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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Umumnya, setiap organisasi berkerja dengan sumber daya yang kurang 

lebih sama yaitu material, peralatan, tanah, gedung, keuangan dan lain sebagainya. 

Elemen yang membedakan setiap organisasi untuk berkompetisi adalah sumber 

daya manusia. Sebuah usaha yang efektif, terencana serta mengelola sumber daya 

manusia dengan baik, dapat mempertahankan produktivitas dan kinerja dari 

organisasi dengan menggunakan sumber daya ini sebagai keuntungan tersendiri. 

Untuk menjadi pelari jarak jauh, setiap organisasi menuntut usaha terbaik dari 

anggotanya. Ketika setiap anggota berkerja dengan memaksimalkan kemampuan 

mereka, berkerja dengan semangat, antusias dan berkomitmen, maka organisasi 

dapat bertumbuh menjadi organisasi raksasa. 

Hingga saat ini, performance appraisal yang merupakan salah satu fungsi 

dasar dari manajemen sumber daya manusia. Menilai kinerja pekerja dalam 

organisasi merupakan tugas yang kompleks dan menantang. Biasanya performance 

appraisal tidak diakui namun merupakan sebuah komponen yang tidak dapat 

dihindari dalam proses pengawasan. Performance appraisal adalah proses 

peninjauan dan memberikan penghargaan pada kinerja sebelumnya serta mengatur 

tujuan untuk performa kinerja kedepannya, dengan membandingkan kinerja aktual 

setiap pekerja sesuai dengan standar organisasi (Ghutke, 2014). 

 Performance appraisal merupakan sebuah sistem formal yang dapat 

mengevaluasi segala sesuatu yang berhubungan dengan job description perkerja 

tersebut dan mendapatkan hasil untuk mengetahui bagaimana dan mengapa seorang 

pekerja mempresentasikan kinerjanya yang dapat memberikan benefit bagi pekerja, 

organisasi, dan perusahaa secara efektif. Tujuan dari performance appraisal ialah 

untuk memberikan kenaikan gaji, promosi, pelatihan dan pengembangan, feedback, 

tekanan kepada pekerja (Khan, 2013). Jika pekerja memberikan hasil kinerja yang 

baik maka akan diberikan rewards, sedangkan bagi karyawan yang memberikan 

hasil kurang baik maka akan diberikan training. Ketika karyawan mengetahui 

sekolah memberikan perhatian khusus terhadap performa dan kinerja dari pekerja, 
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tentu akan meningkatkan serta memotivasi pekerja untuk bekerja lebih keras dan 

memberikan hasil yang positif  juga terhadap sekolah. 

Terdapat sepuluh macam metode performance appraisal yang dibagi 

menjadi dua teknik yaitu teknik tradisional yang terdiri atas metode Ranking 

method, Graphic rating scales, Critical incident, serta Narrative essays dan teknik 

modern terdiri atas metode Management by Objectives (MBO), Behahaviourally 

Anchored Rating Scale (BARS), Humans Resource Accounting, Assesment Centres, 

360 degree serta 720 degree (Aggarwal & Thakur, 2013). Performance appraisal 

dengan teknik tradisional dimana hanya dilakukan oleh manager saja, dengan 

seiring berjalannya menjadi kurang efektif sehingga dikembangkanlah teknik 

modern (Oz, 2012). 

Metode 360 degree dari teknik modern telah digunakan dan dianggap sangat 

berguna oleh banyak organisasi dikarenakan metode ini menggunakan sistem untuk 

mendapatkan data penilaian dari berbagai sumber dan memberikan perspektif yang 

lebih luas mengenai kinerja pekerja. Perbedaan sederhana yang dapat dilihat dari 

metode 360 degree dengan metode tradisional lain yang biasa digunakan ialah pada 

metode tradisional, penilai merupakan superior saja sedangkan pada 360 degree 

penilaian diberikan oleh diri sendiri, managers, supervisors, rekan kerja, 

subordinates, client/kostumer, dan lain sebagainya (Oz, 2012). Atau dalam artian 

lain terdapat empat komponen dalam 360 degree yaitu self appraisal, superior’s 

appraisal, subordinate’s appraisal dan peer appraisal Yang akan dijelas lebih 

lanjut pada ruang lingkup laporan kerja praktek ini. 

Tije Club & School merupakan salah satu sekolah swasta yang terletak di 

The Central Sukajadi Batam Centre, Indonesia. Pada awalnya Bapak Hang Teng 

Tjai, selaku pemilik, mendirikan sekolah Tije Club & School di perumahan 

Dutamas blok C, Armsterdam, pada tahun 2003 dengan tingkat pendidikan 

playgroup dan Taman Kanak-kanak dengan nama TK LC My Little Castle. Seiring 

dengan berjalannya waktu, sekolah ini pun berkembang dan berpindah lokasi pada 

tahun 2009 ke alamat yang sekarang ini dengan penambahan pada tingkat 

pendidikan yaitu Sekolah Dasar (SD) dengan nama sekolah SDS Tije. Tije Club 

and School memiliki total delapan belas orang guru, dua orang cleaning service, 

dan dua orang security. 
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Total sebanyak dua puluh dua orang pekerja, tentu sekolah membutuhkan 

organisasi yang lebih tertata untuk memajukan kinerja sekolah. Tije Club & School 

telah memiliki performance appraisal sebelumnya, namun masih dapat dikatakan 

kurang efektif karena tidak dapat mendeskripsikan kinerja dari setiap pekerja secara 

maksimal, penilaian dilakukan hanya dari kepala sekolah kepada guru-guru saja 

serta performance appraisal dilakukan hanya disetiap akhir tahun ajaran. 

Merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik 

untuk menjalani laporan kerja praktek mengenai performance appraisal dalam 

sekolah Tije Club & School dengan harapan dapat membantu sekolah untuk 

meningkatkan kinerja perkerja secara mendetail dengan judul “Analisa 

Performance Appraisal pada Tije Club & School”. 

1.2 Ruang Lingkup 

Berdasarkan dari obeservasi yang dilakukan pada sekolah Tije Club & 

School, maka kerja praktek pun disusun oleh penulis. Sekolah memerlukan 

penilaian kinerja yang tepat agar dapat menilai, memonitor dan menggambarkan 

kinerja dari pekerjanya secara maksimal untuk meningkatkan kinerja organisasi 

sekolah. Penelitian memiliki ruang lingkup yaitu memperbaharui serta merancang 

performance appraisal dengan metode yang baru untuk seluruh pekerja Tije Club 

& School yaitu metode 360 degree. 

Apa yang membedakan 360 degree appraisal dengan performance 

appraisal yang digunakan pada umumnya? Pertama, keakuratan feedback yang 

diterima melalui metode 360 degree lebih tajam dibandingkan dengan metode 

biasanya. Karena biasanya penilaian performa dan kinerja yang dijalankan hanya 

dinilai oleh superior mendapatkan banyak kritikan atas kurang efektifnya penilaian 

karena dianggap penilai memberikan perhatian yang lebih terhadap pekerja tertentu. 

Kedua, penerimaan feedback dari pekerja. Dikarenakan 360 degree feedback 

menggunakan pandangan dari banyak sumber, maka feedback yang didapatkan 

akan lebih kuat dan sulit untuk dimanipulasi. Hal tersebut akan membuat pekerja 

menerima feedback dengan baik. Ketika pekerja dapat menerima feedback dengan 

baik, maka aka nada peningkatan pada perubahan perilaku dan perbaikan performa. 

Hasil dari 360 degree feedback biasanya digunakan oleh orang yang 

menerima feedback untuk melaksanakan training dan development. Untuk bagian 
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organisasi akan digunakan untuk membuat keputusan administrasi berupa bonus, 

kenaikan gaji, dan promosi. 360 degree  merupakan penilaian yang komprehensif 

dimana feedback mengenai performa dari pekerja didapatkan dari banyak sumber 

yang melakukan kontak/interaksi dengan pekerja tersebut, yang dapat memberikan 

wawasan, informasi, dan feedback yang lebih luas mengenai perfoma pekerja “pada 

pekerjaan”. Terdapat empat komponen dalam 360 degree yaitu : 

- Self-appraisal 

- Superior’s appraisal 

- Subondinate’s appraisal 

- Peer appraisal 

 Self-appraisal memberikan pekerja kesempatan untuk melihat dan 

meninjau kekuatan, kekurangan, prestasi, dan menilai performa diri sendiri. Dalam 

360 degree from, superior’s form merupakan  bagian tradisional dari performance 

appraisal pada umumnya, dimana performa dan tanggung jawab dari pekerja dinilai 

oleh superior. Suberdinate’s appraisal memberikan kesempatan kepada 

subordinates untuk menilai pekerja dengan parameter seperti komunikasi, bentuk 

kemampuan memotivasi, kemampuan memberikan tugas, kualitas kepemimpinan, 

dan sebagainya. Feedback yang diberikan oleh peer/rekan kerja dapat membantu 

untuk mengetahui kemampuan pekerja untuk berkerja sama dalam team dan 

kerentanan terhadap orang lain. Penilaian pada diri sendiri sangat diperlukan dalam 

360 degree appraisals karena itu appraisal dengan metode ini memiliki tingkat 

kepengaruhan pekerja yang tinggi dan memiliki dampak besar terhadap perilaku 

dan performa. Menyuguhkan ulasan dari 360 degree pada performa pekerja dan 

dianggap menjadi metode performance appraisal yang terpercaya. 

 360 degree appraisal memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan dengan 

metode performance appraisal lainnya yaitu dapat memberikan pandangan yang 

komprehensif terhadap performa pekerja, meningkatkan performa dari 

performance appraisal menjadi lebih terpercaya, feedback dari kolega dapat 

membantu menguatkan pengembangan diri, meningkatkan tanggung jawab pekerja 

terhadap kostumer, gabungan dari ide dapat memberikan penilaian yang lebih 

akurat, pekerja yang menilai rendah diri sendiri dapat termotivasi dari feedback 
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yang diterima dari orang lain, serta jika lebih banyak pekerja yang mengambil 

bagian dalam proses performance appraisal maka budaya organisasi akan semakin 

jujur. 

1.3 Tujuan Proyek 

Merujuk pada rumusan masalah yang telah diberikan, maka tujuan yang 

ingin digapai oleh penulis, ialah untuk menerapkan performance appraisal  dengan 

harapan dapat mempermudah pemilik sekolah untuk menilai, memonitor dan 

mengevaluasi kinerja setiap pekerjanya secara maksimal dan berkelanjutan. 

Melaksanakan penilaian kinerja pekerja secara rutin setaip enam bulan sekali untuk 

mengetahui jiika terjadi hambatan dalam organisasi dan dapat segera menemukan 

solusi yang akan diambil. 

1.4 Luaran Proyek 

Dari ruang lingkup, dapat disimpulkan bahwa luaran proyeknya adalah 

memperbaharui dan merancang performance appraisal form dengan metode 360 

degree yang baik dan benar sehingga dapat meningkatkan produktifitas dari kerja 

sama pekerja. 360 degree merupakan metode dengan melakukan penilaian kinerja 

setiap pekerja dari berbagai pihak, tidak hanya manager dimana dalam kasus ini 

ialah kepala sekolah, namun dari berbagai pihak seperti rekan kerja, subordinates, 

dan kostumer. Hasil yang didapatkan ialah penilaian kinerja yang lebih luas serta 

lebih menggambarkan kinerja dari masing-masing pekerja. 

1.5 Manfaat Proyek 

1. Bagi Sekolah 

Sekolah dapat lebih fokus terhadap sumber daya manusia yang 

dimiliki dengan menilai, memonitor serta mengevaluasi kinerja pekerja 

secara individual melalui penerapan performance appraisal pada pekerja 

agar dapat meningkatkan produktifitas pekerja dengan lebih baik lagi.  

2. Bagi Akademis 

Mahasiswa dapat mengimplementasikan pelajaran yang telah 

dipelajari di universitas pada dunia kerja yang sesungguhnya. Menjadi 

sumber inspirasi bagi akademis lain untuk meneliti lebih lanjut mengenai 

performance appraisal. 
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1.6 Sistematika Pembahasan 

Terdapat tujuh bab dalam sistematika pembahasan guna mempermudah 

pembahasan laporan kerja praktek, yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pembahasan dari latar belakang sekolah Tije Club & School, ruang 

lingkup mengenai 360 degree performance appraisal, tujuan dari 

pelaksanaan kerja praktek, luaran proyek, manfaat dari pelaksanaan 

kerja praktek kepada sekolah yang bersangkutan dan akademis, serta 

sistematika pembahasan penelitian 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pembahasan mengenai teori yang diambil dengan berkaitan dengan 

topik kerja praktek yang akan dianalisa, temuan, hasil dari penelitian 

sebelumya, dan informasi lainnya yang diperoleh dari berbagai 

referensi untuk dijadikan dasar dalam melakukan dan menjalankan 

pelaksanaan topik kerja praktek. 

BAB III GAMBARAN UMUM SEKOLAH 

Pembahasan mengenai informasi dari identitas sekolah, seperti lokasi, 

sejarah, jenis usaha yang dijalankan, struktur organisasi, jabaran job 

description dari seluruh profesi, aktivitas kegiatan operasional dan 

sistem yang digunakan oleh sekolah. 

BAB IV METODOLOGI 

Pembahasan mengenai rancangan penelitian yaitu implementation 

research, teknik pengumpulan data yang menggunakan observasi dan 

wawancara, perancangan yang akan diuraikan dalam metode untuk 

pelaksanaan atau pendekatan yang akan digunakan dalam 

menyelesaikan proses perancangan untuk permasalahan penelitian dan 

untuk mencapai tujuan penelitian, tahapan-tahapandari awal persiapan 

pelaksanaan hingga penilaian pelaporan, serta jadwal pelaksanaan yang 

dilakukan oleh penulis. 
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BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Pembahasan mengenai kondisi perusahaan yang terbaru, proses 

pengambilan data dan analisis data yang telah diteliti, perancangan 

sistem yang akan digunakan dalam sekolah seperti poin—poin 

penilaian yang digunakan dalam performance appraisal yang 

dirancang dan kendala yang dihadapi oleh sekolah, pekerja dan penulis 

selama implementasi hasil rancangan.  

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab ini akan membahas mengenai proses dari awal tahapan hingga 

akhir tahapan, penampilan dari seluruh hasil rancanga performance 

appraisal yang telah dirancang untuk masing masing profesi pekerja 

sesuai dengan job description, dan gambaran kondisi sekolah setelah 

melakukan implementasi beserta salah satu contoh dari hasil penilaian 

yang telah dilakukan di sekolah. Hal-hal yang terjadi selama proses dan 

tahapan implementasi, perubahan-perubahan yang terjadi setelah 

adanya perancangan baru dari penulis serta adanya umpan balik yang 

diperoleh dari hasil perancangan yang diimplementasikan pada 

perusahaan. 

BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dari keseluruhan 

pembahasan pada bab-bab yang sudah dibahas sebelumnya, rangkuman 

laporan yang menjelaskan secara ringkas hal-hal yang berkaitan dengan 

judul atau topik yang dipilih dan saran untuk perusahaan mengenai hal-

hal yang ditemukan selama melaksanakan kerja praktek dan saran dari 

penulis untuk pihak yang bersangkutan seperti penulis lain yang akan 

mengambil laporan ini sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya 

mengenai masalah yang telah diteliti oleh penulis. 
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