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KATA PENGANTAR 

 

Tiada kata yang terindah penulis haturkan selain puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang 

telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan malakah ini dengan 

baik, dan salawat berserta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita yakninya Nabi besar Muhammad 

SAW, yang telah membukakan cara berfikir kita semua, sehingga kita mampu menjadi umad yang 

berpendidikan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Makalah ini adalh sebagai tugas 

perkuliahan Perilaku Organisasi. Didalam makalah ini penulis membahas tentang PERILAKU INDIVIDU 

DAN PERBEDAANNYA. 

Sebagai manusia biasa, tentunya penulis tidak lepas dari kekurangan dan kekhilafan dalam 

penulisan makalah ini. Untuk itu penulis mengharapkan saran dalam penyempurnaan malah ini, semoga 

makalah ini dapat menjadi sebuah referensi tersendiri bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri. 

Wassalamualaikum Wr,Wb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  LATAR BELAKANG 

Setiap usaha untuk mempelajari, mengapa seseorang berprilaku seperti yang mereka lakukan 

dalam organisasi mempersyaratkan beberapa bebepara pengertian mengenai perbedaan individual. 

Para manajer menghabiskan cukup banyak waktu untuk menilai kecocokan antara individu, tugas kerja, 

dan keefektivan, baik karateristik manajer maupun bawahannya, pasti mempengaruhi penilaian . Tanpa 

beberapa pengertian mengenai perilaku, putusan tentang siapa mengerjakan tugas apa dengan baik 

dapat nenyebabkan masalah jangka panjang yang berat. 

Setiap pekerja bebeda dalam banyak hal, seorang manajer perlu mengetahui bagaimana 

perbedaan yang mempengaruhi kinerja dan perilaku bawahannya. 

Para manajer harus belajar bagaimana berurusan dengan perbedaan yang akan mereka 

temukan pada tenaga kerja yang beragam,. Meningkatnya perbandingan orang yang berkulit putih 

dengan hitam ditambah dengan persoalan bahasa dan pendidikan akan menyebabkan manajer harus 

lebih giat atau bekerja keras untuk mencocokan perbedaan ini. Hal ini juga merupakan tugas baru bagi 

manajer tetapi, merupakan pengamatan, peratian manajer terhadap para tenaga kerjanya untuk 

memudahkan para tenaga kerja menyesuaikan diri atau mencocokan diri terhadap pekerjaannya atau 

teman kerjanya. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

 

Perilaku Individu Dan Perbedaannya 

1. Dasar Memahami Perilaku 

2. Perbedaan Individual 

a. Kemampuan dan Keterampilan 

b. Ilmu Demografi 

c. Keragaman Ras dan Budaya 

3. Variabel Psikologi Individu 

a. Persepsi 

b. Pengorganisasian Persepsi 

c. Stereotipe 

d. Persepsi Selektif 

e. Karateristik Manajer 

f. Faktor Situasional 

g. Kebutuhan 

h. Perasaan atau Emosi 

i. Atribusi 

j. Kesalahan Atribusi 

k. Penyimpangan Atribusional 

l. Sikap 

m. Perubahan Sikap 

n. Sikap dan Nilai 

o. Sikap dan Kepuasan kerja 

p. Kepuasan dan Prestasi Kerja 

q. Kepribadian 

r. Teori Kepribadian 

s. Mengukur Karateristik 

t. Kepribadian dan Perilaku 

 



 

 
 

1.3  TUJUAN PENULISAN 

Untuk mengetahui apa itu PERILAKU INDIVIDU DAN PERBEDAANNYA dan bagaimana memahami 

tentang peranannya dalam penanganan kehidupan organisasi dan pengaruh kepribadian terhadap 

prilaku pekerja yang dapat keberagaman tenaga kerja agar dapat kita pahami secara mudah dan cepat 

 

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 

Materi ini dibahas dalm tiga bab. 

Bab I Merupakan Pendahuluan yang terdiri dari : 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Perumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penulisan 

1.4 Sistematika Penulisan 

Bab II Merupakan pembahasan tentang materi PERILAKU INDIVIDU DAN PERBEDAANNYA 

Bab III Merupakan penutup yang terdiri dari : 

3.1 Kesimpulan 

3.2 Saran 

Serta DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB II 

PRILAKU INDIVIDU DAN PERBEDAANNYA 

 

1. DASAR MEMAHAMI PERILAKU 

Pengamatan manajer dan analisis kinerja dan perilaku individual mempersyaratkan 

pertimbangan mengenai variable-variabel yang lansung mempengaruhi perilaku individual atau 

apa yang seseorang pekerja lakukan ( misalnya: dalam menghasilkan keluaran, menjual 

mobil,merawat mesin ). Variabel individual termasuk kemampuan dan kecakapan, latar 

belakang, dan variabrl demografis. Perilaku seorang pekerja adalah kompleks sebab dipengaruhi 

oleh berbagai  variabel lingkungan dan banyak factor individual, pengalaman, dan kejadian. 

Berapa variabel individual  seperti kecakapan, kepribadian,persepsi,dan pengalaman 

mempengaruhi perilaku. 

Perilaku yang ditunjukan dalam kerja adalah unik bagi setiap individu, tetapi ini adalah 

proses dasar bagi semua orang. 

Setelah bertahun-tahun membangun teori dan penelitian, disepakati bahwa : 

a. Perilaku adalah akibat. 

b. Perilaku diarahkan oleh tujuan. 

c. Perilaku yang bias diamati dapat diukur. 

d. Perilaku yang tidak dapat secara  lansung diamati ( misalnya :berfikir dan mengawasi ) juga 

penting dalam mencapai tujuan. 

e. Perilaku dimtivasi/didorong. 

Hasil yang dikehendaki dari perilaku pekerja adalah prestasi yang efektif. Didalam organisasi 

variabel individu dan lingkungan berpengaruh tidak hanya kepada perilaku tetapi juga kepada 

kinerja. Perilaku yang berhubyngan dengan kinerja lansung diasosiasikan dengan tugas-tugas 

kerja yang perlu diselesaikan untuk mencapai tujuan kerja. Perilaku yang berhubungan dengan 

kinerja termasuk tindakan seperti mengenali masalah-masalah kinerja seperti : perencanaan, 

pengaturan dan pengendalian kerja dari pekerja, dan menciptakan iklim yang mendorong 

bawahannya. 



 

 
 

Jika pekerja tidak menunjukan kinerja yang baik atau konsisten manajer harus mencari tahu 

masalah. Keenam pertanyaan ini dapat membantu manajer memfokuskan diri pada masalah 

kinerja : 

a. Apakah pekerja mempunyai keterampila dan kemampuan untuk bekerja ? 

b. Apakah pekerja mempunyai sumber daya cukup untuk bekerja ? 

c. Apakah pekerja sadar akan masalah kinerja ? 

d. Kapan masalah kinerja timbul ? 

e. Bagaimana reaksi teman pekerja atas masalah kinerja ? 

f. Apa yang dapat saya lakukan sebagai manajer untuk memunclkan masalah prestasi ? 

Pertanyaan itu juga untuk menunjukan bahwa ketika masalah kinerja yang diketahui, 

diperlukan beberapa bebtuk tindakan manajerial. 

2. PERBEDAAN INDIVIDUAL 

a. Kemampuan dan Keterampilan 

Kemampuan adalah sebuah trait (bawaan atau dipelajari) yang mengijinkan seseorang 

mengerjakan sesuatu mental atau fisik. Sedangkan Keterampilan adalah kompetensi yang 

berhubungan dengan tugas, seperti keterampilan mengoperasikan computer, ataun 

keterampilan berkomunikasi dengan jelas untuk tujuan dan misi kelompok. 

Kemampuan dan keterampilan memainkan peran penting dalam perilaku dan kinerja 

individu. 

Analisis Pekerjaan digunakan untuk meneliti kecocokan dari pekerjaan. Inilah proses 

mendevenisikan dan mempelajari pekerjaan dari sisi tugas dan perilaku serta menjabarkan 

tanggunga jawa, pendidikan, dan pelatihan yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan 

dengan hasil yang memuaskan. 

Untuk berhasil dalam mencocokan kemampuan dan keterampilan seseorang pada 

pekerjaan, manajer harus mempelajari  isi, syarat perilaku, dan perilaku yang lebih disukai. 

Perilaku yang lebih disukai sering diabaikan dalam mencocokan seseorang denagn 

pekerjaan. Agar terpilih bekerja,beberapa pelamar tidak jujur dalam menjelaskan prefensi 

mereka ‘karena mereka sangat menginginkan pekerjaan tersebut’, jadi manajer haru 

berusaha untuk menentukan prefensi seseorang sehubungan dengan tujuan, gaya, nilai 

karir, dan motif pencapaian. Pekerjaan  ideal adalah pekerjaan dimana kemampuan dan 



 

 
 

keterampilan seseorang dapat diterapkan untuk menghasilkan kerja yang memuaskan, 

terpenuhi, dan menantang. Inilah tujuan mencocokan orang denagn pekerjaaan. 

 

b. Ilmu Demografi 

Klafikasi yang paling pentig dari demografi adalah “jenis kelamin” an ras. Keragaman 

budaya juga dapat mempengaruhi situasi kerja. 

 

Perbedaan Jenis Kelamin/Gender 

Masih terdapat debat soal perbedaan pria dan wanita mengenai prrestasi dalam 

pekerjaan,absensi, dan tingkat pergantian. Debat prestasi dalam perusahaan tidak 

menghasilakn kesimpulan. Tidak ada data pendukung yang menyatakan bahwa priya atau 

wanita adalah pekerja yang baik. Hanya dalam bidang absensi perbedaan sering ditemukan. 

Wanita mempunyai tingkat absensi yang lebih tinggi. Tetapi lebih diperhatikan pada anak-

anak,orang tua,dan pasangan sakit didominasi wanita. Tingkat absensi lebih tinggi dari 

wanita disebabkan peran pengasuh mereka. Dalam masyarakat yang berubah atau 

menghasilkan lebih banyak kesamaan antara pria dan wanita yang sulit diukur. Ketika 

masyarakat menekankan perbedaan kelamin dan melakukan mereka secara berbeda, ada 

beberapa perbedaan dalam bidang-bidang tertentu seperti agresivitas dan perilaku social. 

Tetapi jika masyarakat lebih banyak memberikan penekanan pada persamaan perlakuan dan 

kesempatan, banyak perbedaan yang akan hilanh. Pria dan wanita menjadi lebih sama 

dalam hal perilaku dalam tempat kerja. 

 

c. Keragaman Ras Dan Budaya  

Angkatan kerja sekarang tidaklah sama dengan angkatan kerja dahulu. Tenaga kerja 

sekarang jauh lebih beragam dari sisi nilai, bahasa, keterampilan, dan persiapan pendidikan. 

Keragaman adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan variasi budaya, etnis, 

dan ras dalam suatu populasi.Walaupun perbedaan nyata kinerja dalam pekerhaan diantara 

kelompok yang ada tidak dapat diketahui. Studi yang yang dilakukan tidak cukup banyak 

untuk mengambil kesimpulan. 

Sejak tenaga kerja yang lebih beragam masuk kedalam organisasi, akan menjadi 

keharusan untuk tidak mendasari keputusan, resep dan teknik pada hasil penelitian laki-laki 



 

 
 

berkulit putih. Generalisasi dari penelitian kelompok dominan (laki-laki berkulit putih) pada 

wanita, (berkulit hitam),hispanik, Asia, dan kelompok lain tidaklah tepat 

Para manajer belum seberagam tenaga kerjanya. Untuk mengelola tenaga kerja dengan 

keberagaman budaya yang semakin meningkat akan msensyaratkan kelenturan, pengenalan 

perbedaan ibdividu, dan peningkatan kesadaran perbedaan latar belakang budaya. 

 

3. VARIABEL PSIKOLOGI INDIVIDU 

a. Persepsi 

Individu menggunakan panca indra untuk mengenal lingkungan : pandangan, sentuhan, 

pendengaran, pengecapan, dan pembauan. Mengorganisasikan informasi dari lingkungan 

berarti dinamakan persepsi. 

Berikut ini terdapat beberapa cotoh yang menujukan bagaimana persepsi 

mempengaruhi perilaku : 

1. Manajer yakin bahwa seseorang pekerja telah diberi kesempatan untuk menggunakan 

penilaiannya mengenai bagaimana mengerjakan pekerjaan, sementara pekerja merasa 

sama sekalai tidak ada kebebasan untuk melakukan penilaian. 

2. Tanggapan seorang bawahan atas permiontaan seorang supervisor (penyelia) didasar 

pada apa yang dia piker dia dengar dari penyelia, bukan pada permintaan sebenarnya. 

3. Manajer mengira produk yang sudah dijual bermutu tinggi, tetapi pelanggan mengeluh 

produknya jelek. 

4.  Seorang pekerja dipandang oleh seorang rekannya sebagai pekerja keras yang telah 

memberikan usaha yang baik dan oelh rekan lain sebagai pekerja pemalas yang tidak 

berusaha. 

5.  Seorang penjual melihat kenaikan gajinya sebagai sangat tidak adil, sementara para 

manajer penjualan merasa sebagai kenaikan yang wajar. 

6. Operator memendang kondisi kerjanya tidak memadai, seorang rekan kerja yang tepat 

disebelahnya merasa kondisi kerjannya nyaman. 

 

b. Pengorganisasian Perpepsi 

Pengorganisasian adalah sebuah aspek penting dari persepsi. Suatu prinsip yang paling 

penting dalam mengatur persepsi adalah kecenderungan untuk membuat poloa ransangan. 



 

 
 

c. Stereotipe 

Cara para manajer mengolongkan orang lain sering mencerminkan penyimpangan 

persepsi. Istilah Stereotipe terlalu digeneralisasikan, terlalu disederhanakan, dan 

dipersepsikan sendiri tentang karateristik diri seorang. Misalnya banyak orang yang 

mensterrotipkan wiraniaga mobil bekas. 

Stereotipe dapat menyebabakan program promosi, motivasi, rancangan kerja, atau 

penilaian kinerja yang tidak sesuai, ini juga menyebabkan tidak tepilihnya orang terbaik 

dalam suatu jabatan. Pada zaman kurangnya bakat-bakat keterampilan kerja yang tinggi, 

organisasi, akan menderita ‘stereotipe’ yang menyebabakan penolakan kelompok calon 

yang jumlahnya terbatas. 

 

d. Persepsi Selektif 

Konsep persepsi yang selektif penting untuk para manajer yang sering menerima banyak 

informasi dan data dan mungkin cenderung memlih informasi yang mendukung 

pandangannya. Orang mengabaikan informasi atau petunjuk yang mungkin membuatnya 

merasa tidak nyaman. Misalnya, manajer terampil mungkin pertama kali tertarik pada hasil 

akhir kerja. 

 

e. Karateristik Manajer 

Orang-orang sering kali menggunakan diri mereka sendiri sebagai perbandingan dalam 

memandang orang lain. 

Penelitain menunjukan bahwa  : 

1. Mengetahui seseorang  lebih mudah untuk melihat orang lain dengan tepat 

2. Karateristik yang dipunyai seseorang  mempengaruhi karateristik yang ditemukan pada 

orang lain 

3. Orang-orang yang menerima diri mereka sendiri  lebih senang melihat hal-hal yang baik 

pada orang lain. 

Kesimpulan ini menyarankan bahwa para manajer memandang perilaku dan perbedaan 

individu bekerja yang dipengaruhi oleh sifat mereka sendiri. 

 

 



 

 
 

f. Faktor Situasional 

Tekanan waktu, sikap orang (dimana) seoarang  manajer bekerja sama, dan semua 

factor situasional lain mempengaruhi ketepatan persepsi. Tekanan waktu kadang-kadang 

membuat manajer melihat beberapa rincian, mempercepat aktivitas tertentu, dan 

mengabaikan ransangan, seperti permintaan dari manajer lain atau dari atasannya. 

 

g. Kebutuhan 

Perepsi dipengaruhi secara nyata oleh kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan 

keinginan dapat mendistorsi dunia yang dilihat oleh manajer. 

Pengaruh kebutuhan dalam membentuk persepsi telah dipelajari dilaboratorium.. 

Peneliti menemukan bahwa naiknya tingkat kelaparan, sampai ketitik tertentu, berakibat 

subyek melihat lebih banyak lagi gambaran mendua sebagai benda makanan. 

 

h. Perasaan Atau Emosi 

Keadaan emosi seseorang mempunyai banyak segi yang dikaitkan dengan persepsi. Oleh 

karna itu emosi yang kuat sering mengganggu persepsi, para manajer perlu membedakan 

topic atau praktik-prakti yang memicu emossi yang kuat pada bawahannya. 

 

i. Atribusi 

Teori atribusi memberikan pengertian kedalam proses sehingga kita mengetahui sebab 

dan motif perilaku seseorang. Mengamati perilaku dan menggambarkan kesimpulan 

dinamakan membuat atribusi.  

Ketika sebab-sebab perilaku disajikan, biasanya dijelaskan dalam kondisi individu atau 

karateristik kepribadian atau dalam kondisi keadaan dimana dalam hal itu terjadi.  Atribut 

disposisi menekankan beberapa aspek individu seperti kemampuan. Keterampilan, atau 

motivasi internal. 

Atribusi Situasional  menekankan akibat dari lingkungan terhadap perilaku. 

Dalam usaha dalam membuat keputusan apakah perilaku harus di atribusi kepada seorang 

atau kepada keadaan. Kelly mengusulkan unruk menggunakan tiga criteria dibawah ini : 

1. Konsensus : Apakah banyak orang lain yang mengatakan atau mengerjakan suatu yang 

sama pada keadaan itu? Jika iya, kita kurang suka mengatrisi perilaku (contohnya mutu 

produksi rendah ) kepada mutu yang unik. 



 

 
 

2. Keistimewaan : Apakah perilaku tidak biasa atau tipikal untuk orang tertentu? Kalau 

demikaian ( perbedaab tinggi ), lalu kita menyimpulkan bahwa beberapa factor situasi 

hal tersebut harus bertanggung jawab  

3. Konsensus : Apakah orang yang melakukan perilakunya secara konsisten? Bila terjadi 

perilaku tidak konsisten, kita cenderung memakai atribusi situasional. 

 

j. Kesalahan Atribusi 

Selain menjaga kesalahan atribusi, banyak individu mempunyai penyimpangan tertentu 

yang dapat menghasilakan kesalahan tidak akurat. Penyimpangan Atribusioanal adalah 

Kecenderungan untuk lebih menyukai satu jenis perilaku dibangdingkan yang lain. 

Kesalahan atribusi fundamental  adalah membuat penilaian hanya dengan informasi 

terbatas mengenai seseorang atau keadaan. 

Kesalahan distribusi fundamental dapat terjadi pada manajer dengan atribusi pertama 

berupa pertasi jelek, sering absen, atau kurangnya keterampilan sampai ketidak kecakupan 

diri dan kemudian mencoba untuk mengubah seseorang. 

 

k. Penyimpangan Atribusional lain 

Banyak orang cenderung menbuat penilaian positif terhadap orang lain. Hal ini disebut 

sebagai kondisi umum yang positif atau prinsip Pollyanna. Kita umumnya mempunyai 

sebuah titik inklinasi untuk menjadi positif. Orang juga mempunyai kecenderungan 

mempercayai untuk keberhasilan kerja dan menolak tanggjung jawab atas pekerjaan yang 

buruk. Hal ini dikenak sebagai penyimpangan Pelayanan diri, Individu cenderung 

mempunyai daya ingat egosentris, dimana mereka menyimpan dan mengingat hal-hal baik 

yang mereka perani didalam suatu pekerjaaan dan mengabaikan peran mereka yang gagal 

atau buruk. 

 

l. Sikap 

Sikap  adalah determinan perulaku sebab, sikap berkaitan dengan persepsi, kepribadian, 

dan motivasi. Sebuah Sikap adalah perasaan positif atau negative atau keadaan mental yang 

selalu disiapkan, dipelajari, dan diatur melalui pengalaman, yang memberikan pengaruh 

khusus pada respon seseoprang terhadap sejumlah topic mengenai serikat pekerja, latihan, 



 

 
 

diet, tujuan karir, teman, dan hokum pajak, misalnya. Defenisi mengenai sikap ini 

mempunyai implikasi tertentu pada manajer. 

Sikap adalah bagian intrinsk dari kepribadian seseorang. Beberapa teory berusaha untuk 

menjelaskan pembentukan dan perubahan sikap. Salah satu teory menyarakan bahwa 

seseorang “mencari kecocokan antara kepercayaan dan perasaan mereka terhadap obyek” 

dan menyarankan bahwa perubahan sikap tergantung pada baik perubahan perasaan atau 

kepercayaan. Ketika komponen ini tidak konsisten atau menjadi lebih besar dari tingkat 

toleransi seseorang maka, hasilnya adalah ketidakstabilan. 

Ketidakstabilan dapat diperbaiki dengan : 

1. Pengingkaran kabar yang dirancang untuk mempengaruhi sikap 

2. “Fragmentasi” sikap 

3. Menerima ketidak konsistenan sehingga sikap baru dibentuk 

Melalui pengalaman kerja, pekerja mengembangkan sikap mengenai keadilan 

penggajian, tinjauan prestasi, kemampuan manajerial, rancangan kerja, dan afiliasi 

kelompok kerja. Pengalaman terdahulu menyebabkan beberapa perbedaan sikap individu 

terhadap kinerja,loyalitas,komitmen. 

 

m. Perubahan Sikap 

Para manajer sering menghadapi masalah perubahan sikap pekerja karena sikap yang 

ada menghamnat prestasi pekerjaan. Meskipun banyal variabel yang mempengaruhi 

perubahan sikap, itu semua dapat dijelaskan menjadi tiga factor utama yaitu : kepercayaan 

dari pengrim berita, berita itu sendiri, dan keadaan. Pekerja yang tidak percaya kepada 

manajer tidak akan menerima pesan manajer atau perubahan sebuah sikap. Bahkan 

sekalipun manajer dipercaya, menyajikan sebuah pesan yang meyakinkan, dan dikehendaki, 

masalah mengubah sikap seseorang tidak terpecahkan. 

 

n. Sikap dan Nilai 

Nilai terkait dengan sikap dalam hal nilai membantu sebagai jalan untuk mengatur sikap. 

Nilai didefenisikan “sebagai konstelansi dari suka, tidak suka, titik pandang, keharusan, 

inklinasi dalam penilaian rasional dan irasional, prasanka dan pola asosiasi yang menentukan 

pandangan dunia seseorang.” 



 

 
 

Nilai mempengaruhi persepsi tidak hanya dari ‘suatu hasil yang tepat’ tetapi juaga dari 

‘alat yang tepat menuju hasil’ Dari rancangan dan perkembangan struktur organisasi dan 

proses pendayagunaan gaya kepemimpinan khusus dan evaluasi prestasi bawahan, system 

nilai adalah persuasive. Teori kepemimpinan yang berpengaruh didasarkan pada alas an 

bahwa para manajer tidak dapat diharapkanuntuk mengambil gaya kepemimpinan yang 

bertentangan dengan “struktur kebutuhan” atau orientasi nilai mereka. Lebih jauh lagi, 

ketika para manajer menilai prestasi bawahan, pengaruh nilai manajer dapat diperhatikan. 

 

o. Sikap dan Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja adalah Suatu sikap yang dipunyai individu mengenai pekerjaannya. Hal 

ini dihasilkan dari persepsi mereka terhadap pekerjaannya, didasarkan pada factor 

lingkungan kerja, seperti gaya penyelia,kebijakan dan prosedur, afiliasi kelompok kerja, 

kondisi kerja, dan tunjangan. 

Lima hal yang mempunyai karateristi penting : 

1. Pembayaran 

2. Pekerjaan 

3. Kesempatan Promosi 

4. Penyelia 

5. Rekan Kerja 

 

p. Kepuasan dan Prestasi Kerja 

Satu topik yang paling banyak diperdebatkan dan controversial dalam mempelajari 

kepuasan kerja adalah dalam hubungannya dengan prestasi pekerjaan. Selama bertahun-

tahun, banyak manajer percaya bahwa seseorang pekerja yang puas adalah pekerja yang 

mempunyai prestasi yang tinggi. Tetapi banyak studi penelitian menemukan hubungan yang 

tidak jelas antara kepuasan dan prestasi. 

Dari sudut pandang preaktis, bagaimanapun, banyaknya manajer ingin mempunyai 

pekerja yang terpuaskan dan produktif (tujuan yang memerlukan banyak usaha dan seperti 

pengambilan keputusan pada sisi manajer). Maka para manajer meneruskan 

ketertarikannya pada kepuasan kerja waluapun bukti bahwa kepuasan tidak dapat 

ditentukan, dalam cara yang nyata, juga tingkat  prestasi. Tetapi beberapa ahli teori dan 

peneliti menyarankan prestasi mempunyai arti yang lebih luas dari pada unit atau mutu 



 

 
 

produksi yang lebih sederhana. Kinerja juga meliputi berbagai prilaku warga Negara, 

termasuk memperlihatkan pada rekan sekerja yang tidak dilatih bagaimanamenyelesaikan 

pekerjaan, membantu rekan sekerja dalam nenyelesaikan pekerjaan dikala sedang sakit, 

membuat komentar positif dalam komunitas mengenai prganisasi, bekerja ekstra keras 

untuk mengirimkan barang an jasa sesuai janji, an tidak mengeluh ketika manajemen tidak 

menyediakan sumber daya yang dijanjikan. 

 

q. Kepribadian 

Kepribadian dipengaruhi oleh keturunan,budaya, dan faktorsosial. Dengan mengabaikan 

(tidak memperhatikan) bagaimana mendefenisikankepribadian, bagaimanapun, psikolog 

umumnya menerima prinsip-prinsip tertentu : 

1. Kepribadian adalah sebuah rangkaian teroganisir, dengan kata lain individu menjadi 

tidak berarti. 

2. Kepribadian muncul untuk diatur kedalam pola-pola sampai pada tingkat dapat diamati 

dan diukur. 

3. Meskipun kepribadian mempunyai dasar biologis, perkembangan khususnya adalah juga 

hasil dari linhkungan social dan budaya. 

4. Kepribadian mempunyai aspek superfisial dan inti yang lebih dalam. 

5. Kepribadian melibatkan karateristik umum dan karateristik unik. Stiap otang berbeda 

dari sikap orang lain dalam beberapa keadaan, sementara menjadi sama dengan orang 

lain pada keadaan lain. 

Lima gagasan ini termasuk dalam defenisi kepribadian berikut : 

Kepribadian seseorang adalah himpunan karaterisrik, kecenderungan dan temperamen 

yanmg ralatif stabil yang dibentuk secara nyata oleh factor keturunan dan factor sosial, 

budaya, dan lingkungan. Himpunan varibel ini menentukan karateristik dan perbedaan alam 

prilaku individu. 

 

r. Teori Kepribadian 

Tiga pendekatan teoritis untuk memahami kepribadian adalah pendekatan sifat, 

pendekatan psikodinamis, dan pendekatan humanis. 



 

 
 

Teori kepribadian sifat. Sama seperti anak kecil yang selalu terlihat mencari tanda untuk 

menggolongkan dunia, orang dewasa juga menandai an mengilongkan manusia berdasarkan 

karateristik fisik dan psikologisnya. Penggolongan membantu dalam mengatur keragaman 

dan mengurang yang banyak menjadi sedikit. 

Teori Kepribadian Psikodinamis, Kepribadian alami yang dinamis tidak ditanggapi 

secara serius. Untuk menyoroti perbedaaan ini, Harus menggambarkan perjuangan secara 

terus menerus antara dua bagian kepribadian, id dan superego yang ditengahi oleh ego. 

Identitas diri (id) adalah bagian yang sederhana, bagaian yang tidak disadari dari 

kepribadian, tempat penyimapan dari pergerakan dasar. Itu dijalankan secara tidak rasional, 

tanpa mempertimbangkan apakah yang diinginkan munkin atau secara moral dapat 

diterima. Superego adalah tempat penyimpanan nilai-nilai individu, termasuk sikap moral 

yang dibentuk oleh masyarakat. 

Teori kepribadian humaninistik. Pendekatan humanistic untuk memahami kepribadian 

menekankan pada perkembangan individu dan aktualisasi diri dan pentingnya bagaimana 

seseorang mempersepsi dunianya dan semua kekuatan yang mempengaruhi mereka. 

 

s. Mengukur Karateristik Kepribadian 

Tes kepribadian mengukur karateristik emosional, motivasional, antar pribadi, dan 

perilaku. Ratusan tes seperti itu tersedia untuk organisasi. Suatu yang paling luas digunakan, 

adalah Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI). Pernyataan MMPI meliputi 

area seperti kesehatan, psikosomatis, kekacauan jiwa, dan tingkah laku sosial, seperti yang 

terkenal dengan kecenderungan fobia. 

TesProyektif. Juga digunakan untuk menilai kepribadian, dimana orang menanggapi 

suatu gambar, sebuah inkblot atau suatu cerita. Untuk mendorong suatu tanggapan yang 

bebas, hanya intruksi yang singkat dan umumnya yang diberikan untuk alasan yang sama, 

dilakukan pengujian gambar atau cerita yang samar-samar. 

Pengukuran tingkah laku dati kepribadian melibatkan pengamatan orang tersebut 

dalam situasi tertentu. Sebagai contoh, seorang individu mungkin diberikan masalah situasi 

kerja yang khusus untuk diselesaikan. 

 

 

 



 

 
 

t. Kepribadian dan Perilaku 

Sebuah isu yang menarik para ahli dan peneliti prilaku adalah apakah factor kepribadian 

yang diukur oleh semacm daftar pertanyaan yang dikumpulkan dalam waktu terkendali 

dapat meramalkan perilaku atau kinerja diorganisasi. 

Letak kendali individu mencerminkan tingkat dimana mereka percaya bahwa perilaku 

mereka mempengaruhi apa yang terjadi pada mereka. Mereka melihat control dari hidup 

mereka dating dari diri mereka sendiri. 

Ketika individu mendapatkan orientasi control internal yang mengarahkan mereka 

untuk membuat tujuan dan mengembangkan rencana tindakan untuk mencapai tujuan 

secara umum, karena itu mereka membangun rasa keberhasilan diri. 

Kreativitas mungkin banyak dipangdang dalam banyak cara. Pra manajer yang 

mengambil dua pandangan pertama dari kreatifitas mungkin mencoba untuk menjauhkan 

orang kreatif dari organisasi.adopsi dari pandangan ketiga mungkin berakibat dalam 

mempekerjakan hanya orang yang berintelegensia tinggi. Tetapi bila manajemen 

memandang  kreativitas sebagai factor kepribadian yang dapat dikembangkan, lalu 

manajemen akan mengadakan prosedur pengembangan. 

 

Organisasi yang dapat membantu mengembangkan kreativitas dengan cara : 

1. Menyangga, Para manajer dapat mencari jalan untuk menyerap resiko dari keputusan 

kreatif. 

2. Waktu interval organisasi, Memberi orang waktu interval untuk menyelesaikan masalah 

dan mengizinkan mereka memikirkan sesuatu. 

3. Intuisu,  Memberi kesempatan ide-ide setengah jadi. 

4. Sikap Iovatif, Mendorong setiap orang untuk memikirkan cara untuk menyelesaikan 

masalah. 

5. Susunan organisasi inovatif, Membiarkan karyawan melihat dan berinteraksi dengan 

banyak manajer dan banyak pembimbing. 

 

 

 

  



 

 
 

BAB III PENUTUP 

 

3.1 KESIMPULAN 

a. Pekerja yang bergabung dengan suatu organisasi menyesuaikan diri pada lingkungan yang baru, 

bagaimana seorang menyesuaikan diri pada situasi dan orang lain sangat bergantung pada 

bebtuk psikologis dan latar belakang pribadi. 

b. Tidak ada data pendukung yang menyatakan bahwa pria /wantia adalah pekerja yang baik, 

hanya dalam absensi saja kelebihan wanita banyak ditemukan. Perbedaan kelamin 

memperlakukan mereka secara berbeda, ada beberapa [erbedaan dalam bidang-bidang 

tertentu, jika lebih banyak memberikan penekanan pada persamaan perlakuan dan kesempatan, 

banyak perbedaan yang akan hilang, yang menjadilkan pria dan wanita menjadi lebih sama 

dalam hal perilaju ditempat kerja. 

c. Banyak orang membuat penilaian positif terhadap orang lain, hal ini disebut sebagai kondisi 

umum yang positif/prinsip pollyana. Orang juga mempunyai kecenderungan untuk 

keberhsasilan kerja dan menolak tanggung jawab atas pekerjaan yang buruk hal ini dikenal 

sebagai penyimpampangan diri. 

d. Untuk mengembangkan perilaku individu organisasi dapat membantu mengembangkan 

kretivitas dengan cara : 

1. Menyangga 

2. Waktu interval organisasi 

3. Intuisi 

4. Sikap inivatif 

5. Susunan organisasi 

e. Machiavellianisme, merupakan suatu konsep berasal dari tulisan seorang filosof dan ahli tata 

Negara berkebangasaan italia NICCOLO MACHIAVELLI (1469-1527) yang merupakan istilah yang 

digunakan untuk menyesuaikan maneuver politik dalam organisasi yang digunakan untuk 

menyesuiakan manipulator dan menyalah gunakan kepuasan. 

 

 

 



 

 
 

3.2 SARAN 

Dalam suatau organisasi hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan antara individu yang satu 

dengan yang lainnya,atau juga antara pekerja yang satu dengan pekerja yang lain jangan dibeda-

bedakan, karena dari perbedaan itu, akan banyak dampak negatif yang akan muncul dalam suatu 

organisasi tersebut, misanya (seorang pekerja tidak percaya diri untuk datang kekantor karena 

sering dibeda-bedakan oleh atasannya, akibat perbedaan ini pekerja akan malas untuk 

menyelesaikan pekerjaanya, karena kurangnya konsentrasi pada pekerjaan tersebut) akibat 

perbedaan ini akan timbul sifat iri terhadap satu sama lain, yang mengakibatkan perselisihan antara 

pekerja yang satu dengan pekerja yang lain. 

Jadi perbedaan-perbedaan ini hendaknya dihilangkan dalam suatu organisasi, agar tidak ada 

perselisihan antara pekerja-pekerja yang lainnya, supaya para pekerja dapat bekerja bengan 

nyaman dan percaya diri untuk menyelesaikan pekerjaanya yang menjadi tanggung jawab pekerja 

tersebut. 
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