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2.1 Pengertian Performance Appraisal 

 Performance appraisal adalah sebuah  tool yang dapat membantu untuk 

memotivasi perkerja. Selain itu, performance appraisal juga merupakan aktifitas 

dari manajemen sumber daya manusia guna untuk mendeterminasi sejauh mana 

pekerja memberikan performa pada pekerjaan secara efektif. Performa Appraisal 

dapat dijalankan secara informal, ketika supervisor berpikir bagaimana pekerja 

bekerja dengan baik dan formal, ketika ada system yang telah di atur oleh organisasi 

yang akan dijalankan secara rutin untuk mengevaluasi performa pekerja secara 

sistematik. Performa yang akan dinilai yaitu faktor pengetahuan pekerjaan, kualitas 

dan kuantitas dari output, inisiatif. Kepemimpinan, kemandirian, kerjasama, 

penilaian atau pertimbangan, dan kesehatan (Khanna & Sharma, 2014). 

 Performance Appraisal diartikan sebagai berikut : (Kateřina et al., 2013) 

a. Sebuah alat atau cara untuk mengevaluasi performa kerja dari pekerja. 

b. Sebuah interview secara tertutup dimana performa pekerja dievaluasi dan 

pekerja diberikan feedback. 

c. Sebuah sistem untuk mendeterminasi prospek kerja dari pekerja / evaluasi 

performa / feedback yang diberikan kepada pekerja melalui performance 

appraisal dengan kemungkinan untuk melakukan perbaikan kedepannya / 

mendeterminasi tujuan dan ekspektasi baru untuk periode berikutnya. 

d. Bagian dari performance management. 

Secara tradisional, proses ulasan performa mengenai pekerja mendapatkan 

feedback  hanya dari satu sumber yaitu yang dilakukan oleh supervisor. Sedangkan 

pada 360 degree, sesuai dengan gambar 1, sumber yang memberikan penilaian dari 

berbagai penjuru, yaitu dapat termasuk staff, kolega dan client. Informasi dari 

feedback dari feedback yang didaptakan akan digunakan untuk identifikasi 

kekuatan dan pengembanagn kebutuhan.(Baroda et al., 2012). 
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Gambar 1  

Sumber : Baroda et al., (2012) 

Performance appraisal telah identik dengan ulasan performa, evaluasi 

performa, penilaian performa, pengukuran performa, evaluasi pekerja, ulasan 

personel, penilaian staff, reating pelayanan, dan lain sebagainya. Performance 

appraisal berarti ulasan dari performa sebelumnya, memberikan penghargaan dari 

performa sebelumnya, mengatur tujuan baru untuk performa kedepannya dan 

mengembangan pekerja (Aggarwal & Thakur, 2013). Performance appraisal ialah 

sebuah proses evaluasi setiap performa individu dalam jangka waktu tertentu yang 

dapat memberikan informasi dasar dari pengambilan keputusan (Yudithama et al., 

2019). 

 

2.2 Cara Melakukan Performance Appraisal 

 Pada umumnya pemahaman atas kinerja pekerja harus diketahui oleh 

atasan/supervisor dengan baik dan benar sebelum menerapkan performance 

appraisal. Dalam kerja praktek ini menggunakan metode 360 degree dimana 

melibatkan berbagai sumber sebagai penilai sehingga pemahaman atas kinerja 

karyawan harus diketahui oleh setiap individu pekerja dalam sekolah. Hal ini 

dikarenakan setiap individu sekolah berinterkasi satu dengan yang lainnya secara 

langsung. 
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Adapun urutan yang diperlukan untuk melakukan performance appraisal 

dengan metode 360 degree : (Baroda et al., 2012) 

1. Determinasi potensi biaya dari program 

2. Feedback fokus terhadap tujuan tertentu. 

3. Melatih pekerja untuk menerima dan memberikan penilaian 

4. Memastikan jika performance appraisal produktif, tidak membias, dan 

terorientasi untuk mengembangkan. 

 

2.3 Metode Performance Appraisal 

 Performance appraisal dibagi menjadi 2 metode yaitu tradisional dan 

modern. Kedua metode ini pun terdiri dari beberapa teknik lagi, yaitu : 

1. Metode Tradisional 

Metode tradisional secara relatif merupakan metode penilaian kerja yang 

lebih tua. Metode ini dilakukan oleh atasan/supervisor saja, biasanya berdasarkan 

pada pembelajaran dari kualitas personal dari pekerja seperti pengetahuan, inisiatif, 

loyalty, kepemimpinan dan penilaian. (Aggarwal & Thakur, 2013) 

a. Ranking method 

Ranking method merupakan me-ranking pekerja dari yang terbaik hingga 

terburuk dengan ketentuan tertentu, memilih pekerja dengan performa 

tertinggi, kemudian terendah, hingga semua telah diurutkan. 

b. Graphic Rating Scales 

Graphic rating scales ialah metode yang telah umum digunakan dalam 

performance appraisal. Metode ini memerlukan seorang evaluator untuk 

mengindikasi skala pada demonstrasi keterntuan tertentu, perilaku, ataupun 

hasil dari performa pekerja. Rating forms terdiri dari angka skala yang dapat 

menunjukkan pekerjaan atau yang berhubungan dengan kinerja pekerja. 

Setiap skala memiliki range, biasa 5 atau 7 point, dari yang tertinggi ke yang 

terendah, terbaik ke terburuk, paling efektif hingga yang kurang, dan begitu 

seterusnya. 
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c. Critical Incident Method 

Critical Incident Method adalah metode yang menggunakan catatan-catatan 

yang dicatat oleh atasan berupa baik buruknya perilaku ataupun hasil yang 

diberikan oleh pekerja, kemudian dirangkum dan dilakukan ulasan bersama 

pekerja tersebut pada waktu yang telah ditentukan. 

d. Narrative Essays 

Evaluator menuliskan penjelasan mengenai kekuatan dan kelemahan 

pekerja, performa yang ditunjukkan, kenaikan jabatan dan saran kepada 

peningkatan yang diberikan pekerja pada akhir waktu evaluasi. Metode ini 

lebih fokus terhadap perilaku. 

2. Metode Modern 

Metode modern merupakan rancangan dari hasil yang telah diimprovisasi 

dari metode tradisional. 

a. Management by Obejctives (MBO) 

MBO merupakan metode dari  performance appraisal dimana evaluator 

membuat daftar objektif dan membuat penilaian performa secara regular, 

kemudian memberikan penghargaan berdasarkan dari hasil yang diterima. 

Hal ini menunjukkan metode MBO dinilai berdasarkan hasil yang dicapai 

dan bukan bagaimana hasil yang diterima tersebut didapatkan. 

b. Behaviourally Anchored Rating Scale (BARS) 

BARS adalah rating scales yang skala poinnya didefinisikan dari pernyataan 

keefektifan perilaku pekerja dengan urutan dari yang paling tidak efektif 

hingga paling efektif. Evaluator harus mengindikasikan perilaku dari setiap 

skala yang dapat menjelaskan performa pekerja dengan baik. 

c. Humans Resource Accounting 

Metode human resource accounting mencoba untuk menemukan nilai 

relatif dari asset dalam uang. Dalam metode ini, pekerja mencakup semua 

biaya yang dikeluarkan untuk pekerja tersebut, sperti kompensasi, 

rekrutmen, dan biaya seleksi.  

d. Assessment Centres 

Assessment centres merupakan sebuah simulasi kerja dimana pekerja 

diberikan tugas, diskusi grup, simulasi interview bersama subordinates atau 
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clients, analisa dan mengambil keputusan dalam masalah, presentasi tugas, 

dan tugas penulisan dalam komunikasi. 

e. 360 Degree 

360 degree merupakan metode yang sedang popular yang melibatkan 

evaluasi dari berbagai level dari dalam maupun luar perusahaan seperti 

atasan, kolega, subordinates, kostumer, supplier, dan bahkan dibeberapa 

perusahaan juga melibatkan pasangan pekerja. hal ini dapat memberikan 

informasi mengenai efek yang diberikan oleh pekerja dalam ruang lingkup 

kerja. 

f. 720 Degree 

720 degree merupakan metode yang dilakukan dua kali lipat dari 360 degree. 

Ketika 360 degree telah dilaksanakan, kemudian performa dari pekerja akan 

dievaluasi dan diberikan feedback dengan cara boss akan melakukan 

meeting untuk kedua kalinya dan memberikan feedback dan tips untuk 

mencapai target. 720 degree biasanya dilakukan hanya untuk para atasan 

dan fokus pada persepsi kostumer dan investor terhadap kerja atasan 

tersebut. 

 

2.4 Performance Appraisal Form 

Performance appraisal form disetiap perusahaan memiliki kriteria dan 

metode tersendiri dalam menilai kinerja pekerjanya, Semua perusahaan pasti ingin 

memiliki form terbaik yang dapat menggambarkan pekerja dengan baik agar dapat 

meningkatkan ataupun mengembangkan kinerja serta kerja sama antar pekerja, 

begitu pula dengan sekolah. Pada Tabel 1 tertera performance appraisal form yang 

akan digunakan dalam penelitian. 
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Tabel 1 Performance Appraisal Form 
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