raga 

seni maupun humaniora lainnya. Dalam bidang sosial, seni dan warga negara yang 

memiliki hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dan warga negara umum-

nya. 

Penunjang tugas pokok dosen adalah kegiatan yang mendukung pelak-

sanaan tugas pokok dosen, meliputi : (1) Menjadi anggota dalam suatu Panitia / 

Badan pada perguruan tinggi; (2) Menjadi anggota panitia / badan pada lembaga 

pemerintah; (3) Menjadi anggota organisasi profesi; (4) Mewakili PT/Lembaga 
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Pemerintah duduk dalam Panitia antar Lembaga; (5) Menjadi anggota delegasi 

Nasional ke pertemuan internasional (6) Berperan serta aktif dalam pertemuan 

ilmiah; (7) Mendapat tanda jasa / penghargaan; (8) Menulis buku pelajaran SLTA 

ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional; (9) Mempunyai prestasi 

di bidang olahraga/kesenian/sosial. Selain mengacu kepada beberapa teori di atas, 

kinerja dosen tentunya harus mendasarkan kepada pada Keputusan Menton 

Negara Koordinator Biding Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Apa-

ratur Negara Nomor : 3 8/KEP/MK. WASPAN/8/1999 Tenting Jabatan Fungsi-

onal Dosen dan Angka Kredit Bab III Pasal 4 yang menjelaskan bahwa unsur 

kegiatan yang yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri dari: unsur 

utama dan unsur penunjang, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Unsur Utama meliputi: 

 Pendidikan 

 Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar / sebutan / ijazah / 

akta. 

 Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar / sebutan / ijazah / 

akta tambahan yang setingkat atau lebih tinggi di luar bidang ilmunya. 

 Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional Dosen dan memperoleh 

Surat "Panda Tamat Pendidikan dan pelatihan (STTPP) termasuk yang 

berbentuk kegiatan magang Dosen yunior. 

2) Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi: 

 Melaksanakan pendidikan dan pengajaran, meliputi: 
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 Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan menguji serta menyelenggarakan 

kegiatan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktek 

bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran; 

 Membimbing seminar mahasiswa, 

 Membimbing kuliah kerja nyata (KKN), praktik kerja nyata (PKN), 

praktik kerja lapangan (PKL); 

 Membimbing tugas akhir penelitilan mahasiswa termasuk membimbing 

pembuatan laporan basil penelitian tugas akhir; 

 Penguji pada ujian akhir; 

 Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan; 

 Mengembangkan program perkuliahan: 

 Mengembangkan bahan pengajaran; aran 

 Menyampaikan orasi ilmiah; 

 Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan; 

 Membimbing Dosen yang lebih rendah jabatannya: 

 Melaksanakan kegiatan datasering dan pencangkokan Dosen, 

 Melaksanakan penelitian dan pengembangan serta menghasilkan karya ilmiah, 

karya teknologi, karya monumental/seni pertunjukkan jukkan dan karya sastra, 

meliputi: 

 Menghasilkan karya penelitian; 

 Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah: 

 Mengedit/menyunting karya ilmiah 

 Membuat rancangan dan karya teknologi; 

 Membuat rancangan dan karya seni. 
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 Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, meliputi 

 Menduduki jabatan pimpinan dalam lembaga pemerintahan/pejabat Negara 

sehingga harus dibebaskan dari jabatan organiknya; 

 Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang, dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat; 

 Memberikan latihan/penyuluhan/penataran/pada masyarakat 

 Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang 

pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan; 

 Membuat/menulis karya pengabdian kepada msyarakat. 

 Unsur Penunjang-penunjang Tugas Pokok Dosen 

 Menjadi anggota dalam suatu Panitia / Badan pada perguruan tinggi. 

 Menjadi anggota panitia / badan pada lembaga pemerintah. 

 Menjadi anggota organisasi profesi. 

 Mewakili PT / Lembaga Pemerintah duduk dalam Panitia antar Lembaga. 

 Menjadi anggota delegasi Nasional ke pertemuan internasional. (o 

Berperan Berta aktif dalam pertemuan ilmiah. 

 Mendapat tanda jasa / penghargaan. 

 Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan 

secara nasional. 

 Mempunyai prestasi di bidang olahraga/kesenian/social. 

Penilaian terhadap kinerja dosen merupakan suatu upaya untuk 

mengetahui kecakapan maksimal yang dimiliki oleh dosen berkenan dengan 

proses dan hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukannya atas dasar kriteria 

tertentu (Gordon, 1991). Dengan kata lain dapat diartikan bahwa menilai kinerja 
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ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja seseorang (Wether 

and Davis, 1989). Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja dosen. pemimpin 

dalam hal ini Rektor, dapat mengetahui tindakan-tindakan apa yang sebaiknya 

dilakukan untuk melakukan berbagai perbaikan. Rektor juga bisa mengetahui 

sejauh mana para dosen dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Dan bagi 

dosen sendiri, hasil dari penilaian tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi 

diri atau umpan balik terhadap kinerjanya selama ini untuk terus melakukan 

meningkatkan kinerjanya. Dalam menilai kinerja dosen, penelitian ini 

menggunakan kriteria berdasarkan beberapa teori kinerja dosen diri Landy dan 

Trumbo (1980; dan Schuler (1987), Unesco (1984), dan Kenneth G. Ryder (dalam 

Sanusi Uwes, 1999:Fortunate dan Waddel (1981); kemudian dirangkum dan 

disesuaikan dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 38/KEP/M K. WAS PAN/8/1999). 

Dengan demikian yang dimaksud kinerja dosen dalam penelitian ini adalah 

kinerja yang hasil akhirnya mengacu kepada Keputusan Menteri Negara 

Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor : 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 Tentang Jabatan Fungsional 

Dosen dan Angka Kredit Bab III Pasal 4 di atas serta penjelasannya. 
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F. PENELITIAN TERDAHULU 

 Berikut ini adalah beberapa contoh penelitian terdahulu yang melandasi 

kerangka berpikir 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

No Nama Tahun Judul Penelitian Kesimpulan 

1 Rully 

Indrawan 

2003 Percik-Percik 

Pengurusan Jabatan 

Akademik/Fungsional 

Artikel fakta penyebab rendahnya 

kinerja dosen antara lain 

mulai dari rekrutmen, 

iklim perguruan tinggi 

yang tidak kondusif 

sampai pada imbal kerja 

yang kurang memadai 

2 Bambang 

Swasto 

1995 Pengembangan SDM: 

Pengaruhnya 

Terhadap Kinerja dan 

Imbalan 

Artikel secara tidak langsung 

imbalan akan meningkat 

jika seorang dosen 

mempunyai kemampuan 

yang tinggi, namun dharma 

penelitian dan dharma 

pengabdian kepada 

masyarakat tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

imbalan yang diterima 

dosen karena kegiatan 

tersebut masih jarang 

dilakukan oleh dosen 

3 Scribner 2000 An Exploratory Study 

of Career and 

Technical Edication 

Teacher 

Empowerment: 

Implications for 

School Leader 

Jurnal (1) pengalaman karier dan 

pengajar teknik pendidikan 

telah mengabaikan literatur 

perubahan pendidikan,  

(2) menjadi penting untuk 

memahami bagaimana 

pengajar karier dan teknik 

memandang diri mereka 

dalam usahanya. 

4 Genoveva 

dan 

Elizabeth 

Vita M 

  Jurnal (a) menginformasikan 

kepada perguruan tinggi 

tentang perlunya 

mengadakan penilaian 

kinerja untuk dosen, selain 

dapat memotivasi dosen 

untuk lebih berprestasi, 

dapat juga meningkatkan 

nilai akreditasi perguruan 

tinggi,  
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(b) menginformasikan 

kepada dosen tentang 

perlunya melaksanakan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi 

dalam rangka 

meningkatkan citra 

institusi dan sekaligus juga 

memberikan manfaat 

pribadi, karena hasil-hasil 

pengajaran, penelitian dan 

pengabdian dapat dipakai 

untuk mengurus 

kepangkatan akademik 

5 Th. Agung 

M. Harsiwi 

2001 Produktivitas Kerja 

dan Kesempatan 

Aktualisasi Diri 

Dosen Wanita pada 

Perguruan Tinggi 

Swasta Di Kopertis 

Wilayah V. 

Jurnal (1) faktor internal adalah 

faktor yang terkait dengan 

diri dosen wanita yang 

bersangkutan seperti faktor 

motivasi, keluarga, dan 

lain-lain.  

(2) faktor eksternal adalah 

faktor yang berada diluar 

pribadi dosen wanita 

tersebut, seperti kebijakan 

institusi pemerintah 

kondisi lingkungan kerja, 

jaminan perlindungan hak-

hak wanita, dan lain-lain. 

Penelitian ini memiliki 

kesamaan dalam meneliti 

mengenai motivasi yang 

berpengaruh pada kinerja. 

6 Suyono 2008 Peningkatan Kualitas 

Dosen Sebagai Salah 

Satu Upaya Strategis 

dalam Pengembangan 

Sumberdaya Manusia 

Jurnal bahwa kualitas dosen 

sekurang-kurangnya 

ditentukan oleh kualitas 

akademik atau profesional 

calon dosen, sistem 

penerimaan dosen, 

pembinaan dan pendidikan 

lanjutan dosen, 

penghargaan karya kreatif 

dosen, kebijaksanaan-

kebijaksanaan yang 

berkaitan dengan 

kehidupan akademik atau 

profesional di tingkat pusat 

dan di tingkat institusi dan 

kemauan otonom dosen 

untuk maju dan berprestasi 

dalam menjalankan 

tugasnya 
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7 Supriyanto 2008 Pengaruh faktor-

faktor organisasional 

terhadap kinerja 

dosen pendidikan 

ekonomi (studi pada 

lembaga pendidikan 

tenaga kependidikan 

negeri di Jawa Timur) 

Desertasi peningkatan kinerja dosen 

dapat dicapai melalui 

peningkatan/perbaikan 

variabel-variabel yang 

menjadi prediktornya, 

yaitu budaya organisasi, 

dukungan organisasi, 

hubungan atasan dan 

bawahan, keadilan 

organisasi dan kepuasan 

kerja. Fokusnya adalah 

mendahulukan perbaaikan 

kepuasan kerja sebagai 

variabel mediator kinerja. 

8 Priyono 2006 Pengaruh Kebijakan, 

Iklim Organisasi dan 

Motivasi terhadap 

Kinerja dan Karier 

Tenaga Edukatif 

Desertasi adanya kecenderungan 

bagi para dosen untuk 

memilih jalur karier pada 

jabatan struktural 

dibandingkan dengan 

jabatan akademik atau 

fungsional. Hal tersebut 

dapat dilihat dari nilai 

loading faktor yang 

terbesar dari indikator 

variabel kebijakan 

Perguruan Tinggi Swasta 

adalah indikator yang 

menyatakan keputusan 

pengangkatan dosen dalam 

jabatan struktural di 

perguruan tinggi 

tempatnya mengajar. 

9 Etta 2006 Pengaruh Budaya 

Organisasi Dan 

Komitmen 

Organisasional 

Pimpinan Terhadap 

Kepuasan Kerja Dan 

Kinerja Dosen 

(Penelitian Pada 

Universitas 

Muhammadiyah Se 

Jawa Timur) 

Desertasi Menyatakan bahwa ada 

pengaruh kepuasan kerja 

terhadap kinerja dosen, dan 

ada pengaruh komitmen 

pimpinan terhadap kinerja 

dosen malalui kepuasan 

kerja dosen. 

 

10 Deli 2009 Pengaruh Motivasi 

Terhadap 

Produktivitas Kerja 

Akademik Dosen 

Pegawai Negeri Sipil 

Dipekerjakan (PNS 

DPK) Pada 

Jurnal motivasi yang meliputi 

pemenuhan kebutuhan 

fisiologis, keamanan/ 

keselamatan, sosial, 

penghargaan/harga diri, 

dan aktualisasi diri 

berpengaruh terhadap 
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Universitas Islam 

Kalimantan 

Banjarmasin 

produktivitas kerja 

akademik dosen. Faktor 

yang sangat kuat 

berpengaruh adalah 

fisiologi kemudian 

penghargaan, sosial, 

aktualisasi diri, dan 

keamanan 

11 Hartadi 2005 Pengaruh Motivasi 

Terhadap Kepuasan 

Kerja Karyawan Pada 

PT. Pikiran Rakyat 

Bandung 

Jurnal motivasi berperan positif 

terhadap kepuasan kerja 

karyawan atau mempunyai 

hubungan yang cukup kuat 

11 Musyarofah 2009 Pengaruh Motivasi, 

Pola Kepemimpinan 

Dan Pengembangan 

Karier Terhadap 

Kinerja Karyawan Di 

Balai Sungai 

Surakarta 

Jurnal 1) motivasi berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

2) pola kepemimpinan 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan; 

pengembangan karier 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. 

3) pengembangan karier 

secara serentak atau 

bersama-sama 

berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan.  

12 Herlan 2009 Pengaruh Program 

Pengembangan 

Karier Dan Motivasi 

Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan 

Jurnal 1) variabel pengembangan 

karier dan variabel 

motivasi berpengaruh 

secara positif terhadap 

variabel kinerja. 

2) secara korelasional 

antara variabel 

Pengembangan Karier 

dengan variabel 

Motivasi dan secara 

bersama-sama kedua 

variabel tersebut 

memberikan pengaruh 

secara positif dan 

signifikans terhadap 

variabel Kinerja. 

13 Anwar 2005 Pengaruh Motivasi 

Terhadap Kepuasan 

Kerja Pegawai  

Badan Koordinasi 

Keluarga Berencana 

Jurnal 1) Secara bersama–sama 

seluruh variabel bebas 

faktor–faktor motivasi 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 
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Nasional  

Kabupaten muara 

Enim 

variabel terikat 

kepuasan kerja pegawai. 

Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi 

faktor-faktor motivasi 

yang diberikan maka 

akan semakin tinggi 

pula kepuasan kerja 

pegawai.  

2) Lingkungan kerja, 

tingkat pendidikan, 

keinginan dan harapan 

pribadi, dan   

kebutuhan, cukup 

berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja pegawai 

BKKBN. Hal ini erat 

kaitannya dengan 

karakteristik yang 

dimiliki oleh 

responden.  

3) Secara parsial variabel 

kebutuhan memiliki 

pengaruh paling 

dominan terhadap 

kepuasan kerja 

pegawai. Sedangkan 

variabel lingkungan 

kerja dan tingkat 

pendidikan  memiliki 

pengaruh tidak 

bermakna terhadap 

kepuasan  pegawai. 
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G. KERANGKA KONSEPTUAL 

Pendidikan memiliki peran penting dalam menunjang kemajuan sebuah 

negara. Terdapat empat elemen penting yang merupakan penyangga utama 

menentukan keberlangsungan hidup sebuah perguruan tinggi. Keempat elemen 

tersebut antara lain program akademis, perpustakaan, pendanaan, dan dosen. Dari 

keempat elemen tersebut dosen merupakan salah satu elemen strategis bagi 

kehidupan peguruan tinggi. Sebagai sebuah pilar utama dalam menyangga berdiri 

dan kokoh sebuah perguruan tinggi, kondisi dosen disatu sisi apabila dilihat dari 

tingkat kesejahtaraan pada umumnya masih dapat dikatakan seimbang apabila 

dibandingkan peran, tugas, dan tanggung jawabnya. Rully Indrawan (2003) 

menyatakan dalam artikelnya faktor penyebab rendahnya kinerja dosen antara lain 

dari rekrutmen, iklim yang tidak kondusif sampai pada imbalan kerja yang 

memadai.  

Pengaruh pengalaman kerja terhadap pengambangan karier dan kinerja. 

Tingkat kinerja dosen dapat semakin meningkat jika diimbangi dengan 

pengetahuan atau keterampilan dimiliki dan dikuasai  dalam pekerjaan  yang telah 

dilakukannya selama beberapa waktu tertentu (Trijoko, 1980). Dimana 

pengalaman kerja seorang dosen dapat diukur mealui rentan waktu atau masa 

kerja yang telah dilaluinya, sehingga orang tersebut dapat memahami tugas-tugas 

dan menajalankan dengan baik, Ranupandojo (1984).  Salah satu aspek penilaian 

dosen dapat dilihat dari masa kerja dan pengetahuan maupun keterampilan yang 

dimilikinya. Dengan demikian unsur pengalaman kerja dosen melekat pada 

kinerja dosen.  Dukungan empiris mengenai pengaruh pengalaman kerja terhadap 

kinerja diperoleh dari Hall & Louck (1977), Trimo (1986), Harahap (1979),  
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Pengalaman kerja juga berpengaruh terhadap pengembangan karier, 

dimana pengembangan karier merupakan hasil dari masa kerja dan pengalaman 

atas kinerjanya. Sebagaimana pada kinerja, Salah satu aspek penilaian dosen dapat 

dilihat dari masa kerja dan pengetahuan maupun keterampilan yang dimilikinya. 

Masa kerja dan pengetahuan memandu seseorang dalam kenaikan dalam 

kariernya.dengan demikian semakin tingginya pengalaman kerja seseorang secara 

langsung meningkatkan kariernya, demikian pula sebaliknya. 

Pengaruh motivasi terhadap pengembangan karier, kepuasan kerja dan 

kinerja. Motivasi adalah faktor-faktor yang ada dalam diri seseorang yang 

menggerakkan dan mengarahkan perilakunya untuk memenuhi tujuan tertentu. Dengan 

demikian timbulnya motivasi seseorang merupakan gabungan dari konsep kebutuhan 

dorongan kebutuhan, tujuan dan imbalan, Deli (2009).  

Motivasi berpengaruh terhadap pengembangan karier seorang karyawan. 

Dimana motivasi yang ditunjukkan oleh kebutuhan-kebutuhan aktualisasi diri 

akan semakin mendorong seseorang untuk lebih meningkatkan kariernya.  Dengan 

demikian semakin tinggi motivasi yang diwakili oleh kebutuhan aktualisasi diri 

maka semakin tinggi pula pengembangan kariernya. 

Motivasi berpengaruh pada kepuasan kerja. Setiap individu akan memiliki  

tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada 

dirinya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pada diri masing-masing 

individu. Semakin banyak aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan 

individu tersebut, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan, dan 

sebaliknya (As’ad, 95 : 1998). Salah satu faktor yang paling dominan 

mempengaruhi tingkat kepuasan kerja adalah kebutuhan. Dukungan empiris 
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mengenai pengaruh motivasi yang diwakili oleh tingkat kebutuhan terhadap 

kepuasan kerja diperoleh dari Anwar (2005), Hartadi (2005). 

 Motivasi juga berpengaruh terhadap kinerja, motivasi yang diwakili oleh 

tingkat kebutuhan pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kinerja. Hal ini 

dikarenakan pemenuhan tingkat kebutuhan dapat dipenuhi dengan peningkatan 

kinerja yang baik. Dengan demikian semakin tinggi tingkat motivasi akan 

berpengaruh pada tingkat kinerjanya. Hasil pengujian empiris oleh Priyono 

(2006), Musyarofah (2009), Herlan (2005) menunjukkan bahwa motivasi 

berpengaruh pada kinerja  

 Pengaruh pengembangan karier tehadap kinerja. Pengembangan karier 

seorang dosen berdasarkan jabatan akademik dan jabatan fungsional memberikan 

pengaruh pada kinerjanya. Hal ini dapat tercermin atas kinerjanya sehingga 

menduduki jabatan akademik maupun jabatan struktural, dengan demikian 

semakin tinggi tingkat pengembangan kariernya dapat berpengaruh pada 

kinerjanya. 

 Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja. Kepuasan yang bersumber dari 

JDI (Job Description Index) sedangkan kinerja merujuk pada hasil kerja dari para 

pekerja yang diukur berdasarkan evaluasi kinerja. Seberapa puas pekerja pada 

gilirannya menentukan hasil kerja dari pekerja tersebut. Dengan demikian, 

semakin tinggi kepuasan kerja dari pekerja semakin meningkatkan kinerjanya, 

demikian pula sebaliknya. Hasil pengujian empiris yang menunjukkan kepuasan 

kerja mempengaruhi kinerja adalah  Etta (2006), Bambang Swasto (2005) 

 Secara ringkas, kerangka konseptual penelitian dalam bentuk diagram 

dinyatakan dalam Gambar 2.4 
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H. HIPOTESIS PENELITIAN 

Hubungan antar variabel yang dilandasi oleh teori yang relevan dan 

dukungan temuan penelitian sebagaimana pada Gambar 2.4 melahirkan tujuh 

hipotesis penelitian sebagai berikut 

1. Ada pengaruh pengalaman kerja dosen terhadap kinerja dosen ekonomi di 

Universitas Negeri Se-Kota Malang 

2. Ada pengaruh pengembangan karier terhadap kinerja dosen ekonomi 

Universitas Negeri Se-Kota Malang 

3. Ada pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja dosen ekonomi Universitas 

Negeri Malang 

4. Ada pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja dosen ekonomi Universitas 

Negeri Malang 

5. Ada pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja melalui pengembangan 

karier dosen ekonomi Universitas Negeri Sekota Malang 

6. Ada pengaruh motivasi  terhadap kinerja melalui pengembangan karier 

dosen ekonomi Universitas Negeri Sekota Malang 

7. Ada pengaruh motivasi terhadap kinerja melalui kepuasan kerja dosen 

ekonomi di Universitas Negeri Malang 

 

PENGALAMAN 

KERJA 
KINERJA 

KEPUASAN 

KERJA 

PENGEMBANG

AN KARIER 

MOTIVASI 


