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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Konsep Efektivitas 

A.  Pengertian Efektivitas 

Kurniawan menjelaskan jika efektivitas merupakan kemampuan 

melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu 

organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara 

pelaksanaannya.19 
Pengertian tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan 

tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan 

hasil yang sesungguhnya dicapai. Berbeda dengan pendapat Susanto, yang  

memberikan definisi tentang Efektivitas merupakan daya pesan untuk 

mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi.20  Jadi 

dapat diartikan jika efektifitas sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan 

yang telah direncanakan sebelumnya secara matang. 

Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu 

organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai 

tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.21  

                                                            
19 http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf.  Diakses pada 13 Desember 2016   
20 Ibid., 
21 Ulum. Ihyaul MD, 2004, Akuntansi  Sektor Publik, Malang,UMM Press, Hlm. 294. 
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Menurut Bastian efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektifitas adalah 

hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan 

seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau 

hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, 

pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan.
22  

Effendy menjelaskan efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya 

mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu 

yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.
23

 Jadi dapat diartikan 

bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah 

tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. 

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat dari apa yang 

dikehendaki. Misalkan saja jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan 

maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka perbuatan orang itu 

dikatakan efektiv jika hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang dikehendakinya 

dan telah direncanakan sebelumnya. 

 

                                                            
22 Asnawi. 2013,Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota ,  

Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM, hlm.6 
23 http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf.  Diakses pada 13 Desember 2016   
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B.  Ukuran Efektivitas 

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah hal yang sangat sederhana, 

karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada 

siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut 

produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa 

efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. 

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang 

dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya 

suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil 

mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan 

efektif. Hal terpenting adalah efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar 

biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat 

apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.
24

 

Untuk itu perlu diketahui alat ukur efektivitas kinerja, menurut Richard 

dan M. Steers yang meliputi : 
25 

1) Kemampuan Menyesuaikan Diri 

Kemampuan manusia terbatas dalam segala hal, sehingga dengan 

keterbatasannya itu menyebabkan manusia tidak dapat mencapai 

 

                                                            
24 Ulum. Ihyaul  MD, 2004, Akuntansi  Sektor Publi. Malang,UMM Press, Hlm. 294 
25 Steers. M. Richard, 1985,Efektivitas Organisasi, Jakarta, Erlangga, Hlm. 46 
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pemenuhan kebutuhannya tanpa melalui kerjasama dengan orang lain. 

Kunci keberhasilan organisasi adalah kerjasama dalam pencapaian 

tujuan. Setiap orang yang masuk dalam organisasi dituntut untuk dapat 

menyesuaikan diri dengan orang yang bekerja di dalam organisasi 

tersebut maupun dengan pekerjaan dalam organisasi tersebut. 

2) Prestasi Kerja 

Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada seseorang yang 

didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu. Dari 

pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan kecakapan, 

pengalaman, kesungguhan dan waktu yang dimiliki oleh seorang 

pegawai maka tugas yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan 

tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. 

3) Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja yang dimaksud adalah tingkat kesenangan yang 

dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. 

Tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat imbalan yang 

setimpal, dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dan 

organisasi tempat mereka berada. 

4) Kualitas 

Kualitas dari jasa atau produk primer yang dihasilkan oleh organisasi 

menentukan efektivitas kinerja dari organisasi itu. Kualitas mungkin 
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mempunyai banyak bentuk operasional, terutama ditentukan oleh jenis 

produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi tersebut. 

5) Penilaian Oleh Pihak Luar 

Penilaian mengenai organisasi atau unit organisasi diberikan oleh 

mereka (individu atau organisasi) dalam lingkungan organisasi itu 

sendiri, yaitu pihak-pihak dengan siapa organisasi ini berhubungan. 

Kesetiaan, kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada 

organisasi oleh kelompok-kelompok seperti para petugas dan 

masyarakat umum. 

Sedangkan menurut Duncan yang dikutip Richards M. Steers dalam 

bukunya “ Efektivitas Organisasi ” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, 

sebagai berikut: 
26 

1. Pencapaian Tujuan 

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus 

dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian 

tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti 

pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam 

arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, 

yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit. 

 
 

 

                                                            
26 Ibid, Hlm. 53 
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2. Integrasi 

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu 

organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus 

dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi 

menyangkut proses sosialisasi. 

3. Adaptasi 

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses 

pengadaan dan pegisian tenaga kerja. 

C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas 

 Ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja, seperti yang 

dikemukakan oleh Richard M. Steers dalam bukunya yang berjudul Efektivitas 

Organisasi, yaitu: 
27

 

1) Karakteristik Organisasi 

Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi organisasi 

yang dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektivitas dengan 

berbagai cara. Yang dimaksud struktur adalah hubungan yang relatif 

tepat sifatnya, seperti dijumpai dalam organisasi, sehubungan dengan 

susunan sumber daya manusia, struktur meliputi bagaimana cara 

organisasi menyusun orang-orangnya dalam menyelesaikan pekerjaan, 

                                                            
27 Ibid, Hlm. 9 
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sedangkan yang dimaksud teknologi adalah mekanisme suatu 

organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran 

(output). 

2) Karakteristik Lingkungan 

Aspek lingkungan luar dan lingkungan dalam juga telah dinyatakan 

mempunyai pengaruh terhadap efektivitas kerja. Kedua aspek tersebut 

sedikit berbeda, namun saling berhubungan. Lingkungan luar yaitu 

semua kekuatan yang timbul di luar batas-batas organisasi dan 

mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi. Pengaruh 

faktor semacam ini terhadap dinamika organisasi pada umumnya 

dianggap meliputi derajat kestabilan yang relatif dari lingkungan, 

derajat kompleksitas lingkungan dan derajat ketidak pastian 

lingkungan.
28

 Sedangkan lingkungan dalam yang pada umumnya 

disebut iklim organisasi, meliputi macam-macam atribut lingkungan 

kerja yang mempunyai hubungan dengan segi-segi tertentu dari 

efektivitas, khususnya atribut-atribut yang diukur pada tingkat 

individual. Keberhasilan hubungan organisasi dengan lingkungan 

tampaknya amat tergantung  pada tingkat variabel kunci yaitu tingkat 

keterdugaan keadaan lingkungan, ketepatan persepsi atas keadaan 

lingkungan dan tingkat rasionalisme organisasi. Ketiga faktor ini  

 

                                                            
28 Ibid, Hlm. 10 
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mempengaruhi ketepatan tanggapan organisasi terhadap perubahan 

lingkungan. 

3) Karakteristik Pekerja 

Pada kenyataannya para anggota organisasi merupakan faktor 

pengaruh yang paling penting karena perilaku merekalah yang dalam 

jangka panjang akan memperlancar atau merintangi tercapainya tujuan  

organisasi. Pekerja merupakan sumber daya yang langsung 

berhubungan dengan pengelolaan semua sumber daya yang ada di 

dalam organisasi, oleh sebab itu perilaku pekerja sangat berpengaruh 

terhadap pencapaian tujuan organisasi. Pekerja merupakan modal 

utama di dalam organisasi yang akan berpengaruh besar terhadap 

efektivitas, karena walaupun teknologi yang digunakan merupakan 

teknologi yang canggih dan didukung oleh adanya struktur yang baik, 

namun tanpa adanya pekerja maka semua itu tidak ada gunanya. 

4) Kebijaksanaan dan Praktek Manajemen 

Secara umum, para pemimpin memainkan peranan sentral dalam 

keberhasilan suatu organisasi melalui perencanaan, koordinasi dan 

memperlancar kegiatan yang ditunjukan kearah sasaran. Kewajiban 

mereka para pemimpin untuk menjamin bahwa struktur organisasi 

konsisten dengan dan menguntungkan untuk teknologi dan lingkungan 

yang ada. Sudah menjadi tanggung jawab dari para pemimpin untuk 

menetapkan suatu sistem imbalan yang pantas sehingga para pekerja 

dapat memuaskan kebutuhan dan tujuan pribadinya sambil mengejar 
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tujuan dan sasaran organisasi. Peranan pemimpin ini mungkin 

merupakan fungsi yang paling penting. Dengan makin rumitnya proses 

teknologi dan makin rumit dan kejamnya keadaan lingkungan, peranan 

manajemen dalam mengkoordinasi orang dan proses demi 

keberhasilan organisasi tidak hanya bertambah sulit, tapi juga menjadi 

semakin penting artinya. 

2.2  Konsep Kinerja 

A. Pengertian Kinerja 

 Istilah kinerja pada umumnya diartikan sebagai suatu bentuk seseorang 

yang bekerja dan melihat seberapa banyak hasil yang diperolehnya dari pekerjaan 

itu. Menurut Whitmore, kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut 

dari seseorang.
29  Pengertian yang menurut Whitmore merupakan pengertian yang 

menuntut kebutuhan paling minim untuk berhasil. Oleh karena itu, menurut 

Whitmore kinerja yang dianggapnya representatif, maka tergambarnya tanggung 

jawab yang besar dari pekerjaan sesorang. 

 Kinerja yang nyata jauh melampaui apa yang diharapkan adalah kinerja 

yang menetapkan standar-standar tertinggi orang itu sendiri, selalu standar-

standar yang melampaui apa yang diminta atau diharapkan orang lain. Dengan 

demikian menurut Whitmore, kinerja adalah suatu perbuatan, suatu prestasi, atau 

apa yang diperlihatkan seseorang melalui keterampilan yang nyata.  

                                                            
29 Uno. B.Hamzah, 2012,  Teori Kinerja dan Pengukurannya , Jakarta, Bumi Aksara, Hlm. 59. 
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 Bertolak dari pandangan Whitmore, kinerja menuntut adanya 

pengekspresian potensi seseorang dan tanggung jawab atau kepemilikan yang 

menyeluruh. Jika tidak, maka hal ini tidak akan menjadi potensi seseorang, tetapi 

sebagian akan menjadi milik orang lain. Oleh karena itu, pengarahan dari 

pimpinan suatu organisasi akan menjadi penting dalam rangka mengoptimalkan 

potensi sesorang. Pengarahan pimpinan misalnya dalam bentuk memerintah, 

menuntut, memberikan instruksi, membujuk dengan ancaman-ancaman yang jelas 

atau tersembunyi, tidak bisa menghasilkan kinerja optimum yang tahan lama, 

walaupun mungkin bawahan bisa menjalankan pekerjaan itu. 

 Pandangan lain dikemukakan oleh Patricia King, yang menjeaskan kinerja 

adalah aktivitas seseorang dalam melaksanakan tugas pokok yang dibebankan 

kepadanya.
30  Mengacu dari pandangan ini, dapat diartikan bahwa kinerja 

seseorang dihubungkan dengan tugas-tugas rutin yang dikerjakannya. Misalnya 

sebagai seorang guru, tugas rutinnya adalah melaksanakan proses belajar 

mengajar di sekolah. Hasil yang dicapai secara optimal dari tugas mengajar itu 

merupakan kinerja seorang guru.  

 Memang banyak batasan yang diberkan para ahli mengenai istilah kinerja. 

Semuanya mempunyai visi yang sedikit berbeda, tetapi secara prinsip mereka 

setuju bahwa kinerja mengarah pada suatu upaya dalam rangka mencapai prestasi 

kerja yang lebih baik.  Maier sebagai mana yang dikutip oleh As’ad, mengatakan 

bahwa kinerja mrupakan kesuksesan seseorang dalam melaksanakan suatu 

                                                            
30 Ibid, Hlm. 61. 
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pekerjaan.
31 

 Pandangan lain dikemukakan oleh Mc Daniel, yang memandang kinerja 

adalah interaksi antara kemampuan seseorang dengan motivasinya.
32

  

Berdasarkan pandangan ini, dapar disimpulkan jika kinerja merupakan 

penjumlahan anatara kemampuan dan motivasi kerja yang dimiliki seseorang. 

Selanjutnya Simamora menyatakan  jika kinerja adalah keadaan atau tingkat 

perilaku seseorang yang harus dicapai dengan persyaratan tertentu.
33 

 Menurut Dessler, kinerja adalah prestasi kerja, yaitu perbandingan antara 

hasil kerja dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan menurut Mangkunagara, 

kinerja adalah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh 

seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan. 
34 

 Berdasarkan pembahasan di atas, maka kinerja dapat disimpulkan sebagai 

perilaku seseorang yang membuahkan hasil kerja tertentu setelah memenuhi 

sejumlah persyaratan. Kinerja merupakan gambaran hasil kerja yang dilakukan 

seseorang, atau dengan kata lain kinerja adalah unjuk kerja seseorang.Untuk kerja 

tersebut terkait dengan tugas apa yang diemban oleh seseorang yang merupakan 

tanggung jawabnya. 

                                                            
31 Ibid, Hlm. 61. 
32 Ibid, Hlm. 62. 
33 Ibid, Hlm. 62. 
34 Riadi, 2016, http://www.kajianpustaka.com/2014/01/pengertian-indikator-faktor-mempengaruhi- 

    kinerja.html, diakses pada 13 Desember 2016. 
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B. Kinerja Profesional 

 Kinerja memiliki posisi penting dalam manajemen dan organisasi. Karena, 

keberhasilan dalam melakukan pekerjaan sangat ditentukan oleh kinerja.
35

  Hal ini 

berarti, jika seseorang bekerja dalam organisasi, kinerjanya merupakan 

serangkaian perilaku dan kegiatan secara individual sesuai dengan harapan atau 

tujuan organisasi. Kinerja dapat dilihat langsung dalam kehidupan sehari-hari 

sebagai kegiatan profesional. Dalam hal ini, berdasarkan perbandingan kinerja 

dan kualifikasinya, seseorang dapat dikelompokkan ke dalam kategori, sebagai 

berikut :
36 

1. Penggerak (dynamo) 

 Seseorang bertindak seolah-olah masih berada dalam posisi di tengah-

tengah saat meniti karier ( bukan saat melakukan pekerjaan ) ke atas. 

Selalu mempunyai rencana strategi personal yang terus dilakukan dan 

dipenuhi. Orang ini selalu bekerja untuk mempelajari sesuatu yang baru 

dan berkelanjutan mengasah kemampuan serta keahliannya. 

2. Penjelajah (cruisers) 

 Bekerja sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, sehingga sebagai 

konsekuensinya jauh dari stres dan sangat menikmati kehidupan 

pekerjaannya. Sesekali penjelajah dapat pula mengerjakan sesuatu dengan  

 

                                                            
35 Uno. B.Hamzah, 2012,  Teori Kinerja dan Pengukurannya , Jakarta, Bumi Aksara, Hlm. 118. 
36 Ibid., hlm. 118. 
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baik, meski sebenarnya tak terkait dengan kemampuan yang digunakannya  

dalam keseharian pekerjaan. 

3. Pecundang (looser) 

 Dalam dunia profesi, seseorang biasa dikatakan pecundang jika tidak 

mempunyai keahlian, meski hanya standar dasar. Ada berbagai pendapat 

tentang hakikat kinerja yang dikemukakan para ahli. Menurut Withmore, 

kinerja adalah pelaksanaan fungsi yang dituntu dari seseorang.
37  Dalam 

pernyataan itu secara sederhana dapat dipahami bahwa segala hal yang 

dilakukan oleh seseorang, maka hasilnya dapat disebut sebagai kinerja. 

C. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

 Menurut Prawirosentono, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja 

seseorang, antara lain :
38

  

1. Efektivitas dan Efisiensi 

 Bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, kita boleh mengatakan 

bahwa kegiatan tersebut efektif, tetapi apabila akibat-akibat yang tidak 

dicari kegiatan menilai yang penting dari hasil yang dicapai sehingga 

mengakibatkan kepuasan walaupun efektif dinamakan tidak efesien. 

Sebaliknya, bila akibat yang dicari-cari tidak penting atau remeh maka 

kegiatan tersebut efesien. 

                                                            
37 Ibid., hlm. 119. 

38 Riadi, 2016, http://www.kajianpustaka.com/2014/01/pengertian-indikator-faktor-mempengaruhi- 

    kinerja.html, diakses pada 13 Desember 2016 
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2. Otoritas ( wewenang) 

 Otoritas adalah sifat dari suatu komunikasi atau perintah dalam suatu 

organisasi formal yang dimiliki seorang anggota organisasi kepada 

anggota yang lain untuk melakukan suatu kegiatan kerja sesuai dengan 

kontribusinya. Perintah tersebut mengatakan apa yang boleh dilakukan 

dan yang tidak boleh dilakukan dalam organisasi tersebut. 

3. Disiplin  

Disiplin adalah taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi, 

disiplin karyawan adalah kegiatan karyawan yang bersangkutan dalam 

menghormati perjanjian kerja dengan organisasi dimana dia bekerja. 

4. Inisiatif 

Inisiatif yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreatifitas dalam 

membentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan 

tujuan organisasi. 

Menurut Mangkunegara, ada beberapa karakteristik orang yang memiliki 

kinerja tinggi, yaitu :
39 

1. Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi.  

2. Berani mengambil dan menanggung resiko yang dihadapi.  

3. Memiliki tujuan yang realistis.  

 

                                                            
39 Ibid., 
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4. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasi 

tujuannya.  

5. Memanfaatkan umpan balik (feedback) yang konkrit dalam seluruh 

kegiatan kerja yang dilakukannya.  

6. Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah 

diprogramkan. 

D. Indikator Kinerja 

Menurut Robbins, ada 6 indikator untuk mengukur kinerja, antara lain :
40 

1. Kualitas 

Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan 

yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan 

kemampuan karyawan. 

2. Kuantitas 

Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah 

seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. 

3. Ketepatan Waktu 

Ketepatan waktu merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal 

waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output 

serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. 

                                                            
40 Ibid., 
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4. Efektivitas 

Efektivitas merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi 

(tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud 

menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya. 

5. Kemandirian 

Kemandirian merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan 

dapat menjalankan fungsi kerjanya.  

6. Komitmen Kerja 

Komitmen kerja merupakan suatu tingkat dimana karyawan mempunyai 

komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap  

kantor. 

E. Penilaian Kinerja 

Menurut Gibson, metode penilaian kinerja terdiri dari beberapa indikator, 

antara lain :
41 

1. Metode Skala Penilaian Grafik 

Metode Skala penilaian grafik skala yang mendaftarkan sejumlah ciri dan 

kisaran kinerja untuk masing-masing pegawai kemudian dinilai dengan 

mengidentifikasi skor yang paling baik menggambarkan tingkat kinerja 

untuk masing-masing ciri. 

                                                            
41 http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-kinerja-pegawai-menurut.html, diakses pada 13  

    Desember 2016 
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2. Metode Skala Penilaian Perilaku 

Metode Skala penilaian perilaku merupakan suatu metode penilaian yang 

bertujuan mengkombinasikan manfaat dari insiden kritis dan penilaian 

berdasarkan kuantitas dengan menjangkau skala berdasarkan kukantitas 

pada contoh-contoh spesifik dari kinerja yang baik dan jelek. 

3. Metode Manajemen Berdasarkan Sasaran 

Metode ini meliputi penetapan tujuan khusus yang dapat diukur bersama 

dengan masing-masing pegawai dan selanjutnya secara berkala meninjau 

kemajuan yang dicapai 

Di dalam buku Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, 

penilaian kerja adalah salah satu tahapan penting dalam siklus pembangunan 

sumber daya manusia, baik di sektor publik maupun swasta. Penilaian kinerja 

ini merupakan proses pengukuran terhadap tingkat penyelesaian (degree of 

completion) tugas-tugas yang dilakukan oleh pegawai selama masa tertentu 

dengan menggunakan instrumen yang sesuai dengan karakteristik tugas 

tersebut. Selanjutnya agar dapat menghasilkan penilaian kinerja yang volid 

dan readible, maka perlu adanya instrumen pengukuran kinerja sebagai alat 

yang dipakai untuk mengukur kinerja individu seorang pegawai. Substansi 

instrumen pengukuran kinerja ini terdiri dari aspek-aspek yang berpengaruh 

terhadap kualitas pelaksanaan tugas dan dapat diukur, yaitu meliputi: 42 

 

                                                            
42 Ibid., 
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1. Prestasi Kerja (Achievement) 

Yaitu hasil kerja pegawai dalam menjalankan tugas baik secara kualitas 

maupun kuantitas kerja. 

2. Keahlian (skill) 

Yaitu kemampuan teknis yang dimiliki oleh pegawai dalam menjalankan 

tugas-tugas yang dibebankan padanya 

3. Perilaku (attitude) 

Yaitu sikap atau tigkah laku pegawai yang melekat pada dirinya dan 

dibawa dalam tugas-tugasnya. Perilaku disini mencakup kejujuran, 

tanggung jawab, dan disiplin. 

4. Kepemimpinan (leadership) 

Merupakan aspek kemampuan manajerial dan seni dalam memberikan 

pengaruh kepada orang lain untuk mengkoordinasikan pekerjaan secara 

tepat dan cepat, termasuk dalam hal pengawasan. 

2.3  Konsep Taman Kota 

A. Definisi Taman Kota 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, taman (nomina) merupakan 

kebun yang ditanami dengan bunga-bunga dan sebagainya (tempat bersenang-

senang). Sementara itu, kota (nomina) adalah daerah permukiman yang terdiri 
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atas  bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai 

lapisan masyarakat.
43 

Menurut pendapat Laurie taman adalah sebidang lahan berpagar yang 

digunakan untuk mendapatkan kesenangan, kegembiraan, dan kenyamanan, 

sedangkan menurut pendapat Diyah Setyaningrum kota adalah tempat 

berlangsungnya  proses hidup dan kehidupan atau sebagai tempat berlangsungnya 

aktivitas manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa taman kota adalah taman yang 

berada di lingkungan perkotaan dalam skala yang luas dan dapat mengantisipasi 

dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan kota dan dapat dinikmati 

oleh seluruh warga kota.
44 

Garvin et al mengemukakan jika taman kota adalah lahan terbuka yang 

berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau 

kegiatan lain pada tingkat kota. Taman kota ditujukan untuk melayani penduduk 

satu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini melayani minimal 480.000 

penduduk dengan standar minimal 0,3 m
2 

per penduduk kota, dengan luas taman 

minimal 144.000 m
2
. Taman ini dapat berbentuk sebagai ruang terbuka hijau 

(RTH), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga dengan minimal 

RTH 80%-90%. Semua fasiltas tersebut terbuka untuk umum.
45

  

                                                            
43 Nurdini, Mugi, http://www.academia.edu/9207417/Laporan_Taman_Kota, Diakses pada 13  

    Desember 201 
44 Ibid., 
45 Imansari,  Nadia,  2015, Penyediaan Hutan Kota dan Taman Kota Sebagai  Ruang Terbuka Hijau   

    Publik Menurut Preferensi Masyarakat, Jurnal Ruang Vol 1 No 3 
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Suatu taman kota dapat menciptakan sense of place, menjadi landmark, 

dan menjadi titik berkumpulnya komunitas. Di samping itu taman kota juga 

dapat meningkatkan nilai properti dan menjadi pendorong terlaksananya 

pembangunan. Taman kota seharusnya menjadi komponen penting dari 

pembangunan suatu kota yang berhasil.
46 

B. Fungsi Taman Kota 

Zoer’aini mengemukakan jika fungsi dan manfaat taman kota bergantung 

pada komposisi dan keanekaragaman jenis dari komunitas vegetasi yang 

menyusunnya serta kepada tujuan perencanaan dan penggunaannya. Berbagai 

fungsi dan manfaat dari taman di antaranya:
47 

1. Fungsi lanskap 

Fungsi lanskap meliputi fungsi fisik adalah perlindungan terhadap 

kondisi fisik alami sekitarnya terhadap angin, sinar matahari, bau, dan 

sebagainya. Fungsi lanskap meliputi fungsi sosial adalah dapat memberi 

interaksi sosial warga dan sarana pendidikan serta penelitian. 

2. Fungsi estetika 

Ukuran, bentuk, warna, dan tekstur vegetasi dan hubungannya dengan 

lingkungan sekitarnya merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas 

estetika.  

                                                            
46 Ibid., 
47 Nurdini, Mugi, http://www.academia.edu/9207417/Laporan_Taman_Kota, Diakses pada 13  

   Desember  2016 
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3. Fungsi Pelestarian Lingkungan 

Taman kota sebagai penjaga kualitas lingkungan kota. Dengan adanya  

penghijauan maka taman kota dapat berfungsi sebagai: 

a. Paru-paru kota yang menghasilkan banyak O2 

b. Menurunkan suhu kota 

c. Penyaring debu dan buangan kendaraan bermotor sehingga 

meminimalisir polusi udara 

d. Ruang hidup satwa 

e. Perlindungan erosi tanah dan 

f. Peredam kebisingan. 

 

  


