
 

KATA PENGANTAR 

Di era globalisasi ini kita harus bisa mengatur suatu perusahaan dengan baik,antara lain dengan cara 

management yang baik juga , untuk mendapatkan manajemen yang baik suatu perusahaan harus dihandle 

oleh manajer yang professional.Dengan itu tingkat efektifitas akan bisa didapatkan dengan baik dan benar. 

 

Efektifitas ini akan berjalan dengan baik, jika manajer dan yang lainnya dapat memfokuskan pada 

ketiga perspektif itu.dan tingkat yang paling dasar adalah efektifitas individual.yang menekankan pada 

kinerja tugas dari karyawan tertentu dan anggota organisasi.tugas yang dikerjakan merupakan bagian 

pekerjaan atau posisi organisasi.manajer secara rutin menilai efektifitas individu melalui proses evaluasi 

prestasi untuk menentukan siapa yang akan menerima kenaikan gaji, promosi dan balas jasa lainnya. 

 

Individu jarang bekerja sendiri dalam bentuk isolasi dari rekan lainnyadalam organissi.biasanya 

karyawan bekerja kelompok sehingga masih diperlukan perspektif lain dari efektifitas yakni efektifitas 

kelompok.Dan kita sebagai calon manajer harus dapat mempelajari ini dengan baik. 
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DAFTAR ISI 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Efektivitas organisasi adalah hubungan yang optimal antara produksi, kualitas, efesiensi, 

fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan.dan tibul pertanyaan apakah manager 

bisa mempengaruhi efektivitas?sulit sekali ditentukan karena masing – masing bisa menonjolkan 

keunggulan dari managemeent yang menjadi keunggulan di perusahaannya. Ada tiga macam 

perspektif yang dapat kita identifikasi dan perspektif ini menekankan pelaksanaan tugas pekerja atau 

anggota organisasi itu.tugas –tugas yang harus dilaksanakan adalah bagian dari pekerjaan atau posisi 

dalam organisasi itu.para manager secara rutin menaksir keefektifan individu melalui proses evaluasi 

prestasi Konsep organisasi sebagai satu system yang saling berkaitan dengan system yang lebih luas 

memperkenalkan pentingnya balikan (feedback).balikan adalah suatu informasi yang mencerminkan 

hasil suatu tindakan atau serangkaian tindakan individu, kelompok, atau tindakan organisasi. 

1.2 Perumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penulisan 

Dalam makalah ini kami bertujuan untuk lebih memahami tentang manajemen individual, kelompok 

dan efektifitas yang mana sangat berguna dikehidupan dalam bekerja. Kareana seorang manajer 

harus dapat mengetahiu bagaimana kiat – kiat dalam mengatur suatu perusahaan dengan baik. 

Dan makalah ini adalah salah satu proses pembelajaran dari mata diklat prilaku organsasi. 

1.4 Sistematik penulisan 



BAB II 

MANAGEMENT INDIVIDUAL, KELOMPOK, EFEKTIFITAS ORGANISASI 

 

2.1 PERSPEKTIF KEEFEKTIFAN 

Tiga macam pespektif keefektifan dapat diidentifikasi.Tingkat yang paling dasar adalah keefektifan 

individual.perspektif ini menekankan pelaksanaan tugas pekerja atau anggota organisasi itu.tugas –tugas 

yang harus dilaksanakan adalah bagian dari pekerjaan atau posisi dalam organisasi itu.para manager secara 

rutin menaksir keefektifan individu melalui proses evaluasi prestasi.evaluasi ini menjadi dasar untuk 

kenaikan gaji, promosi, jenis imbalan lain  yang diberikan organisasi itu.Ada juga perspektif keefektifan 

organisasi, karena organisasi terdiri dari individu dan kelompok. 

 

 Sebab – sebab keefektifan  

Pendekatan menurut tujuan 

Pendekatan menurut tujuan adalah pendekatan yang lebih menekankan pentingnya pencapaian tujuan 

sebagai criteria penilaian keefektifan.banyak praktek management yang didasarkan atas pendekatan menurut 

tujuan. Salah satu praktek yang banyak digunakan ialah management berdasarkan sasaran (management by 

objectives). 

 

Beberapa kesukaran yang ditemui dalam praktek management berdasarkan sasaran yang telah diakui secara 

luas : 

 Pencapaian tujuan tidak dengan mudah dapat diukur bagi organisasi yang tidak memproduksi 

keluaran (output)Yang nyata. 

 Setiap organisasi berusaha mencapai lebih dari satu tujuan, dan pencapaian tujuan yang satu sering 

menghalangi dan mengurangi pencapaian tujuan lain. 

 Kemungkinan adanya satu perangkat tujuan “formal”yang didukung oleh seluruh anggota , masih 

sangat diragukan  

Pendekatan teori system 

Pendekatan teori system ini adalah pendekatan yang lebih menekankan adaptasi terhadap tuntutan ekstern 

sebagai criteria penilaian keefektifan.dalam pendektan teori system ini organisasi dianggap sebagai elemen 

yang saling ketergantungan satu sama lain. 



Teori system dan balikan  

Konsep organisasi sebagai satu system yang saling berkaitan dengan system yang lebih luas 

memperkenalkan pentingnya balikan (feedback).balikan adalah suatu informasi yang mencerminkan hasil 

suatu tindakan atau serangkaian tindakan individu, kelompok, atau tindakan organisasi. 

 

2.2 MODEL DIMENSI WAKTU UNTUK KEEFEKTIFAN ORGANISASI 

Menurut model dimensi waktu, kriteria keefektifan secara khas dinyatakan dalam ukuran waktu 

jangka pendek , menengah , dan panjang.kriteria jangka pendek adalah kriiteria yang menunjukan hasil 

tindakan yang mencakup waktu satu tahun atau kurang.ukuran jangka menengah diterapkan jika anda 

menilai keefektifan seseorang atau organisasi dalam organisasi dalam jangka waktu yang lebih lama.Dan 

criteria jangka panjang dipakai untuk menilai waktu yang akan datang yang tidak terbatas. 

 

2.3 MERENCANAKAN PRESTASI KERJA YANG EFEKTIF 

Pembahasan tentang perencanaan sering terhambat karena tidak adanya definisi yang jelas tentang misi, 

visi, dan sasaran. 

 Misi (mission) 

Adalah tujuan akhir suatu organisasi yang merupakan criteria penaksiran keefektifan jangka panjang 

suatu organisasi.manajemen yang efektif akan menyatakan misi organisasinya dengan ukuran 

keadaan yang apabila diwujudkan akan menjamin kelangsungan hidup organisasi. 

  Tujuan (vission ) 

Adalah kondisi atau keadaan jangka panjang yang bila dicapai akan membantu misi organisasi. 

 Sasaran (objective) 

Adalah rencana prestasi yang akan dicapai dalam jangka pendek, biasanya satu tahun. 

 

Hasil yang diharapkan dari aktivitas perencanaan adalah adanya pemahaman dari apa yang akan 

dicapai oleh anggota organisasi.pemahaman ini dapat diwujudkan dalam bentuk rencana yang sulit, 

menspesifikasikan hasil atau mungkin hanya berupa kesepakatan umum diantara anggota. 

Prencanaan ini tidak hanya kemana arah organisasi, akan tetapi juga bagaimana pencapaian nya.dengan 

istilah yang spesifik, alternative juga harus dianalisis dan berkaitan dengan criteria dari sasaran 

misi.sehingga manajer dan keputusannya sendiri dapat mempengaruhi bagaimana mereka dan organisasi 

mereka dievaluasi.mereka menetapkan apa tujuan yang dilegitimasi, dan karenanya apa criteria yang 

relevan. 

 



2.4 MEMIMPIN PRESTASI YANG EFEKTIF 

Memimpin merupakan kontak langsung manajer dengan individu dan kelompok sehari – 

hari.memimpin menempatkan manajer dalam arena prilaku individual dan kelompok.untuk berfungsi dalam 

arena ini, anda harus mempunyai pengetahuan tentang perbedaan dan motivasi orang – orang, prilaku 

kelompok, kekuasaan, dan politik. 

Memimpin mencakup interaksi sehari – hari antara manager dan bawahannya.dalam interaksi tersebut 

tampak pemandangan yang luas tentang prilaku manusia. Dalam prakteknya fungsi organisasi terdiri dari : 

1. Mendesain tanggung jawabdan wewenang dari masing – masing pekerjaan individu. 

2. Menetapkan mana dari pekerjaan ini yang akan dikelompokan dalam suatu department tertentu. 

 

 

2.5 MENGENDALIKAN PRESTASI YANG EFEKTIF 

Fungsi pengendalian mencakup kegiatan yang harus ditangani para manajer untuk menjamin agar hasil 

yang dicapai konsisten dengan hasil yang direncanakan.ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi dalam 

melaksanakan pengendalian : 

1. Standards.standards memcerminkan tujuan dan sasaran dan biasanya ditemukan dalam akuntansi, 

produksi, pemasaran, keuangan, dan dokumen anggaran belanja  lainnya. 

2. Informations.hasil nyata dan hasil yang direncakan harus dibandingkan dengan menggunakan 

informasi yang cukup dapat dipercaya. 

 

2.6 PEKERJAAN MANAJERIAL DAN PERILAKU, STRUKTUR, DAN PROSES ORGANISASI 

Budaya organisasi 

Kebudayaan adalah suatu system nilai, keyakinan, dan norma yang unik dan dimiliki secara bersama 

oleh anggota suatu organisasi . 

 

Kebudayaan dan keefektifan organisasi 

Jika manajemen dapat menciptakan budaya organisasi, manajemen harus dapat mengubah budaya 

tersebut dengan cara yang sama.akan tetapi, hal ini tidak sesederhana itu.budaya memperkuat dirinya 

sendiri, 

Apabila telah terwujud ia menyediakan kestabilan dan kepastian bagi anggotanya. 

Manajer harus mempraktekkan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian yang 

konsisten dengan keyakinan dan nilai budaya yang dianutnya.keempat fungsi itu dapat membantu 

mengubah kebudayaan, tetapi pada umumnya sependapat bahwa kepemimpinan adalah yang terpenting. 



Dampak struktur dan proses organisasi yang diharapkan ialah menetukan lebih dahulu apa yang akan 

dikerjakan orang – orang, dengan siapa mereka akan mengerjakannya, keputusan apa yang akan mereka 

nuat, informasi apa yang akan mereka terima,bilamana dan bagaimana, serta berapa kali mereka 

melaksanakan tindakan dan mengambil keputusan terkonsep keefektifan, proses manajemen, dan 

kebudayaan organisasi telah dikembangkan dalam penjelasan sebelumnya.ketiga konsep tersebut adalah ide 

kunci yang mendasaru praktek manajemen berdasarkan teori dan riset prilaku organisasi. 

Teknik – teknik manajerial diarahkan untuk peningkatan keefektifan.tetapi untuk memahami 

dampak tekhnik tersebut, kita harus mengembangkan pemahaman konsep keefektifan.meskipun istilah 

“keefektifan”digunakan secara luas, pengertiannya tidak dipahami secara luas. 

 

2.7 PERILAKU KELOMPOK DALAM ORGANISASI 

Kelompok merupakan bagian dari kehidupan manusia.tiap hari manusia akan terlibat dalam aktivitas  

kelompok.demikian, pula kelompok yang merupakan bagian dari kehidupan organisasi. 

 Teori – teori pembentukan kelompok : 

 Semakin banyak akrtivitas seseorang dilakukan dengan orang lain (shared), semakin 

beraneka interaksi- interaksinya, dan juga semakin kuat tumbuhnya sentiment – sentiment 

mereka. 

 Semakin banyaj interaksi diantara orang – orang maka semakin banyak kemungkinan 

aktivitas dan sentiment yang ditularkan pada orang lain. 

 Semakin banyak aktifitas dan sentiment yang ditularkan pada orang lain, dan semakin 

banyak sentiment seseorang dipahami oleh orang lain, maka semakin banyak kemungkinan 

ditularkannya aktivitas dan interaksi2. 



BAB III 

PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

Beberapa kesukaran yang ditemui dalam praktek management berdasarkan sasaran yang telah diakui 

secara luas : 

 Pencapaian tujuan tidak dengan mudah dapat diukur bagi organisasi yang tidak memproduksi 

keluaran (output)Yang nyata. 

 Setiap organisasi berusaha mencapai lebih dari satu tujuan, dan pencapaian tujuan yang satu 

sering menghalangi dan mengurangi pencapaian tujuan lain. 

 Kemungkinan adanya satu perangkat tujuan “formal”yang didukung oleh seluruh anggota , 

masih sangat diragukan. 

Definisi yang jelas tentang misi, visi, dan sasaran. 

o Misi (mission) 

Adalah tujuan akhir suatu organisasi yang merupakan criteria penaksiran keefektifan jangka 

panjang suatu organisasi.manajemen yang efektif akan menyatakan misi organisasinya 

dengan ukuran keadaan yang apabila diwujudkan akan menjamin kelangsungan hidup 

organisasi. 

o  Tujuan (vission ) 

Adalah kondisi atau keadaan jangka panjang yang bila dicapai akan membantu misi 

organisasi. 

o Sasaran (objective) 

Adalah rencana prestasi yang akan dicapai dalam jangka pendek, biasanya satu tahun. 

Ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pengendalian : 

1. Standards.standards memcerminkan tujuan dan sasaran dan biasanya ditemukan dalam akuntansi, 

produksi, pemasaran, keuangan, dan dokumen anggaran belanja  lainnya. 

2. Informations.hasil nyata dan hasil yang direncakan harus dibandingkan dengan menggunakan 

informasi yang cukup dapat dipercaya. 

Dengan beberapa point ini akan dapat membantu kita dalam menghandle perusahaan dengan baik 
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