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Sub Pokok Bahasan

• Sejarah Perkembangan Perilaku keorganisasian

• Konsep Dasar Dalam Perilaku Keorganisasaian 
Pendekatan-pendekatan untuk mempelajari perilaku
organisasi

• Prinsip-prinsip perilaku organisasi
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Pengantar

Plato membagi tingkah laku (jiwa) manusia (Human Soul) 
menjadi tiga;

1) Filosofis, 
Merupakan alat untuk menggapai ilmu pengetahuan dan
kemengertian

2) Spirited/Ambisius, 
Merupakan jiwa manusia yang berusaha mencari kekuasaan dan 
memenuhi ambisi

3) Appetite, 
yaitu untuk memenuhi selera (makan, minum, uang dll)
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3 Fase Sejarah perkembangan PO

1) Masa Industri atau Revolusi Industri (abad 18). Terdiri dari unit/sub

sistem
1) Teknik dan komersialisasi pembelian, produksi dan penjualan

2) Kegiatan keuangan

3) Keamanan dan perlindungan

4) Perhitungan

5) Administrasi POAC.

Tokoh-tokohnya
Max weber
Hendri Fayol
Frederick Winslow Taylor
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Lanjutan . . . 

2) Masa Neo-Klasik: adalah pengakuan mengenai sifat sosial dari

organisasi. Pada masa inilah hubungan-hubungan manusiawi

mulai diperhatikan, memandang organisasi sebagai suatu yang terdiri

dari tugas-tugas manusia. 3 kejadian yg berkontribusi;
1) Masa depresi (penumpukan modal dan penolakan harga)

2) Gerakan Serikat Buruh (perhatian waktu kerja dll)

3) Penemuan Howthorne (perlakuan tentang cahaya, ruang istirahat dll)

3) Masa Modern: pada masa ini PO mendekati masalah sebagai suatu

sistem keseluruhan dengan memperhatikan beberapa variabel dan proses

yang dinamis berkaitan dengan sistem dan hubungan sistem dengan

lingkungannya (sosial, aturan, politik, ekonomi dll)
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5 Prinsip dasar memahami perilaku manusia

1) Perbedaan kemampuan

2) Perbedaan cara berfikir akan masa depan sehingga 
membuat pilihan tindakannya berbeda

3) Pemahaman manusia akan lingkungan dan 
pengalamanya

4) Manusia memiliki reaksi senang dan tidak senang

5) Faktor-faktor lain
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Definisi PO

• PO adalah suatu studi yg menyangkut aspek-aspek 
tingkah laku manusia dlm suatu organisasi atau suatu 
kelompok tertentu.

• Tujuan; untuk mendeterminasi bagaimana perilaku 
manusia itu mempengaruhi usaha pencapaian tujuan-
tujuan organisasi ( Thoha, 2007;5)
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Perbedaan PO dengan Bidang Ilmu lainya 
(Cummings (1978))
1. Perilaku Organisasi dengan Psikologi Organisasi

Perilaku organisasi konstruksi penjelasannya berasal
dari multi disiplin sedangkan psikologi organisasi
membatasi konstruksi penjelasannya pada tingkat
psikologi.

Kesamaan kedua bidang tersebut menjelaskan perilaku 
orang-orang di dalam organisasi
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2. Perilaku Organisasi dengan Teori Organisasi

Perbedaan perilaku organisasi dengan teori 
organisasi didasarkan pada dua perbedaan yaitu unit 
analisa dan pusat variabel tak bebas.

Perilaku organisasi dirumuskan sebagai suatu studi 
tingkah laku individu dan kelompok di dalam 
organisasi dan penerapan dari ilmu pengetahuan 
tertentu. 

Teori organisasi adalah studi tentang susunan, proses 
dan hasil-hasil dari organisasi itu sendiri.
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3. Perilaku Organisasi dengan Personel and Human 
Resources

Perilaku organisasi menekankan pada orientasi 
konsep sedang personel human resources menekankan 
pada teknik dan teknologi.
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Pendekatan-pendekatan PO
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Pendekatan Perilaku Keorganisian

1. Pendekatan Social Learning (A. Bandura)
– Cognitif 

– Behavioristik 

2. Pendekatan Stimulus Organisme Behaviour (SOBC). 
Organisasi memberi stimulus baik materi, non materi agar 
anggota/pegawai bekerja lebih baik

3. Pendekatan Modifikasi Perilaku
1. Cognitif (kemampuan berfikir, pengetahuan, sikap dll)

2. Penguatan (motivasi)

3. Psikoanalitis (lebih kepada mentalitas)
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Pendekatan PO

1) Pendekatan sumber daya manusia/Sportif
➢ org yang lebih baik akan menghasilkan yg lebih baik

2) Pendekatan kontigensi
➢ Menjembatani antara teori dan praktek

➢ Lingkungan yg berbeda menghendaki perilaku yg berbeda

3) Pendekatan produktivitas
➢ Seberapa efisien organisasi mencapai tujuaan

4) Pendekatan sistem
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Pendekatan dalam memahami PO
1. Pendekatan kognitif menekankan aspek pemikiran manusia dan

mengasumsikan bahwa perilaku adalah purposif yaitu diarahkan
dan berorientasi pada tujuan. Proses kognitif seperti harapan dan
persepsi membantu menjelaskan perilaku.

2. Pendekatan behavioristik, menekankan aspek perilaku yang 
dapat diamati (dalam konsteks Stimulus-Respon) dan berbagai
aspek lingkungan yg mempengaruhi perilaku.

3. Pendekatan kognitif sosial, menekankan bahwa orang, 
lingkungan dan perilaku itu berada dalam interaksi konstan satu
sama lain dan secara resiprokal saling mempengaruhi. Pendekatan
ini merupakan gabungan elemen kognitif dan behavioristik.
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Prinsip Dasar Perilaku Manusia

1) Manusia berbeda perilakunya karena berbeda 
kemampuanya

2) Mempunyai kebutuhan yang berbeda

3) Memiliki masa depan yg berbeda sehingga bertindak 
berbeda

4) Pemahaman lingkungan didasarkan pada pengalaman dan 
kebutuhan.

5) Memiliki reaksi senang dan tidak senang (ex; gaji)

6) Faktor lainya.
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Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi

1. Mempunyai tujuan yg jelas
2. Prinsip skala hirarkhi (Pimpinan, Pembantu Pimpinan, Pelaksana)
3. Kesatuan perintah (hanya ada satu atasan)
4. Pendelegasian wewenang (kemampuan pimpinan terbatas)
5. Pertanggungjawaban 
6. Pembagian kerja
7. Rentang kendali
8. Fungsionalisasi (kejelasan tupoksi)
9. Pemisahan beban tugas
10. Keseimbangan antara tujuan dan struktur organisasi
11. Fleksibilitas sehingga bisa tumbuh dan berkembang
12. Kepemimpinan sehingga  mampu menjalankan tugas.
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Prinsip-Prinsip PO (10)

1. Pembagian Kerja
Prinsip ini sama dengan "pembagian kerja" Adam 
Smith. 

Spesialisasi menambah kerja dengan cara mambuat para
pekerja lebih efesien, yang bertujuan memperoleh hasil
sebaik-baiknya dari usaha bersama itu.
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2. Kekuasaan (wewenang)

Yaitu memberi hak perintah dan dipatuhi. bagi seorang
kepala yang baik (pimpinan/manajer), maka kekuasaan
pribadinya, yang bersumber pada kemantapan jiwa, 
pengetahuan, pengalaman dan wataknya. 

Manajer/pimpinan harus dapat memberi perintah, 
karena wewenang memberikan hak ini kepadanya.
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3. Disiplin (tata tertib)
Yaitu perhatian untuk ketentuan-ketentuan tanggung
jawab, ketekunan, semangat kerja dan sikap menghormati
atasan. Para pegawai harus mentaati dan menghormati
peraturan yang mangatur organisasi.

4. Kebulatan perintah atau satuan komando
Yaitu bahwa setiap orang pelaksana untuk tugas tertentu
hanya menerima penugasan dari satu kepala. setiap
pegawai seharusnya menerima perintah hana dari seorang
atasan.
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5. Kesatuan Arah
Setiap kelompok aktivitas organisasi yang mempunyai
tujuan sama harus dipimpin oleh seorang manajer
dengan menggunakan sebauh rencana.

6. Kepentingan Pribadi

7. Remunerasi

8. Sentralisasi

9. Hirarkhi

10. Espririt de corps
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Ruang Lingkup PO
1) Motivasi 

2) Kepemimpinan 

3) Konflik 
➢Positif 

➢Negatif

4) Komunikasi 

5) Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan

6) Produktifitas dan Kinerja

7) Pembinaan dan Pengembangan


