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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen 

2.1.1 Pengertian Manajemen 

 Istilah manajemen dalam kehidupan masyarakat dewasa ini bukanlah 

merupakan istilah atau masalah baru. Manajemen berasal dari kata “to manage” 

yang berarti mengelola aktifitas-aktifitas sekelompok orang agar dapat mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan. 

 Manajemen secara umum sering disebut sebagai suatu proses untuk 

menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Defenisi ini mengandung pengertian 

bahwa manajemen merupakan suatu ilmu dan seni yang mempelajari bagaimana 

cara mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang lain untuk 

melaksanakan berbagai pekerjaan yang diperlukan. 

 Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Stoner (1996:7):  

“Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, 

memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan 

menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai 

sasaran organisasi yang sudah ditetapkan”. 

 

Sedangkan menurut Hasibuan (2000:1) :  

“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan 

tenaga kerja agar lebih efektif dan efisien membantu terwujudnya 

tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat”. 

 

2.1.2 Fungsi Manajemen  

 Dalam manajemen terdapat fungsi-fungsi manajemen yang terkait erat 

didalamnya. Pada umumnya ada empat fungsi manajemen yang banyak dikenal 

masyarakat yaitu fungsi perencanaan (planning), fungsi pengorganisasian 
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(organizing), fungsi menggerakan (actuating), dan fungsi pengawasan 

(controling). 

1. Perencanaan (planning) 

Merupakan fungsi manajemen yang fundamental, karena fungsi ini 

dijadikan sebagai landasan atau dasar bagi fungsi-fungsi manajemen 

lainnya. Perencanaan meliputi tindakan pendahuluan mengenai apayang 

harus dikerjakan dan bagaimana hal tersebut akan dikerjakan agar tujuan 

yang dikehendaki tercapai. 

2. Pengorganisasian (organizing) 

Merupakan proses penyusunan kelompok yang terdiri dari beberapa 

aktivitas dan personalitas menjadi satu kesatuan yang harmonis guna 

ditujukan kearah pencapaian tujuan. 

3. Menggerakan (actuating) 

Merupakan suatu tindakan menggerakan semua anggota kelompok 

sedemikian rupa agar mereka mau berusaha untuk mencapai tujuan yang 

telah direncanakan. 

4. Pengawasan (controling) 

Merupakan usaha mencegah terjadinya atau timbulnya penyimpangan-

penyimpangan aktivitas yang telah dilakukan dari sasaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah 

suatu proses dimana didalam proses tersebut melalui fungsi-fungsi 

manajerial, dikoordinasikan dengan sumber daya manusia dan sumber 

daya lainnya seperti modal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. 
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2.2 Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

2.2.1 Pengertian Sumber Daya Manusia 

Peran SDM dalam organisasi atau perusahaan mempunyai arti yang sama 

pentingnya dengan pekerjaan itu sendiri, mengingat pentingnya peran Sumber 

Daya Manusia dalam organisasi atau perusahaan, SDM sebagai faktor penentu 

organisasi atau perusahaan maka kompetensi menjadi aspek yang menentukan 

keberhasilan organisasi atau perusahaan. Dengan Kompetensi yang tinggi yang 

dimiliki oleh SDM dalam suatu organisasi atau perusahaan tentu hal ini akan 

menentukan kualitas SDM yang dimiliki yang pada akhirnya akan menentukan 

kualitas kompetitif perusahaan itu sendiri. 

Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan pendapat para ahli tentang 

pengertian manajemen sumber daya manusia antara lain : 

 

Menurut Wahyudi (2002:9), menyatakan bahwa : 

“Sumber daya manusia adalah mencakup energi, keterampilan, 

bakat, dan pengetahuan manusia yang dipergunakan untuk tujuan 

produksi dan jasa yang bermanfaat”. 

 

Sedangkan menurut Mangkunegara (2007:2), menyatakan bahwa : 

“Manajemen sumber daya manusia adalah suatu pengelolaan dengan 

pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu (pegawai)”. 

 

Dari defenisi-defenisi diatas kita menekankan bahwa yang utama sekali 

dalam pengelolaan suatu organisasi adalah manusia bukan sumber daya yang 

lainnya. Keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kegiatan 

pendayagunaan smber daya manusia.  

Dalam pengelolaan sumber daya manusia tidaklah semudah mengelola 

manajemen lainnya, karena manajemen sumber daya manusia khusus menitik 

beratkan perhatiannya pada faktor produksi manusia yang memiliki akal, perasaan 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/manajemen-sumber-daya-manusia-fungsi.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/perencanaan-sumber-daya-manusia.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/perencanaan-sumber-daya-manusia.html
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dan juga mempunyai berbagai tujuan. Sukses atau tidaknya suatu perusahaan 

dalam mencapai tujuannya sebagian besar tergantung pada sumber daya 

manusianya. Oleh karena itu tenaga kerja ini harus dikelola dengan baik dan di 

beri perhatian khusus agar sasaran dan tujuan perusahaan dapat tercapai dengan 

baik.  

 

2.3 Kompetensi  

Saat ini terjadi perubahan pada bidang Sumber Daya Manusia dalam dunia 

organisasi diikuti oleh perubahan pada kompetensi dan kemampuan seseorang 

yang mengkonsentrasikan diri pada Manajemen Sumber Daya Manusia. 

Perkembangan kompetensi ini semakin meluas, para ahli praktisi Sumber Daya 

Manusia memastikan bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia memegang 

peranan penting dalam kesuksesan suatu organisasi. Standar kompetensi tenaga 

kerja sudah ditentukan untuk sebagian besar jabatan sebagai dasar penentuan 

pelatihan dan kualifikasi keterampilan.  

 

2.3.1 Pengertian Kompetensi 

Kompetensi menggambarkan dasar pengetahuan dan standar yang 

dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaannya. 

Defenisi kompetensi menurut Spencer and Spencer (1993:9), dikutip 

oleh Umi Narimawati, (2007:75) adalah : 

“Karakter sikap dan prilaku, atau kemampuan dan kemampuan 

individual yang relatif stabil ketika menghadapi situasi dan tempat 

kerja yang terbentuk dari sinergi antara watak, konsep diri, motivasi 

internal, serta kapasitas pengetahuan konseptual”. 

 

Sedangkan menurut Ruki (2006:57) mendefenisikan kompetensi sebagai 

berikut : 

“Kombinasi / gabungan dari pengetahuan (knowledge), keterampilan 

(skill), dan kemampuan (abilities) serta bakat, minat, sikap, dan 
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sistem nilai yang dituntut oleh tiap pekerja/jabatan yang ada dalam 

sebuah organisasi”. 

Dapat disimpulkan dari pengertian-pengertian diatas bahwa kompetensi 

merupakan kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui 

pendidikan. Kompetensi dosen menunjuk kepada performance dan perbuatan 

yang rasional untuk memenuhi spesifikasi tertentu dalam melaksanakan tugas-

tugas kependidikan. Hal tersebut dikatakan rasional karena kompetensi 

mempunyai arah dan tujuan, sedangkan performance adalah perilaku nyata 

seseorang yang diamati oleh orang lain. 

 

2.3.2 Karakteristik kompetensi 

Kompetensi merupakan dasar karakteristik pada setiap individu yang 

dihubungkan dengan kriteria yang dideferensiasikan terhadap kinerja yang baik 

atau efektif dalam sebuah pekerjaan atau situasi. 

 

Menurut Spencer and Spencer (1993:9-11) menyatakan bahwa : 

“Kompetensi merupakan landasan dasar karakteristik orang dan 

mengindikasikan cara berprilaku atau berfikir, menyamakan situasi, 

dan mendukung untuk periode waktu yang cukup lama”. 

 

Terdapat lima tipe karakteristik kompetensi, yaitu sebagai berikut : 

1. Motives 

Motives adalah sesuatu dimana sesorang secara konsisten berfikir sehingga 

ia melakukan tindakan. Spencer (1993) menambahkan bahwa motives 

adalah “drive, direct and select behavior toward certain actions or goals 

and away from others “. 

2. Traits 

Traits adalah watak yang membuat orang untuk berperilaku atau 

bagaimana seseorang merespon sesuatu dengan cara tertentu. Sebagai 

contoh seperti percaya diri, kontrol diri, ketabahan atau daya tahan. 

3. Self Concept 
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Self Concept adalah sikap dan nilai – nilai yang dimiliki seseorang. Sikap 

dan nilai diukur melalui tes kepada responden untuk mengetahui nilai yang 

dimiliki seseorang dan apa yang menarik bagi seseorang untuk melakukan 

sesuatu. 

4. Knowledge 

Knowledge adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang 

tertentu. Pengetahuan merupakan kompetensi yang kompleks. Tes 

pengetahuan mengukur kemampuan peserta untuk memilih jawaban yang 

paling benar tetapi tidak bias melihat apakah sesorang dapat melakukan 

pekerjaan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. 

5. Skills 

Skills adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik 

secara fisik maupun mental. Dengan mengetahui tingkat kompetensi maka 

perencanaan sumber daya manusia akan lebih baik hasilnya.  

 

Untuk lebih jelas lagi karakteristik kompetensi dapat di gambarkan dengan 

model gunung es, sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 2.1 Karakteristik Kompetensi (Spencer & Spencer, 1993:9) 
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Dengan demikian dapat dilihat di gambar diatas bahwa karakteristik 

kompetensi memiliki perbedaan letak atau keadaan, yaitu kompetensi knowledge 

dan skill yang terlihat secara nyata atau visible, sehingga mudah dikembangkan, 

misalnya melalui pendidikan dan pelatihan, sedangkan motive, trait, dan self 

concept bersifat tersembunyi dan merupakan karakteristik kepribadian manusia 

yang paling dalam, sehingga lebih sulit untuk dikembangkan.  

 

2.3.3 Referensi Kriteria Kompetensi 

 Selanjutnya kriteria yang sering digunakan dalam penelitian kompetensi 

(Spencer & Spencer 1993:13), adalah: 

1. Superior Performance 

Hal ini didefenisikan secara statistik sebagai suatu standar deviasi di atas 

kinerja rata-rata, kasarnya adalah level yang dicapai oleh 1 dari 10 orang 

dalam situasi kerja yang sama. 

2. Effective Performance 

Hal ini biasanya berarti level kerja “minimal yang dapat diterima.” 

 

Maka kompetensi dapat dibagi atas dua kategori yaitu “Threshold” dan 

“Differentiating” (Spencer and Spencer 1993:15) menurut krteria yang 

digunakan untuk memprediksi kinerja suatu pekerjaan tersebut, yaitu :  

1. Threshold competencies adalah karakteristik utama, yang biasanya berupa 

pengetahuan atau keahlian dasar seperti kemampuan untuk membaca yang 

harus dimiliki seseorang agar dapat melaksanakan pekerjaanya. Tetapi 

kategori yang ini tidak untuk menentukan apakah seseorang tersebut 

berkinerja tinggi atau tidak. Kategori ini jika untuk menilai karyawan 

hanyalah untuk mengetahui apakah ia mengetahui tugas-tugasnya, bisa 

mengisi formulir dan lain sebagainya. 

2. Differntiating competencies adalah faktor-faktor yang membedakan 

individu yang berkinerja tinggi dan rendah. Karena seseorang yang 

memiliki motivasi yang tinggi maka ia akan mampu menetapkan target 

atau tujuan yang jauh lebih ketimbang kinerjanya pada tingkat rata-rata. 



15 
 

 

 

 

2.3.4 Kompetensi Untuk Jabatan 

Menurut kamus kompetensi Spencer and Spencer, ada 20 kompetensi 

jabatan diantaranya adalah : 

1. Achievment and Action (Merencanakan & Mengimplementasikan) 

Kompetensi: Semangat untuk berprestasi atau untuk mencapai target kerja. 

Definisi : Derajat kepedulian seseorang terhadap pekerjaannya sehingga ia 

terdorong berusaha untuk bekerja dengan lebih baik atau diatas standar.  

Cangkupan : Bekerja untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh 

manajemen menetapkan dan bertindak dalam meraih sasaran diri sendiri 

2. Kompetensi Perhatian Terhadap Kejelasan Tugas Kualitas dan Ketelitian 

Kerja (Concern For Order). 

Definisi : dorongan dalam diri seseorang untuk memastikan/mengurangi 

ketidakpastian khususnya berkaitan dengan penugasan, kualitas dan 

ketetapan/ketelitian data dan informasi di tempat kerja. 

Terdiri dari, mengawasi dan memeriksa informasi, perhatian terhadap 

kejelasan dan kepastian, dan keinginan untuk mengurangi ketidakpastian. 

3. Kompetensi Proaktif (Initiative, INT). 

Definisi : Dorongan bertindak untuk melebihi yang dibutuhkan atau yang 

dituntut oleh pekerjaan/lingkungan melakukan sesuatu tanpa menunggu 

perintah lebih dahulu, tindakan ini dilakukan untuk memperbaiki atau 

meningkatkan hasil pekerjaan atau menghindari timbulnya masalah atau 

menciptakan peluang baru. 

Terdiri dari, tidak menyerah terhadap suatu penolakan, mengenali dan 

memanfaatkan peluang-peluang, memiliki perfomansi lebih dari yang 

diharapkan pekerjaan, dan mengantisipasi dan menyiapkan peluang dan 

masalah. 

4. Kompetensi Mencari Informasi (Information Seeking). 
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Definisi : Besarnya usaha tambahan yang dikeluarkan untuk 

mengumpulkan informasi lebih banyak sehubungan dengan pelaksanaan 

pekerjaan dan pengambilan keputusan. 

Terdiri dari, mencari informasi yang tepat, memilih peluang-peluang 

potensial yang mungkin berguna dimasa depan, dan berkeliling melihat 

situasi kerja. 

5. Kompetensi Empati (Interpersonal Understanding). 

Definisi : Kemampuan untuk memahami hal-hal yang tidak diungkapkan 

dengan perkataan yang bisa berupa atas pemahaman perasaan, keinginan 

atau pemikiran dari orang lain. 

Terdiri dari, mendengarkan, respon dengan orang lain, sadar akan perasaan 

orang lain, dan cara pemahaman. 

6. Kompetensi Berorientasi Kepada Pelanggan (Customer Service 

Orientation). 

Definisi : Keinginan untuk membantu atau melayani pelanggan/orang lain. 

Pelanggan adalah pelanggan yang sesungguhnya atau rekan pemakai hasil 

kerja kita. 

Terdiri dari, mencari informasi kebutuhan pelanggan dan menyesuaikan 

dengan produk atau jasa, mengambil tanggung jawab pribadi untuk 

menyelesaikan masalah pelayanan kepada pelanggan, bertindak sebagai 

seorang penasehat terhadap kebutuhan dan masalah pelanggan, dan 

bekerja dengan pandangan jangka panjang dalam mengenali masalah 

pelanggan. 

7. Kompetensi Dampak dan Pengaruh Pemimpin (Impact and Influence). 

Definisi : Tindakan membujuk, menyakinkan mempengaruhi orang lain 

sehingga mau mendukung rencana kita. 

Terdiri dari, mengantisipasi pengaruh suatu tindakan terhadap pandangan 

orang lain, menggunakan alasan, fakta, data-data, contoh nyata dan 

demonstrasi, melakukan koalisi politis dan memberikan informasi untuk 

memperoleh pengaruh tertentu, dan menggunakan keterampilan kelompok 

dalam memimpin suatu kelompok. 
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8. Kompetensi Kesadaran Berorganisasi (Organitational Awareness). 

Terdiri dari, memahami struktur organisasi informal, mengenali batasan-

batasan organisasi yang tak terlihat, dan mengenali masalah dan peluang 

yang mempengaruhi organisasi. 

9. Kompetensi Membangun Hubungan Kerja (Relationship Building). 

Definisi : Besarnya usaha untuk menjalin dan membina hubungan sosial 

atau jaringan hubungan sosial agar tetap hangat dan akrab. 

Terdiri dari, membangun hubungan dengan banyak orang, dan membagi 

informasi pribadi untuk menciptakan dukungan/empati. 

10. Kompetensi Mengembangkan Orang Lain (Developing Others). 

Definisi : Keinginan untuk mengajarkan atau mendorong pengembangan 

atau proses belajar orang lain. 

Terdiri dari, menunjukan harapan positif kepada orang lain, memberikan 

arahkan dan mendemonstrasi, yang merupakan strategi pelatihan, 

memberikan umpan balik negatif kepada prilaku seseorang yang buruk, 

mengidentifikasikasi dan merancang program baru untuk kebutuhan 

pelatihan, dan mendelegasikan tanggung jawab atau pekerjaan dengan 

tujuan untuk mengembangkan kemampuan orang lain. 

11. Kompetensi Kemampuan Mengarahkan/Memberikan Perintah 

(Directiviness). 

Definisi : Kemampuan memerintah dan mengarahkan orang lain untuk 

melakukan sesuatu sesuai posisi dan kewenangannya.  

Terdiri dari, menghadapi masalah perfomansi orang lain dengan terbuka, 

menetapkan standar dan kualitas, menolak permintaan yang tidak masuk 

akal, dan memberikan arahan yang rinci. 

12. Kompetensi Kerja Sama Kelompok (Team Work). 

Definisi : Dorongan atau kemampuan untuk bekerja sama dengan orang 

lain; dorongan atau kemampuan untuk menjadi bagian dari suatu 

kelompok dalam melaksanakan tugas. 

Terdiri dari, meminta ide dan pendapat dalam mengambil keputusan atau 

merencanakan sesuatu, menjaga orang lain tetap memiliki informasi dan 
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hal-hal baru tentang proses dalam kelompok, dan membagi informasi yang 

relevan, memperlihatkan harapan positif kepada orang lain, menghargai 

orang lain yang berhasil, dan mendorong orang lain dan membuat mereka 

merasa penting. 

13. Kompetensi Memimpin Kelompok (Team Leadership). 

Definisi : Dorongan dan kemauan untuk berperan sebagai pemimpin 

kelompok, biasanya ditunjukan dalam posisi otoritas formal. 

Terdiri dari, memberikan informasi, Melakukan usaha untuk 

memperlakukan anggota kelompok secara adil, menggunakan strategi 

komplek untuk mendorong moral dan produktivitas kelompok, 

memastikan bahwa kebutuhan kelompok terpenuhi, dan menjamin orang 

lain masuk ke dalam misi, sasaran, dan kebijakan pimpinan. 

14. Kompetensi Berpikir Analitis (Analitical Thingking). 

Definisi : Kemampuan untuk memahami situasi dengan cara 

memecahkannya menjadi bagian-bagian yang lebih rinci (faktor-faktor), 

atau mengamati keadaan tahap demi tahap berdasarkan pengalaman masa 

lalu. 

Terdiri dari, menetapkan prioritas pekerjaan berdasarkan tingkat 

kepentingan, membagi pekerjaan yang rumit menjadi bagian-bagian, dan 

mengenali penyebab suatu kejadian. 

15. Kompetensi Berpikir Konseptual (Conceptual Thingking). 

Definisi : Kemampuan memahami situasi atau masalah dengan cara 

memandangnya sebagai satu kesatuan yang integritas mencakup 

kemampuan mengidentifikasi ; pola keterkaitan antara masalah yang tidak 

tampak dengan jelas atau kemampuan mengidentifikasi permasalahan 

yang utama yang mendasar dalam situasi yang komplek. 

Terdiri dari, menggunakan logika dan pengalaman masa lalu dalam 

mengenali masalah, melihat perbedaan antara situasi dan hal-hal yang 

pernah terjadi sebelumnya, mempraktekan dan memodifikasi konsep atau 

metoda yang pernahdi pelajari, dan mengidentifikasi hubungan dalam 

data. 
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16. Kompetensi Keahlian Teknikal/Profesional/Manajerial (Expertise). 

Definisi : Penguasaan bidang pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan 

(dapat berupa teknik, manajerial maupun profesional), dan motivasi untuk 

menggunakan, mengembangkan dan membagikan pengetahuan yang 

terkait dengan pekerjaan kepada orang lain. 

Terdiri dari, menjaga keterampilan dan pengetahuan, menunjukkan 

ketertarikan pada suatu bidang tertentu, bersedia mendorong orang lain 

dalam menyelesaikan masalah teknis, belajar hal-hal baru yang 

berhubungan dengan pekerjaan, dan menyebarkan teknologi baru secara 

aktif. 

17. Kompetensi Pengendalian Diri (Self-Control). 

Definisi : Kemampuan untuk mengendalikan diri sehingga mencegah 

untuk melakukan  

tindakan-tindakan yang negatif pada saat ada cobaan, khususnya 

menghadapi tantangan atau penolakan dari orang lain atau pada saat 

bekerja dibawah tekanan. 

Terdiri dari, tidak mudah marah, menolak keterlibatan yang tidak perlu, 

tetap tenang dalam situasi yang rumit, dan memiliki respon yang baik 

dalam menghadapi suatu masalah. 

18. Kompetensi Percaya Diri (Self Confidence). 

Definisi : Keyakinan orang pada kemampuan diri sendiri untuk 

menyelesaikan suatu tugas/tantangan/pekerjaannya. 

Terdiri dari, melakukan tindakan meskipun ditentang orang lain, 

merupakan pribadi yang percaya diri, memiliki kepercayaan akan 

penilaian atau kemampuan sendiri, menyatakan suatu posisi yang jelas dan 

percaya diri terhadap orang lain, bertanggung jawab atas kesalahan yang 

diperbuat, dan belajar dari kesalahan menganalisis performansi dan mau 

memperbaikinya. 

19. Kompetensi Fleksibilitas (Flexibility). 
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Definisi : Kemampuan menyesuaikan diri dan bekerja secara efektif pada 

berbagai rekan atau kelompok yang berbeda kemampuan untuk memahami 

dan menghargai perbedaan, pandangan dan pantangan atas suatu isu. 

Terdiri dari, mengenali kebenaran pendapat orang lain, mudah beradaptasi 

terhadap perubahan pekerjaan, menerapkan peraturan secara fleksibel, dan 

mengubah prilaku seusai dengan situasi. 

20. Kompetensi Komitmen Terhadap Organisasi (Organitational 

Commitment). 

Definisi : Dorongan dan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan 

perilakunya dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi, untuk 

bertindak dengan cara yang menunjang tujuan organisasi atau memenuhi 

kebutuhan organisasi 

Terdiri dari, bersedia membantu teman sekerja dalam menyelesaikan 

pekerjaan, menggabungkan aktivitas pribadi untuk memenuhi kebutuhan 

organisasi, memahami kebutuhan kerja sama untuk mencapai tujuan 

organisasi yang lebih besar, dan memilih untuk memenuhi kebutuhan 

organisasi dari pada mengejar kepentingan sendiri 

 

2.3.5 Kompetensi Dosen 

2.3.5.1 Pengertian Dosen 

Secara umum pengertian tenaga pengajar atau dosen seperti yang sesuai 

diamanahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen, Dosen adalah dosen profesional dan ilmuwan dengan 

tugas utama menstransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian 

masyarakat. Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada 

jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai peraturan perundang-undangan.  

Dalam proses pendidikan di perguruan tinggi, dosen memegang tugas 

ganda yaitu sebagai pengajar dan pembimbing. Sebagai pengajar dosen bertugas 

menuangkan sejumlah materi kepada mahasiswa, sedangkan sebagai pembimbing, 

dosen bertugas membimbing mahasiswa agar individu kreatif dan mandiri, baik 
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mengajar maupun membimbing merupakan tugas dan tanggungjawab dosen 

sebagai tenaga profesional. Oleh sebab itu, tugas yang berat dari seorang dosen ini 

pada dasarnya hanya dapat dilaksanakan oleh dosen yang memiliki kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional dan kompetensi 

pedagogik yang tinggi. 

Dosen memegang peranan sentral dalam pembelajaran. untuk itu mutu 

pendidikan di perguruan tinggi ditentukan oleh kemampuan yang dimiliki seorang 

dosen dalam menjalaokan tugasnya. Dosen adalah faktor penentu bagi 

keberhasilan pendidikan di lembaga pendidikan. karena dosen merupakan sentral 

serta sumber kegiatan pembelajaran. Lebih lanjut dinyatakan bahwa dosen 

merupakan komponen yang dalam peningkatan mutu pendidikan di lembaga 

pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan atau kompetensi profesional 

dari seorang dosen sangat menentukan mutu pendidikan. 

 

2.3.5.2 Pengertian Kompetensi Dosen 

Sesuai diamanahkan di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan : “Kompetensi adalah 

seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, 

dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”. 

Berdasarkan pengertian diatas maka dosen harus mempunyai kompetensi 

yang mampu menunjang tugasnya  sebagai dosen profesional. Tugas Utama dosen 

adalah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan/Pengajaran, 

Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 

Untuk memaksimalkan profesionalitas dosen diperlukan pembinaan 

dan pengembangan profesi dan karier dosen. Pembinaan dan pengembangan 

profesi dosen dilakukan melalui jabatan fungsional. Sedangkan pembinaan 

dan pengembangan karier dosen dilaksanakan dengan cara penugasan, kenaikan 

pangkat dan promosi. 
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2.4 Kompetensi Kepribadian 

Setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda, begitu pula pada 

dosen yang memiliki kepribadian masing-masing untuk beradaptasi dalam 

lingkungan kerjanya. 

 

Ditjen Dikti Depdiknas (2009:28) memberi batasan yaitu: 

“Kompetensi kepribadian adalah sejumlah nilai, komitmen, dan etika 

profesional yang mempengaruhi semua bentuk perilaku dosen 

terhadap mahasiswa, teman sejawat, keluarga dan masyarakat serta 

mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa termasuk pengembangan 

diri secara profesional”. 

Sumber: (http://www.lpsdimataram.com/phocadownload/November-

2011/12-07112011-sulindra-unsa.pdf) 

  

Maka dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

kepribadian merupakan suatu prilaku seorang dosen yang nantinya akan menjadi 

teladan bagi mahasiswanya serta menjadi motivasi belajar bagi mahasiswa. 

 

2.5 Kompetensi Sosial  

Menurut Spencer and Spencer (1993:36) kompetensi sosial adalah: 

 

“Karakter sikap dan prilaku atau kemauan dan kemampuan untuk 

membangun simpul-simpul kerja sama dengan orang lain yang relatif 

bersifat stabil ketika menghadapi permasalahan ditempat kerja yang 

terbentuk melalui sinergi antara watak dan konsep diri. Motivasi 

internal, serta kapasitas pengetahuan sosial konseptual”. 

 

Kompetensi sosial tidak lepas dari karakter dan sikap yang menjadi 

bawaan orang yang dipengaruhi oleh situasi sosial yang ada di tempat 
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kerjanya, kondisi kelompok sosial, tugas sosial serta keadaan individu 

untuk beradaptasi dalam berbagai keadaan lingkungan kerja. 

   Menurut Imam Sugeng (2002:200) mengatakan :  

“Kompetensi sosial adalah karakter sikap dan perilaku atau kemauan 

dan kemampuan untuk membangun simpul-simpul kerja sama 

dengan orang lain yang relatif bersifat stabil ketika menghadapi 

permasalah di tempat kerja yang terbentuk melalui sinergi antara 

watak, konsep diri, motivasi internal serta kapsitas pengetahuan 

sosial”. 

Selanjutnya, dapat dinyatakan bahwa tenaga pengajar atau dosen yang 

memiiki kompetensi sosial yang tinggi mampu membangun kerja sama 

yang baik dan stabil ketika dimana mereka mengalami permasalahan di 

tempat kerja mereka.  

2.6 Kompetensi Profesional 

Menurut Spencer and Spencer (1993:73) kompetensi profesional adalah 

“Penguasaan bidang pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan 

(dapat berupa teknik, manajerial maupun profesional), dan motivasi 

untuk menggunakan, mengembangkan dan membagikan 

pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan kepada orang lain”. 

 

Maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional merupakan 

kemampuan seorang dosen dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas 

dan mendalam yang memunginkannnya membimbing mahasiswa memenuhi 

standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.  
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2.7 Kompetensi Pedagogik 

Seperti yang diamanahkan PP 19 tahun 2005, dalam Irtanto et al., 

(2010:3) bahwa: 

“Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran 

peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, 

dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimiliki”. 

Sumber: (Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis Vol 1 No. 1 Tahun 2014) 

 

Kompetensi pedagogik merupakan tulang punggung keberhasilan proses 

pendidikan di perguruan tinggi. Kompetensi pedagogik ini terkait dengan cara 

mengajar yang baik dan tepat, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan 

dengan lancar dan efektif. Seorang dosen, selain harus memiliki kepakaran di 

bidang keilmuannya, juga harus menguasai teori-teori dan teknik pengajaran serta 

aplikasinya dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Peningkatan 

kemampuan di bidang ini merupakan hal utama dalam pengembangan 

profesionalisme dosen (Romli Sy-Zain : 2010) berdasarkan yang ditulis (Jurnal 

Pengembangan Humaniora Vol. 11 No. 1, April 2011).  

 

2.8 Kerangka Pemikiran 

Dalam institusi khususnya perguruan tinggi terdapat berbagai macam 

sumber daya manusia, salah satunya yaitu dosen. Pengelolaan sumber daya 

manusia yang baik pada suatu institusi mampu meningkatkan kinerja yang baik 

pula. Salah satu faktor yang meningkatkan kinerja adalah kompetensi. 
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Mathis & Jacson (2001 : 35) menyatakan:  

“Sumber daya manusia merupakan asset suatu perusahaan/instansi 

yang besar, yang dapat menentukan maju mundurnya suatu 

organisasi”. 

Karena itu kompetensi yang ditetapkan perusahaan khususnya di 

perguruan tinggi merupakan dasar berbagai aspek pengembangan sumber daya  

yang dimiliki oleh dosen agar mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi dan 

medukung dalam pencapaian kinerja organisasi. Keunggulan suatu kinerja dosen 

merupakan modal optimal bagi perguruan tinggi tersebut. 

Spencer and Spencer (1993:9) mengemukakan bahwa:  

“kompetensi individu merupakan karakter sikap dan perilaku, atau 

kemampuan individual yang relatif bersifat stabil ketika menghadapi 

suatu situasi di tempat kerja yang terbentuk dari sinergi antara 

watak, konsep diri, motivasi internal, serta kapasitas pengetahuan 

intelektual”.  

Dihubungkan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi, 

kompetensi dosen mempunyai peran yang sangat penting. Orientasi untuk 

berprestasi sehingga ia berusaha berkinerja dengan baik atau unggul di atas rata-

rata.  

Sesuai diamanahkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 

Tahun 2009 menyatakan bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, 

kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi 

kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, 

serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Kompetensi yang dimaksud yaitu meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial, kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik.  
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kompetensi kepribadian merupakan kemampuan seorang dosen dalam 

berdaptasi dengan lingkungan sekitarnya, seperti dengan rekan sejawat atau 

dosen, dengan mahasiswa dan sebagainya.  

Yang termasuk dimensi-dimensi kompetensi kepribadian berdasarkan 

Kompetensi Jabatan menurut Spencer and Spencer (1993) dan Sertifikasi Dosen 

yaitu : 

1. Achievement 

2. Inovatif 

3. Percaya diri 

4. Fleksibilitas 

5. Pengendalian diri 

6. Komitmen 

Kompetensi sosial tidak lepas dari karakter dan sikap yang menjadi bawaan 

orang yang dipengaruhi oleh situasi sosial yang ada di tempat kerjanya, kondisi 

kelompok sosial, tugas sosial serta keadaan individu untuk beradaptasi dalam 

berbagai keadaan lingkungan kerja. Kompetensi sosial pun merupakan 

kemampuan seorang dosen dalam berinteraksi didalam lingkungannya, baik 

eksternal maupun internal. 

 

Yang termasuk dimensi-dimensi kompetensi sosial berdasarkan Kompetensi 

Jabatan menurut Spencer and Spencer (1993) dan Sertifikasi Dosen yaitu : 

1. Kerja sama 

2. Empaty 

3. Memimpin kelas 

4. Membangun hubungan 

5. Pengambilan Keputusan 

6. Mengarahkan 

7. Mengembangkan orang lain 

 



27 
 

 

Kompetensi profesional merupakan kemampuan seorang dosen dalam 

penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang 

memunginkannnya membimbing mahasiswa memenuhi standar kompetensi yang 

ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. 

Yang termasuk dimensi-dimensi kompetensi profesional berdasarkan 

Kompetensi Jabatan menurut Spencer and Spencer (1993) dan Sertifikasi Dosen 

yaitu : 

1. Keahlian 

2. Pengembangan keahlian 

3. Analitikel 

4. Mencari Informasi 

5. Menyebarkan Pengetahuan 

 

Kompetensi pedagogik merupakan tulang punggung keberhasilan proses 

pendidikan di perguruan tinggi. Kompetensi pedagogik ini terkait dengan cara 

mengajar yang baik dan tepat, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan 

dengan lancar dan efektif. Seorang dosen, selain harus memiliki kepakaran di 

bidang keilmuannya, juga harus menguasai teori-teori dan teknik pengajaran serta 

aplikasinya dalam proses pembelajaran di Perguruan Tinggi. Peningkatan 

kemampuan di bidang ini merupakan hal utama dalam pengembangan kinerja 

dosen yang unggul.  

Yang termasuk dimensi-dimensi kompetensi pedagogik berdasarkan 

Kompetensi Jabatan menurut Spencer and Spencer (1993) dan Sertifikasi Dosen 

yaitu : 

1. Memahami Kemampuan Mahasiswa 

2. Merencanakan Pembelajaran 

3. Melaksanakan Pembelajaran 

4. Evaluasi 
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Gambar 2.2 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 
 

         

          

          

          

  
 

        

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

           


