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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Manajemen 

Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh 

perusahaan. Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan 

perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Dengan manajemen, daya guna dan hasil 

guna unsur-unsur manajemen akan dapat ditingkatkan.  

Definisi manajemen menurut beberapa ahli diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

Menurut George R. Terry (2003:9) : 

“Manajemen adalah kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh 
individu-individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik 
melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal itu 
meliputi pengetahuan tentang apa yang harus mereka lakukan, 
menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana 
mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-
usaha mereka.  
 

Menurut Malayu Hasibuan (2002:1) : 

“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan 

sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan 

efisien untuk mencapai tujuan tertentu”.  

 

Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen 

merupakan suatu proses yang tediri dari tindakan-tindakan pengorganisasian, 

perencanaan, kepemimpinan, dan pengendalian dalam suatu organisasi, dengan 
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pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan 

efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi 

 

2.2 Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

2.2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

Manajemen sumber daya manusia memiliki arti penting sebagai salah satu 

fungsi manajemen selain fungsi manajemen pemasaran, keuangan, dan produksi, 

dimana manajemen sumber daya manusia meliputi usaha-usaha suatu organisasi 

dalam mengelola sumber daya manusia yang dimilikinya.  

 Menurut Henry Simamora (2004:4) : 

“Manajemen sumber daya manusia (human resources management) 
adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas 
jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok 
karyawan. Manajemen sumber daya manusia juga menyangkut 
desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, 
pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, 
kompensasi karyawan, dan hubungan ketenagakerjaan yang baik”.   
 

 Menurut Marihot Tua Efendi Hariandja (2002:3) :  

“Manajemen sumber daya manusia adalah keseluruhan penentuan 
dan pelaksanaan berbagai aktivitas, policy, dan program yang 
bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja, pengembangan, dan 
pemeliharaan dalam usaha meningkatkan dukungannya terhadap 
peningkatan efektifitas organisasi dengan cara yang secara etis dan 
sosial dapat dipertanggung jawabkan”.  

 

Menurut A.A Anwar Prabu Mangkunegara (2002:2) :  
“Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, 
pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan 
terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, 
pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam 
rangka mencapai tujuan organisasi ”.  
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Dari pengertian-pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

manajemen sumber daya manusia adalah suatu cara pengelolaan dalam suatu 

organisasi dalam pengembangan, pelatihan, dan pengendalian tenaga kerja dalam 

mencapai tujuan suatu organisasi. 

 

2.2.2 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

Pada suatu perusahaan, manajemen sumber daya manusia merupakan salah 

satu faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan di samping faktor yang 

lain seperti modal. Oleh karena itu, SDM harus dikelola dengan baik untuk 

meningkatkan efektivitas  dan efensi organisasi, sebagai salah satu fungsi dalam 

perusahaan yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia (MSDM) 

Di dalam manajemen sumber daya manusia atau sering disebut dengan 

manajemen personalia, terdapat fungsi-fungsi operasional. Fungsi manajemen 

sumber daya manusia dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu fungsi manajerial 

dan fungsi operatif yang mana pengelompokkannya adalah sebagai berikut :   

- Fungsi Manajerial 

a. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan merupakan proses membandingkan, menilai, memilih, 

alternative yang baik dari kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai 

tujuan bersama.  

b. Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan 

bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, 
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menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, meyediakan alat-alat 

yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan 

kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. 

c. Pengarahan (Directing) 

Pengarahan adalah mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerja sama 

dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan. 

d. Pengendalian (Controling) 

Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan 

kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai 

tujuan-tujuan dapat terselenggara.  

- Fungsi Operatif dan Operasional 

a. Pengadaaan (Procurement) 

Fungsi ini bertujun untuk menentukan berapa jumlah serta jenis tenaga 

kerja yang  dibutuhkan oleh perusahaan untuk menjalankan aktivitas 

perusahaan. Pengadaan SDM yang berkaitan dengan seleksi serta 

penempatan tenaga kerja harus berpedoman pada tugas-tugas yang telah 

diuraikan pada rancangan pekerjaan. 

b. Pengembangan (Development) 

Dengan tersedianya tenaga kerja yang dibutuhkan, maka tenaga kerja 

tersebut harus dikembangkan untuk mencapai suatu kondisi yang sesuai 

dengan tugas-tugas yang dilakukan dalam perusahaan.  
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c.  Kompensasi 

Kompensasi berhubungan dengan memberi penghargaan yang adil dan 

layak oleh perusahaan kepada para pegawainya yang disesuaikan dengan 

sumbangan atau kontribusi mereka pada perusahaan.  

d. Penempatan yang meliputi promosi, demosi, dan mutasi, penilaian kinerja,    

pemberian kompnsasi, hubungan industrial, hingga pemutusan hubungan 

kerja.  

   

2.3 Pengertian Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja merupakan mekanisme penting bagi manajemen untuk 

digunakan dalam menjelaskan tujuan dan standar kinerja dan memotivasi kinerja 

individu diwaktu berikutnya. Dalam persaingan global, perusahaan-perusahaan 

menuntut kinerja yang tinggi. Seiring dengan itu, karyawan membutuhkan umpan 

balik atas kinerja mereka sebagai pedoman perilakunya dimasa yang akan datang. 

Oleh karena itu penilaian kinerja menjadi basis bagi keputusan-keputusan yang 

mempengaruhi gaji, promosi, pemberhentian, pelatihan, transfer, dan kondisi 

kepegawaian lainnya. Penilaian kinerja pada prinsipnya mencakup baik aspek 

kualitatif maupun kuantutatif dari pelaksanaan pekerjaan.  

  Beberapa pengertian penilaian kinerja karyawan menurut para ahli :  

Dale Yoder 

“Personnel appraisals refers to the formal procedures used in working 
organizations to evaluate the personalities and contributions and 
potentials of group members”. Maksudnya penilaian kinerja 
merupakan prosedur yang formal dilakukan di dalam organisasi 
untuk mengevaluasi pegawai dan sumbangan serta kepentingan bagi 
pegawai.  
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Andrew F. Sikula 

“Appraising is the process of estimating or judging the value, excellence, 
qualities or status of some object, person, or thing”. Maksudnya 
Penilaian kinerja adalah evaluasi yang sistmatis terhadap pekerjaan 
yang telah dilakukan oleh karyawan dan ditujukan untuk 
pengembangan 

 

Menurut Marihot Tua Efendi Hariandja (2002:195): 

“Penilaian kinerja adalah hasil kerja yang diahasilkan oleh pegawai 

atau perilaku nyata yang ditampilkan sesuai dengan perannya dalam 

organisasi”.  

 
Menurut Henry Simamora (2004:338): 

“Penilaian kinerja (performance appraisal) adalah proses yang dipakai 

oleh organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu 

karyawan”.  

 
Sedangkan menurut Malayu Hasibuan (2002:87):  

“Penilaian kinerja karyawan adalah menilai rasio hasil kerja nyata 
dengan standar kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan setiap 
karyawan. Menetapkan kebijaksanaan berarti apakah karyawan 
yang dipromosikan, didemosikan, dan atau balas jasanya dinaikan”. 
 
 
Berdasarkan beberapa definisi dari para ahli di atas, maka dapat diambil 

suatu kesimpulan bahwa dengan dilakukannya penilaian kinerja dapat 

menentukan kebutuhan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggung jawab 

yang sesuai kepada karyawan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih 

baik di masa mendatang dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal 

promosi jabatan atau penentuan imbalan. Disamping itu juga penilaian yang 

dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan 

kinerja organisasi atau perusahaan.  
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2.4 Ruang Lingkup Penilaian Kinerja 

Secara singkat dapat disimpulkan ruang lingkup penilaian kinerja menurut 

malayu S.P Hasibuan (2002:88), mencakup what, why, where, when,who, dan how 

yang biasa disingkat dengan 5W + 1H.  

A. What (apa) yang dinilai 

Yang dinilai perilaku dan kinerja karyawan seperti kesetiaan, kejujuran, 

kerjasama, kepemimpinan, loyalitas, pekerjaan saat sekarang, potensi akan 

datang, sifat, dan hasil kerjanya.  

B. Why (kenapa) dinilai 

Dinilai karena: 

1. Untuk menambah tingkat kepuasaan para karyawan dengan memberikan 

pengakuan terhadap hasil kerjanya. 

2. Untuk membantu kemungkinan pengembangan personel bersangkutan. 

3. Untuk memlihara potensi kerja 

4. Untuk mengukur kinerja para karyawan 

5. Untuk mengukur kemampuan dan kecakapan karyawan 

6. Untuk mengumpulkan data guna menetapkan program kepegawaian 

selanjutnya 

C. Where (di mana) penilaian dilakukan 

Tempat penilaian dilakukan di dalam pekerjaaan dan luar pekerjaan.  

1. Di dalam pekerjaan (on the job performance) secara formal.  

2. Di luar pekerjaan (off the job performance) baik secara formal ataupun 

informal. 
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D. When (kapan) penilaian dilakukan 

Waktu penilaian dilakukan secara formal dan informal 

1. Formal: penilaian yang dilakukan secara periodik 

2. Informal: penilaian yang dilakukan terus-menerus 

E. Who (siapa) yang akan dinilai 

Yang akan dinilai yaitu semua tenaga kerja yang melakukan pekerjan di 

perusahaan. Yang menilai (appraiser) atasan langsungnya, atasan dari atasan 

langsung, dan atau suatu tim yang dibentuk di perusahaan itu.  

F. How (bagaimana) menilainya 

Metode penelitian apa yang digunakan dan problem apa yang dihadapi oleh 

penilai (appraiser) dalam melakukan penilaian 

 

2.5 Tujuan  Penilaian Kinerja 

Tujuan penilaian kinerja adalah dapat memperbaiki atau meningkatkan 

kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja dari semua organisasi. Secara lebih 

spesifik, tujuan dari penilaian kinerja sebagaimana dikemukakan oleh Malayu 

Hasibuan (2001 :89) adalah :  

1. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk promosi, 

demosi, pemberhentian, dan menetapkan besarnya balas jasa 

2. Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan 

aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karir atau terhadap 

pekerjaan yang diembannya sekarang. 
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3. Sebagai alat untuk mendorong atau membiasakan para atasan (supervisor, 

managers, administrator) untuk mengobservasi perilaku bawahan 

(subordinate)  supaya diketahui minat dan kebutuhan-kebutuhan bawahannya. 

4. Sebagai alat untuk bisa melihat kekurangan atau kelemahan-kelemahan di 

masa lampau. 

5. Sebagai alat untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan personel dan 

dengan demikian bisa sebagai bahan pertimbangan agar bisa diikutsertakan 

dalam program latihan kerja tambahan. 

6. Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, sehingga mereka 

termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-kurangnya 

berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu 

7. Meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan kinerja 

8. Sebagai dasar untuk memperbaiki atau mengembangkan uraian tugas (job 

description) 

9. Sebagai kriteria menentukan, seleksi dan penempatan karyawan. 

10. Sebagai dasar untuk mengevaluasi program latihan keefektifan jadwal kerja, 

struktur organisasi, gaya pengawasan, kondisi kerja dan pengawasan.  

11. Untuk mengukur sejauh mana seorang karyawan dapat menyelesaikan 

pekerjaannya.  

12. Sebagai dasar untuk memperbaiki atau mengembangkan kecakapan karyawan.  
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2.6 Syarat-syarat Penilai  

Dalam melakukan penilaian kinerja karyawan haruslah tepat dengan 

syarat-syarat yang telah ditentukan dibawah ini adalah sebagai berikut : 

1. Penilai harus jujur, adil, objektif, dan mempunyai pengetahuan mendalam 

tentang unsur-unsur yang akan dinilai supaya penilainnya sesuai dengan 

realitas / fakta yang ada. 

2. Penilai hendaknya mendasarkan penilainnya atas benar atau salah, baik atau 

buruk, terhadap unsur-unsur yang dinilai sehingga hasil penilaiannya jujur, 

adil, dan objektif. Penilai tidak boleh mendasarkan penilaiannya atas fisis rasa 

supaya penilaian bukan didasarkan atas suka atau tidak suka 

3. Penilai harus mengetahui secara jelas uraian pekerjaan dari setiap karyawan 

yang akan dinilainya supaya hasil penilaiannya dapat dipertanggungjawabkan 

dengan baik.  

4. Penilai harus mempunyai kewenangan formal, supaya mereka dapat 

melaksanakan tugasnya dengan baik. 

5. Penilai harus mempunyai keimanan supaya penilainnya jujur dan adil.  

 

2.7 Unsur-unsur Penilaian Kinerja 

Unsur-unsur yang ada dalam pelaksanaan penilaian kinerja karyawan 

sangat mendukung, diantaranya dalah sebagai berikut :  

1. Kesetiaan 

Penilai mengukur kesetiaan karyawan terhadap pekerjaannya, jabatannya, dan 

organisasi. Kesetiaan ini dicerminkan oleh kesediaan karyawan menjaga dan 
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membela organisasi di dalam maupun di luar pekerjaannya dari rongrongan 

orang yang tidak bertanggung jawab. 

2. Kinerja 

Penilai hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dapat dihasilkan 

karyawan tersebut dari uraian pekerjaannya.  

3. Kejujuran 

Penilai menilai kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya memenuhi 

perjanjian baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap orang lain 

4. Kedisiplinan 

Penilai menilai disiplin karyawan dalam mengembangkan kreatifitasnya untuk 

menyelesaikan pekerjaannya, sehingga bekerja lebih berdaya guna dan behasil 

guna 

5. Kreativitas 

Penilai menilai kesediaan karyawan berpartisipasi dan bekerjasama dengan 

karyawan lainnya secara vertikal atau horizontal di dalam maupun di luar 

pekerjaannya sehingga hasil pekerjaannya akan semakin baik 

6. Kepemimpinan  

Penilai menilai kemampuan untuk memimpin, berpengaruh, mempunyai 

pribadi yang kuat, dihormati, berwibawa, dan dapat memotivasi orang lain 

atau bawahannya untuk bekerja secara efektif. 
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7. Kepribadian  

Penilai menilai karyawan dari sikap perilaku, kesopanan, periang, disukai, 

memberi kesan menyenangkan, memperlihatkan sikap yang baik, serta 

berpenampilan simpatik dan wajar. 

8. Kecakapan 

Penilai menilai kecakapan karyawan dalam menyatukan dan menyelaraskan 

bermacam-macam elemen yang semuanya terlibat di dalam penyusunan 

kebijaksanaan dan di dalam situasi manajemen.  

9. Tanggung jawab 

Penilai menilai kesediaan karyawan dalam mempertanggungjawabkan 

kebijaksanaannya, pekerjaan, dan hasil kerjanya, sarana dan prasarana yang 

dipergunakannya, serta perilaku kerjanya 

 

2.8 Metode Penilaian Kinerja 

2.8.1 Metode Penilaian Kinerja Karyawan Menurut Malayu Hasibuan 

 Menurut Malayu Hasibuan metode penilaian mencakupi pengertian, ruang 

lingkup, tujuan, dan unsur-unsur yang akan dinilai, juga harus mencakupi skala 

nilai dan metode penilaian yang akan digunakan dalam penilaian prestasi 

karyawan di perusahaan atau organisasi. 

 Metode penilaian kinerja karyawan pada dasarnya dikelompokkan atas 

metode tradisional dan metode modern : 

 

 



19 

A. Metode Tradisional 

 Metode ini merupakan metode tertua dan paling sederhana untuk menilai 

prestasi karyawan dan diterapkan secara tidak sistematis maupun dengan 

sistmatis, yang termasuk ke dalam metode ini antara lain: 

1) Rating Scale 

Metode ini merupakan metode penilaian yang paling tua dan banyak 

digunakan, di mana penilaian yang dilakukan oleh atasan atau supervisor 

untuk mengukur karakteristik. Misalnya mengenai inisiatif, ketergantungan, 

kematangan, dan kontribusinya terhadap tujuan kerjanya.  

Pada metode Rating Scale, evaluasi subjektif dilakukan oleh penilai terhadap 

kinerja karyawan dengan skala tertentu dari rendah sampai tinggi. Evaluasi 

hanya didasarkan pada pendapat penilai, yang membandingkan hasil kerja 

karyawan dengan faktor-faktor (kriteria) yang dianggap penting bagi 

pelaksanaan kerja tersebut. Diketahui metode ini sangat populer dan mudah 

memepersiapkannya dan tidak sulit menggunakannya karena para penilai 

biasanya tidak mengalami kesulitan serta dapat digunakan untuk menilai 

banyak karyawan sekaligus. Namun demikian metode ini terdapat beberapa 

kelemahan yang utama terletak pada subjektifitas penilai.  

2) Employee Comparation 

Metode ini merupakan metode penilaian yang dilakukan dengan cara   

membandingkan antara seorang pekerja dengan pekerja lainnya.  

Metode employee comparation terbagi atas alternatition ranking, paired 

comparation dan porced comparation 
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a) Alternation Ranking  

Metode ini merupakan metode penilaian dengan cara mengurut peringkat 

(ranking) karyawan mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi atau 

mulai dari bawahan sampai yang tertinggi dan berdasarkan kemampuan 

yang dimilikinya. 

b) Paired comparation 

Metode ini adalah metode penilaian dengan cara seorang karyawan  

dibandingkan dengan seluruh karyawan lainnya, sehingga terdapat 

berbagai alternatif keputusan yang akan diambil. Metode ini dapat 

digunakan untuk jumlah karyawan yang sedikit  

c) Porced comparation (grading) 

Metode ini sama dengan paired comparation tetapi digunakan untuk 

jumlah   karyawan yang banyak. Pada metode ini suatu definisi yang jelas 

untuk setiap kategori telah dibuat dengan seksama. 

3) Check list 

Dengan metode ini penilai sebenarnya tidak menilai tetapi hanya memberikan 

masukan / informasi bagi penilai yang dilakukan oleh bagian personalia. 

Penilai tinggal memilih kalimat-kalimat atau kata-kata yang menggambarkan 

kinerja dan karakteristik setiap individu karyawan, baru melaporkannya 

kepada bagian personalia untuk menetapkan bobot nilai, indeks nilai, dan 

kebijaksanaan selanjutnya bagi karyawan bersangkutan.  
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4) Freeform essay 

Dengan metode ini seorang penilai diharuskan membuat karangan yang 

berkenaan dengan orang / karyawan yang sedang dinilainnya.  

5) Critical incident 

Dengan metode ini penilai harus mencatat semua kejadian mengenai tingkah 

laku bawahannya sehari-hari yang kemudian dimasukkan ke dalam buku 

catatan khusus yang terdiri dari berbagai macam kategori tingkah laku 

bawahannya 

 
B. Metode Modern 

Metode ini merupakan perkembangan dari metode tradisional dalam 

menilai kinerja karyawan, metodenya antara lain adalah sebagai berikut; 

1) Assessment centre 

Metode ini biasanya dilakukan dengan pembentukan tim penilai khusus. Tim 

penilai khusus ini bisa dari luar, dari dalam, maupun kombinasi dari luar dan 

dalam. Pembentukan tim ini harus lebih baik sehingga penilaiannya lebih 

objktif dan indeks kinerja yang diperoleh sesuai dengan fakta / kenyataan dari 

setiap individu karyawan yang dinilai. Cara penilaian tim dilakukan dengan 

wawancara, permainan bisnis 

2) Management by objective (MBO) 

Dalam metode ini karyawan langsung diikutsertakan dalam perumusan dan 

pemutusan persoalan dengan memperhatikan kemampuan bawahan dalam 

menentukan sasarannya masing-masing yang ditekankan pada pencapaian 

sasaran perusahaan.  
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Ciri-ciri MBO adalah: 

1. Adanya interaksi antara atasan dengan bawahan secara langsung 

2. Atasan bersama-sama dengan bawahan menentukan sasaran dan kriteria     

pekerjaannya 

3. Menekankan pada masa sekarang dan masa yang akan datang 

4. Menekankan pada hasil yang hendak dicapai. 

 
Kelemahan dari MBO adalah: 

1. Pendekatan melalui MBO sngat individualist untuk mnetapkan tujuan dan 

kerjasama dalam penilainnya 

2. Jika pentapan sasaran tidak hati-hati bisa mengakibatkan sasaran yang satu 

akan menghambat sasaran yang lainnya 

3. Sulitnya menetapkan sasaran yang mempunyai tingkat kesulitan sama 

 

2.8.2 Metode Penilaian Kinerja Menurut M. Manullang dan Marihot  

Manullang  

 Ada lima macam metode penilaian menurut M. Manullang dan Marihot 

Manullang (2001:143) yaitu: 

1. Ranking Method 

Ranking Method disebut juga Man-to-man Comparison atau Man-to-man 

Scale ialah metode penilaian dengan menyusun orang yang dinilai berdasar 

tingkatannya pada berbagai sifat yang dinilai. Pada metode penilaian ini, maka 

setiap penilaian ini membuat sebuah “master scale” yaitu suatu skala 
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pengukur yang pada umumnya menunjukan lima tingkatan sesuatu sifat 

tertentu.  

2. Perbandingan karyawan dengan karyawan 

Metode ini adalah suatu cara untuk membandingkan seorang pegawai kepada 

pegawai lain dalam berbagai faktor penilaian misalnya untuk faktor-faktor 

kepemimpinan, inisiatif, kerja sama, kuantitas kerja, dan lain sebagainya. 

Untuk suatu faktor misalnya untuk faktor kepemimpinan, diperoleh seorang 

pegawai yang dianggap paling baik untuk faktor tersebut, lalu pegawai-

pegawai lain dibuat nilainya dengan membandingkan dengan pegawai yang 

paling baik tadi.  

Dapat terlihat bahwa metode ini akan sukar dilaksanakan karena pertama-tama 

harus dicari dulu pegawai yang baik dalam faktor tertentu lalu dibandingkan 

dengan masing-masing pegawai lain, terlebih bila pegawai-pegawai yang akan 

diperbandingkan berasal atau bekerja pada Departemen (unit) yang berbeda-

beda, apabila bila faktor-faktor yang dinilai atau dipebandingkan semakin 

banyak.  

3.   Grading Method 

Dengan metode grading, maka metode penilaian menetapkan sejumlah faktor 

yang harus dinilai dari masing-masing pegawai. Tingkatan nilai masing-

masing faktor ditentukan tingkatannya misalnya; sangat memuaskan, baik, 

cukup dan kurang dan antara masing-masing tingkatan nilai tersebut diberi 

juga penjelasannya sehingga mudah dipahami arti tingkat nilai, apa yang 

dimaksud dengan sangat memuaskan dan lain sebagainya.  
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Seringkali distribusi nilai masing-masing faktor sudah diketahui terlebih 

dahulu, misalnya dengan cara normal curve, yaitu yang mendapat nilai sangat 

memuaskan 10%, baik 30%, cukup 40%, dan kurang 20%, bahkan tingkatan 

nilai keseluruhan yang diperoleh pegawai ditetapkan ayau dipaksakan menjadi 

Nilai A = 20%, Nilai B = 30%, Nilai C = 30% dan nilai D = 20%. Dengan 

metode penilaian ini berarti harus ada 20% pegawai yang mendapat nilai 

cukup dan harus ada pegawai 20% yang mendapat nilai sangat memuaskan.  

4.   Check Lists Method 

Penilaian dengan metode check lists dimaksudkan untuk mengurangi beban 

penilai. Di sini penilai bukan menilai pegawai, tetapi sekedar melaporkan. 

Penilai atas tingkah laku yang dilaporkan dilakukan oleh bagian personalia. 

Contoh formulir dapat berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai tingkah laku 

karyawan yang dinilai. Nilai untuk suatu pertanyaan mana yang penting dan 

mana yang tidak penting. Hanya penyusun daftar yang mengetahui nilai untuk 

suatu pertanyaan (bagi personalia).  

Kelemahan check lists adalah sulit menyusun daftar pertanyaan dan setiap 

departemen mungkin memerlukan daftar pertanyaan yang berbeda pula. 

Kelemahan lainnya yaitu kemungkinan terjadinya bias penilai terutama halo 

effect.  

5.  Graphic Rating Method 

      Metode penilaian yang paling populer dalam praktek adalah Metode graphic 

rating. Sebuah survey yang dibuat oleh Walter Mahler, menunjukan 

kepopuleran graphic rating method, dalam laporannya, dari 125 perusahaan 

yang disurvey, 106 (85%) menggunakan graphic rating method.  
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  Dalam penilaian dengan graphic rating method, maka dalam kartu penilaian 

atau tabel penilaian, kita jumpai beberapa obyek penilaian yang digambarkan  

dalam suatu garis atau skala. Dalam proses penilaian dengan memakai metode 

ini, penilai menandai tingkat terhadap mana pegawai dimasukkan dalam 

tingkatan-tingkatan masing-masing sifat.  

 

2.8.3 Metode Penilaian Kinerja Menurut Gary Dessler  

          Metode penilaian yang digunakan menurut Gary Dessler (2005:5) adalah: 

1. Metode Skala Peringkat Grafis 

Skala peringkat grafis adalah teknik paling sederhana dan paling populer 

untuk menilai prestasi. Skala peringkat grafis menyebutkan sifat dan kisaran 

nilai prestasi untuk setiap sifat. Anda memberikan peringkat bagi setiap 

bawahan dengan melingkari atau memberi tanda nilai yangg paling baik untuk 

menjelaskan prestasi seseorang untuk setiap sifatnya. Kemudian anda 

menjumlahkan nilai yang diberikan untuk sifat tersebut.  

2. Metode Peringkat Alternasi 

Metode peringkat alternasi merupakan yang paling populer. Metode ini 

membuat peringkat karyawan dari paling baik hingga paling buruk atas 

sifatnya adalah pilihan lain. Pertama, sebutkan semua bawahan untuk 

diberikan peringkat, dan kemudian keluarkan nama orang yang tidak cukup 

dikenal baik untuk diberikan peringkat. Kemudian, pada sebuah formulir 

tunjukan karyawan yang karakteristiknya diukur paling tinggi dan juga yang 

paling rendah. Kemudian pilihlah tertinggi berikutnya dan terendah 
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berikutnya, dan meneruskan membuat alternatif di antara tertinggi dan 

terendah hingga semua karyawan telah diberikan peringkat.  

3. Metode Perbandingan Berpasangan.  

Metode ini membantu metode peringkat menjadi lebih tepat. Untuk setiap sifat 

(kuantitas pekerjaan, dan seterusnya), Anda memasangkan dan 

membandingkan setiap bawahan dengan bawahannya.  

4. Metode Distribusi Buatan 

Metode ini sama dengan memberikan peringkat pada sebuah kurva. Dengan 

metode ini, anda mendapatkan persentase yang telah ditentukan sebelumnya 

atas orang-orang yang akan diberikan peringkat kedalam beberapa kategori 

prestasi. Sebagai contoh, anda bisa memutuskan untuk mendistribusikan 

karyawan sebagai berikut: 

15% berprestasi tinggi 

20% berprestasi tinggi rata-rata 

30% berprestasi rata-rata 

20% berprestasi endah rata-rata 

15% berprestasi rendah 

5. Metode Kejadian Kritis 

Dalam metode ini, kita sebagai penilai menyimpan sebuah catatan tentang 

contoh positif dan negatif (kejadian kritis) dari perilaku bawahan yang 

berhubungan dengan pekerjaan, Metode ini memiliki beberapa keuntungan. 

Hal ini membuktikan contoh nyata dari prestasi yang bagus dan buruk yang 

bisa digunakan untuk menjelaskan peringkat karyawan. Metode kejadian kritis 
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bisa juga diasumsikan yaitu menyimpan catatan tentang contoh baku yang 

tidak umum atau contoh yang tidak disukai atas perilaku karyawan yang 

berhubungan dengan pekerjaan dan meninjau catatan itu dengan karyawan 

pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


