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Sub Pokok Bahasan

• Konsep Persepsi

• Konsep Sikap

• Konsep Kepuasan kerja

• Konsep Stress
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Pengantar

• Kajian PO semakin hari semakin kompleks disebabkan
oleh kebutuhan pokok manusia maupun kebutuhan
lainya.

• Manajemen berfungsi sebagai upaya untuk memantau 
sikap pekerja/anggota.

• Sikap juga menunjukkan “puas” maupun “tidak puas”
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Lanjutan. . .

• Persepsi adalah proses kognitif dimana individu dalam
menyeleksi, mengorganisasi dan memberi arti terhadap
stimulan dari lingkungan
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Kepribadian (personality)

Kepribadian adalah sekumpulan cara bagaimana seorang 
individu beraksi dan berinteraksi dengan orang lain. 

Kepribadian merupakan determinan paling penting bagi 
individu, karena kepribadian menentukan bagaimana 
seorang individu berpikir, berperilaku, dan berperasa 
dalam berbagai macam situasi yang berbeda-beda.



Pak Adji

Faktor yang berpengaruh terhadap 
kepribadian seseorang 

1. Turunan (heredity). Faktor ini menyangkut segala sesuatu 
yang berhubungan dengan keturunan, seperti bentuk fisik, 
turunan biologis, dan turunan psikologis.

2. Lingkungan (environmental). Faktor ini meliputi budaya 
tempat kita dibesarkan, norma-norma keluarga, norma 
masyarakat, agama, dan kondisi sosial.

3. Situasi (situation). Pada situasi yang berbeda orang akan 
cenderung menampilkan aspek kepribadian yang berbeda 
pula.
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Konsep Persepsi

• Persepsi/perseption adalah proses kognitif dimana 
individu menyeleksi, mengorganisasi dan memberi arti 
terhadap stimuli lingkungan. Setiap individu memiliki 
persepsi yg berbeda meskipun melihat stimuli yang 
sama (Invancevich dan Matteson, 2002)

• Persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individu-
individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan 
kesan indera mereka agar memberi makna kepada 
lingkungan. 
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Uji persepsi 1
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Uji Persepsi 2
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Faktor  yang mempengaruhi persepsi 
Robbins & Judge, 2007)
1) Pelaku persepsi : penafsiran seorang individu pada suatu 

objek yang dilihatnya akan sangat dipengaruhi oleh 
karakteristik pribadinya sendiri, diantaranya sikap, motif, 
kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, dan 
pengharapan.

2) Objek/Target : Gerakan, bunyi, ukuran, dan atribut-
atribut lain dari target akan membentuk cara kita 
memandangnya.

3) Situasi : Situasi berpengaruh bagi persepsi kita
(waktu/keadaan).
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Faktor-faktor Dalam Diri Pengarti :

1. Sikap-sikap

2. Motif-motif

3. Minat-minat

4. Pengalaman

5. Harapan-harapan
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Faktor-faktor Dalam Diri Target; :

1) Sesuatu yang baru

2) Gerakan

3) Suara

4) Ukuran

5) Latar belakang

6) Kedekatan

7) Kemiripan
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Faktor-faktor dalam situasi

• Waktu

• Keadaan kerja

• Keadaan sosial
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Konsep Sikap

Sikap adalah pandangan atau peraasaan yg disertai 
kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan objek 
tadi (Purwanto, 1998)

Sikap adalah pernyataan-pernyataan evaluatif-baik yang 
diinginkan atau yang tidak diinginkan-mengenai objek, 
orang, atau peristiwa. 

Sikap mencerminkan bagaimana seseorang merasakan 
sesuatu.
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Terdapat 3 komponen sikap

1. Komponen kognitif sikap, merupakan segmen 
pendapat atau keyakinan dari sikap.

2. Komponen afektif sikap, segmen emosional atau 
perasaan dari sikap.

3. Komponen perilaku sikap, merupakan maksud untuk 
berperilaku dalam cara tertentu terhadap seseorang 
atau sesuatu. Dalam organisasi, sikap bersifat penting 
karena mereka mempengauhi perilaku.
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Konsep Kepuasan kerja

• Kepuasan kerja sebagai suatu sikap umum terhadap pekerjaan 
seseorang, selisih antara banyaknya ganjaran yang diterima seorang 
pekerja dan banyaknya yang mereka yakini seharusnya mereka terima.  
Robbins (2003) 

• Pegawai yang menikmati pekerjaan akan merasa puas jika hasil kerja 
keras dan balas jasa dirasa adil dan layak. Fathoni, (2001).

• Locke (Luthans, 2005) memberikan definisi komprehensif dari 
kepuasan kerja yang meliputi reaksi atau kognitif, afektif, dan evaluatif 
dan menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah ”keadaan emosi yang 
senang atau emosi positif yang berasal dari penilaian pekerjaan atau 
pengalaman kerja seseorang.” 

• Kepuasan kerja adalah hasil dari persepsi pegawai mengenai seberapa 
baik pekerjaan mereka memberikan hal yang dinilai penting.



Pak Adji

Faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya 
kepuasan kerja
1) Need fulfillment (pemenuhan kebutuhan). Kepuasan yang ditentukan 

oleh tingkatan karakteristik pekerjaan memberikan kesempatan pada 
individu untuk memenuhi kebutuhannya.

2) Discrepancies (perbedaan). Model ini menyatakan bahwa kepuasan 
merupakan suatu hasil memenuhi harapan. 

3) Value attainment (pencapaian nilai). Kepuasan merupakan hasil dari 
persepsi pekerjaan yang memberikan pemenuhan nilai kerja individual 
yang penting.

4) Equity (keadilan). Kepuasan merupakan fungsi dari seberapa adil 
individu diperlakukan ditempat kerja.

5) Dispositional/genetic components (komponen genetik). Model ini 
didasarkan pada keyakinan bahwa kepuasan kerja sebagian merupakan 
fungsi sifat pribadi dan faktor genetik.



Pak Adji

6 Faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja

1. Pekerjaan itu sendiri. Yang termasuk pekerjaan yang 
memberikan kepuasan adalah pekerjaan yang menarik 
dan menantang, pekerjaan yang tidak membosankan, serta 
pekerjaan yang dapat memberikan status.

2. Upah/gaji. Upah dan gaji merupakan hal yang signifikan, 
namun merupakan factor yang kompleks dan 
multidimensi dalam kepuasan kerja.

3. Promosi. Kesempatan dipromosikan nampaknya memiliki 
pengaruh yang beragam terhadap kepuasan kerja, karena 
promosi bisa dalam bentuk yang berbedabeda dan 
bervariasi pula imbalannya.
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Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan 
kerja

4. Supervisi. Supervisi merupakan sumber kepuasan kerja lainnya yang 
cukup penting pula.

5. Kelompok kerja. Pada dasarnya, kelompok kerja akan berpengaruh 
pada kepuasan kerja. Rekan kerja yang ramah dan kooperatif 
merupakan sumber kepuasan kerja bagi pegawai individu.

6. Kondisi kerja/lingkungan kerja. Jika kondisi kerja bagus (lingkungan 
sekitar bersih dan menarik) misalnya, maka pegawai akan lebih 
bersemangat mengerjakan pekerjaan mereka, namun bila kondisi kerja 
rapuh (lingkungan sekitar panas dan berisik) misalnya, pegawai akan 
lebih sulit menyelesaikan pekerjaan mereka.
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Konsep tentang Stress

Kata stress bermula darai kata latin yaitu “Stringere” yang 
berarti ketegangan dan tekanan. 

Stress merupakan suatu yang tidak diharapkan yang 
muncul karena tingginya suatu tuntutan lingkungan 
pada seseorang. 

Stress menunjukkan ketidakseimbangan antara 
kemampuan dan kekuatan.
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Konsep Stress menurut ahli
• Robin

Stress adalah suatu kondisi dinamis dimana seseorang 
individu dihadapkan pada peluang, tuntutan, atau sumber 
daya yang terkait dengan apa yang dihasratkan oleh 
individu tersebut dan hasilnya dipandang tidak pasti dan 
penting.

• Michael
Stress merupakan suatu respon adaptif, dimoderasi oleh 
perbedaan individu yang merupakan konsekuensi dari 
setiap tindakan, situasi, peristiwa dan yang menempatkan 
tuntutan khusus terhadap seseorang.
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Tingkat stressor (faktor lingkungan)

• Stressor tk individual, berkaitan dengan tugas-tugas 
individual (tuntunan, beban pekerjaan)

• Stressor tk kelompok, dinamika kelompok dan perilaku 
manajerial.

• Stressor tk organisasional, tuntutan yang terus menerus 
akan pekerjaan.

• Stressor diluar organisasi, karir dan keluarga.
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3 Faktor Penyebab Stress

A. Faktor Lingkungan
– Ketidakpastian ekonomi, misalnya orang merasa cemas terhadap 

kelangsungan pekerjaan mereka.
– Ketidakpastian politik, misalnya adanya peperangan akibat perebutan 

kekuasaan.
– Perubahan teknologi, misalnya dengan adanya alat-alat elektronik dll, 

munculnya bom dimana-mana.

B. Faktor  Organisasional
– Tuntutan tugas, misalnya desain pekerjaan individual, kondisi pekerjaan, dan 

tata letak fisik pekerjaan.
– Tuntutan peran, misalnya ada peran beban yang berlebihan dalam organisasi.
– Tuntutan antarpersonal, misalnya tidak adanya dukungan dari pihak tertentu 

atau terjalin hubungan yang buruk.
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3 Faktor Penyebab Stress

C. Faktor Personal

– Persoalan keluarga, misalnya kesulitan dalam mencari nafkah 
dan retaknya hubungan keluarga.

– Persoalan ekonomi, misalnya apa yang dimilikinya tidak 
memenuhi apa yang didambakan.

– Berasal dari kepribadiannya sendiri.
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Dampak dan akibat dari stress

1) Gejala Fisiologis, meliputi sakit kepala, tekanan darah 
tinggi, dan sakit jantung.

2) Gejala Psikologis, meliputi kecemasan, depresi, dan 
menurunnya tingkat kepuasan kerja.

3) Gejala Perilaku, meliputi perubahan produktivitas, 
kemangkiran dan perputaran karyawan.
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Dampak potensial Stress (T.Cox)

1) Dampak subjektif, kecemasan, kebosanan, depresi, 
frustasi dll

2) Dampak perilaku, alkoholik, pecandu, temperamental. 

3) Dampak kognitif, konsentrasi yang buruk, peka 
terhadap kritik dll

4) Dampak fisiologis, meningkatnya kadar gula, 
meningkatnya denyut jantung dll

5) Dampak organisasi, mutasi, rotasi, loyalitas dll.
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Dampak Positif Stress

1) Mendorong orang berfikir kreatif

2) Meningkatkan imunitas tubuh

3) Membuat tubuh lebih fit

4) Membantu memecahkan masalah

5) Pemulihan 
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Manajemen Stress

• Pendekatan individual 
– Manajemen waktu
– Penambahan waktu olah raga/nge-mall
– Relaksasi 
– Perluasan jaringan sosial

• Pendekatan Organisasional
– Menciptakan iklim organisasi yg mendukung 
– Penyeleksian npersonil dan penempatan kerja
– Mengurangi konflik 
– Tujuan harus realistis
– Desain ulang pekerjaan 
– Perbaikan komunikasi


