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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan. 

Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Non Akademik (Tenaga Kependidikan) di 

lingkungan Universitas Widyatama pada awalnya mengadopsi sistem penilaian 

kinerja yang diberlakukan untuk Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk Daftar Penilaian 

Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).  Kemudian Universitas mengembangkan sistem 

penilaian kinerja pegawai berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas 

Widyatama No. 030/SK/D.09/Rektor/Utama/XII/2006.  Unsur-unsur dalam sistem 

penilaian  kinerja tersebut meliputi : (1) Usaha kerja; (2) Hasil kerja; (3) 

Kepemimpinan; (4) Pengembangan Diri; dan (5) Kedisiplinan. 

Namun dalam perjalanannya, setelah sistem penilaian kinerja ini 

diimplementasikan, masih banyak permasalahan yang timbul,   antara lain : 

a. Belum adanya standar penilaian yang jelas dan spesifik, sehingga seringkali 

proses pemberian nilai bersifat perkiraan kepantasan dan sangat subyektif.   

b. Tidak ada mekanisme feedback atau umpan balik pada proses peniaian 

kinerja, padahal proses umpan balik merupakan hal yang sangat penting, 

sehingga pihak yang dinilai bisa memahami hasil penilaian atasan.   

Karena adanya ketidakjelasan pada sistem penilaian, terutama karena tidak 

adanya standar kinerja yang jelas, maka seringkali dalam proses penilaian terjadi 

kesalahan penilaian akibat unsur subyektivitas. 
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Hasil pengukuran keefektifitasan sistem penilaian kinerja berdasarkan kriteria 

strategic congruence (52%), validity (59%), realibility (56%), acceptability (54%) dan 

spesificity (63%), artinya berdasarkan hasil review yang dilakukan, bahwa efektifitas 

sistem penilaian kinerja yang berlaku saat ini persentase ini cukup kecil, meskipun 

beberapa kriteria masih cukup efektif.   

Berkaitan hal tersebut di atas, penulis mencoba menawarkan alternatif sistem 

penilaian kinerja tenaga kependidikan berdasarkan metode riset aksi dengan 

menggunakan kriteria kompetensi dan pendekatan umpan balik 360 derajat.   Adapun 

tahapan-tahapan yang dilakukan dalam metode riset aksi tersebut adalah  sebagai  

berikut : 

a. Menetapkan kompetensi.  Pemilihan kompetensi merujuk pada tata nilai yang 

ada di universitas untuk kompetensi inti, dan untuk kompetensi perilaku 

mengambil dari kompetensi spencer.  Selain itu juga perlu adanya indikator 

penilaian yang mengukur hasil kerja yang berwujud dan terukur sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya masing-masing. 

b. Menetapkan Penilai. Metode  penilaian  yang  dipakai  dalam sistem pengukuran 

kinerja adalah metode penilaian 360 derajat, yaitu penilaian yang dilakukan oleh 

atasan, rekan sejawat, dan bawahan dari pekerja yang dinilai. 

c. Menetapkan bobot penilaian.  Penetapan bobot penilaian untuk masing-masing 

indikator kompetensi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu untuk penilaian tenaga 

kependidikan struktural yaitu  kompetensi inti (20%); kompetensi perilaku 

(25%); kompetensi manajerial (15%) dan hasil kerja (40%) sedangkan untuk 

yang adalah  kompetensi inti (20%); kompetensi perilaku (40%); dan hasil kerja 
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(40%).  Untuk pembobotan dari aspek penilai adalah atasan (60%) dan rekan 

sejawat/bawaha  (40%) setelah dibuat rata-rata penilaiannya. 

d. Melakukan uji coba sistem penilaian  kinerja yang baru.  Hal ini dilakukan 

bersama-sama dengan unit pelaksana yaitu Biro Sumber Daya Manusia yang 

mana unit tersebut yang nantinya akan melakukan fungsinya untuk 

melaksanakan proses penilaian kinerja tenaga kependidikan secara keseluruhan. 

5.2. Saran. 

Berdasarkan pada kesimpulan-kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka 

dapat diajukan beberapa rekomendasi sebagai masukan bagi pihak manajemen 

Universitas sebagai berikut : 

a. Dalam meningkatkan efektivitas penilaian kinerja, peneliti menyarankan kepada 

pihak manajemen agar atasan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada 

karyawan yang akan dinilai untuk melakukan penilaian kinerja pada dirinya 

sendiri. Setelah itu atasan melihat kembali apakah penilaian yang dilakukan 

sudah sesuai dengan kinerja sebenarnya. Hal ini bertujuan agar karyawan tidak 

merasa bahwa penilaiannya bersifat subjektif dan agar karyawan dapat mengukur 

kinerjanya sendiri. 

b. Hasil dari penilain kinerja harus disampaikan kepada karyawan, mendiskusikan 

permasalahan apa saja yang terjadi dan memberikan solusi dari permasalahan 

tersebut. Hal ini akan membuat karyawan merasa pekerjaan dan pendapatnya 

dihargai. 
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c. Perlunya dirumuskan oleh pihak manajemen tentang implikasi dari hasil 

penilaian kinerja berkaitan dengan pemberian reward dan punishment, 

pengembangan karir, proses rotasi dan mutasi serta program pelatihan. 

d. Dalam pelaksanaan penilaian kinerja dengan pendekatan sistem umpan balik 360 

derajat ini akan memerlukan effort yang cukup besar, karena melibatkan penilai 

yang lebih dari satu orang untuk menilai seorang pegawai.  Sebaiknya mulai 

dirancang  suatu aplikasi (software) untuk memudahkan penilai dalam 

memberikan penilaian serta memberikan kemudahan bagi Biro Sumber Daya 

Manusia dalam melakukan kompilasi dan membuat laporan kinerja pegawai 

secara keseluruhan. 




