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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kinerja  

1. Pengertian Kinerja 

Definisi kinerja menurut Mahsun (2006) bahwa kinerja mengenai 

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program/kebijakan 

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang tertuang dalam 

perencanaan suatu organisasi. Ruky (2002) menambahkan, kinerja lebih 

pada suatu prestasi seseorang yang telah dicapai sesuai dengan informasi 

yang tercatat dalam agenda perusahaan atau organisasi, tentang hasil yang 

dicapai dalam rentang waktu yang telah ditentukan. 

Hasibuan (2008) menambahkan bahwa prestasi kerja atau kinerja 

merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-

tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, 

pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Prestasi kerja merupakan 

gabungan dari tiga faktor penting, yaitu kemampuan dan minat seorang 

pekerja, kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas, serta 

peran dan tingkat motivasi seorang pekerja. Semakin tinggi ketiga faktor 

diatas, semakin besarlah prestasi kerja karyawan yang bersangkutan.   

Kemudian Widodo (2005) berpendapat kinerja adalah melakukan 

suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung 

jawabnya dengan hasil yang sesuai diharapkannya atau hasil karya yang 

dapat dicapai oleh sesorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi 
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sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing masing dalam 

rangka mencapai tujuan organisasi secara legal dan tidak melanggar 

hukum serta sesuai moral dan etika. 

Menurut Bernardin dan Russell (dalam Tika, 2006) secara definitif 

menjelaskan kinerja merupakan catatan out come yang dihasilkan dari 

fungsi pegawai tertentu atau kegiatan yang dilakukan secara keseluruhan 

sama dengan jumlah dari kinerja fungsi pegawai atau kegiatan yang 

diaksanakan. 

Berdasarkan pengertian tentang kinerja diatas dari berbagai pakar, 

selanjutnya dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa kinerja merupakan 

kegiatan/program untuk dapat mencapai prestasi kerja sesuai dengan 

tanggung jawabnya dalam mewujudkan visi dan misi organisasi sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan. 

2. Aspek Kinerja 

Aspek-aspek yang dinilai kinerja menurut Hasibuan (2008) 

mencakup sebagai berikut : 

a. Kesetiaan, dapat dinilai dari kesetiaan karyawan terhadap pekerjaannya, 

jabatannya, dan organisasi. Kesetiaan ini dicerminkan oleh kesediaan 

karyawan menjaga dan membela organisasi di dalam maupun di luar 

pekerjaan dari rongrongan orang yang tidak bertanggung jawab.  

b. Prestasi kerja, menilai hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang 

dapat dihasilkan karyawan tersebut dari uraian pekerjaannya.  
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c. Kejujuran, dinilai dari kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya 

memenuhi perjanjian baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap orang 

lain seperti kepada para bawahannya.  

d. Kedisiplinan, dinilai berdasarkan disiplin karyawan dalam mematuhi 

peraturan-peraturan yang ada dan melakukan pekerjaannya sesuai 

dengan instruksi yang diberikan kepadanya.  

e. Kreatifitas, dinilai berdasarkan kemampuan karyawan dalam 

mengembangkan kreatifitasnya untuk menyelesaikan pekerjaannya, 

sehingga bekerja lebih berdaya guna dan hasil guna 

f. Kerjasama, menilai kesediaan karyawan berpartisipasi dan bekerja sama 

dengan karyawan lainnya secara vertikal atau horizontal di dalam 

maupun di luar pekerjaan sehingga hasil pekerjaan akan semakin baik.  

g. Kepemimpinan, menilai kamampuan pegawai untuk memimpin, 

berpengaruh, mempunyai pribadi yang kuat, dihormati, berwibawa, dan 

dapat memotivasi orang lain atau bawahannya untuk bekerja secara 

efektif. 

h. Kepribadian, dinilai berdasarkan sikap perilaku, kesopanan, periang, 

disukai, memberi kesan menyenangkan, memperlihatkan sikap yang 

baik, berpenampilan simpatik dan wajar.  

i. Prakarsa, menilai kemampuan berpikir yang orisinal dan berdasarkan 

inisiatif sendiri untuk menganalisis, menilai, menciptakan, memberikan 

alasan, mendapatkan kesimpulan, dan membuat keputusan penyelesaian 

masalah yang dihadapinya. 
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j. Kecakapan, dinilai dari kecakapan karyawan dalam menyatukan dan 

menyelaraskan bermacam-macam elemen yang semuanya terlibat di 

dalam penyusunan kebijaksanaan dan di dalam situasi manajemen.   

k. Tanggung jawab, dinilai dari kesediaan karyawan dalam 

mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya, pekerjaan, dan hasil 

kerjanya, sarana dan prasarana yang dipergunakannya, serta 

perilakunya.  

Dapat disimpulkan dari pendapat diatas aspek-aspek kinerja terdiri 

dari kesetiaan, prestasi kerja, kejujuran, kedisiplinan, kreatifitas, 

kerjasama, kepemimpinan, kepribadian, prakarsa, kecakapan, serta 

tanggung jawab. 

3. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor ability 

(kemampuan) dan faktor motivation (motivasi). Hal ini sesuai dengan 

pendapat Davis (dalam Mangkunegara, 2005) yang merumuskan bahwa : 

Human Performance = Ability x Motivation 

Motivation  = Attitude x Situation 

Ability   = Knowledge x Skill 

Penjelasan : 

a. Faktor Kemampuan/ability 

Secara psikologis, kemampuan/ability terdiri dari kemampuan 

potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill). 
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Artinya, pimpinan dan karyawan yang memiliki IQ di atas rata-

rata (IQ 110-120) apalagi IQ superior, very superior, gifted dan genius 

dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam 

mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka akan lebih mudah mencapai 

kinerja maksimal. 

b. Faktor motivasi/motivation 

Motivasi diartikan suatu sikap (attitude) pimpinan dan karyawan 

terhadap situasi kerja (situation) di lingkungan organisasinya. Mereka 

yang bersikap positif (pro) terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan 

motivasi kerja tinggi dan sebaliknya jika mereka bersikap negatif 

(kontra) terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja 

yang rendah. Situasi kerja yang dimaksud mencakup antara lain 

hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan pimpinan, pola 

kepemimpinan kerja dan kondisi kerja. 

Menurut Simamora (Mangkunegara, 2005), kinerja dipengaruhi oleh 

tiga faktor, yaitu: 

a. Faktor individual yang terdiri dari : 

1) Kemampuan dan keahlian 

2) Latar belakang 

3) Demografi 

b. Faktor psikologis yang terdiri dari : 

1) Persepsi 

2) Sikap 
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3) Kepribadian 

4) Pembelajaran 

5) Motivasi 

c. Faktor organisasi yang terdiri dari : 

1) Sumber daya 

2) Kepemimpinan 

3) Penghargaan 

4) Struktur 

5) Desain kerja  

Faktor-faktor penentu capaian kinerja dalam organisasi adalah faktor 

individu dan faktor lingkungan kerja organisasi. Hal ini sesuai dengan 

teori konvergensi William Stern. Pendapat William Stern dalam teorinya 

tersebut, sebenarnya merupakan perpaduan dari pandangan teori heriditas 

dari Schopenhauer dan teori lingkungan John Locke dalam teori 

lingkungan berpandangan bahwa hanya faktor lingkungan yang sangat 

menentukan seorang individu mampu berprestasi atau tidak, sedangkan 

John Locke dalam teori lingkungan berpandangan bahwa hanya faktor 

lingkungan yang sangat menetukan seorang individu mampu berprestasi 

atau tidak (Mangkunegara, 2005). Berdasarkan pendapat berbagai pakar 

tentang faktor yang mempegaruhi kinerja, dapat disimpulkan bahwa 

kinerja dapat dipengaruhi dari faktor kemampuan serta motivasi, selain itu 

faktor psikologis dan organisasi juga dapat berpengaruh terhadap kinerja. 
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B. Kepribadian Berdasarkan Big Five Model 

1. Pengertian Kepribadian 

Kepribadian berasal dari bahasa Inggris yaitu personality. Kata 

personality sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu persona yang berarti 

topeng yang biasa dipakai oleh artis dalam teater. Para artis tersebut 

kemudian bertingkah laku sesuai dengan ekspresi topeng yang dipakainya, 

solah-olah topeng menampilkan ciri kepribadian tertentu. Jadi masyarakat 

awam mengartikan, personality sebagai tingkah laku yang ditampakkan 

dalam lingkungan sosial. Akan tetapi ketika personality menjadi istilah 

ilmiah, pengertiannya berkembang menjadi lebih internal, suatu hal yang 

relatif permanen, menuntun, mengarahkan, serta mengorganisir aktivitas 

manusia itu sendiri (Alwisol, 2012).  

Menurut Allport (Robbins, 2001) kepribadian adalah organisasi 

dinamis pada masing-masing sistem psikofisik atau dalam diri individu 

yang menentukan penyesuaian unik terhadap lingkungannya. Definisi ini 

menekankan pada atribut eksternal seperti peran individu dalam 

lingkungan sosial, penampilan individu, dan reaksi individu terhadap 

orang lain. Feist & Feist (2008) mendefinisikan kepribadian sebagai 

sebuah pola yang relatif menetap, trait, disposisi atau karakteristik didalam 

individu yang memberikan beberapa ukuran yang konsisten tentang 

perilaku. 
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Kelly (dalam Pervin, Cervone & John, 2012) menyebutkan bahwa 

kepribadian merupakan konstruk personal, konstruk personal sendiri 

adalah konsep yang digunakan untuk mengintepretasikan peristiwa dan 

memetakan serangkaian perilaku dalam diri manusia. Menurut Kelly, 

orang-orang mengantisipasi peristiwa dengan mengobservasi pola dan 

regularitas. Seseorang merasakan peristiwa, mengintepretasikannya, dan 

menempatkan struktur dan makna peristiwa itu. Dalam mengalami 

peristiwa, individu menyadari bahwa beberapa peristiwa memiliki 

karakteristik yang membedakannya dengan peristiwa lain. Individu 

membedakan kemiripan dan kontras. Individu melihat sebagian orang 

tinggi dan sebagian yang lain pendek, bahwa sebagian orang adalah pria 

dan yang lain adalah wanita, dan bahwa sebagian benda keras dan benda 

lainnya lembut. Penerjemahan kemiripan dan perbedaan inilah yang 

melahirkan formasi konstruk. Tanpa konstruk, kehidupan akan kacau 

manusia tidak akan dapat mengorganisasi lingkungan sekitar, 

mendeskripsikan dan mengklasifikasikan peristiwa, objek dan orang. 

Pervin, Cervone, dan John (2012) mendefinisikan kepribadian adalah 

karakteristik seseorang yang mana perasaan, pikiran, dan tindakannya 

cenderung menetap. Trait juga didefinisikan sebagai bentuk yang secara 

konsisten dimiliki individu baik tindakan, perasaan, maupun pikiran. 

Murray (Chaplin, 2011) menjelaskan bahwa kepribadian merupakan 

kesinambungan bentuk-bentuk dan kekuatan-kekuatan fungsional yang 
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dinyatakan lewat urutan-urutan dari proses-proses yang berkuasa dan 

terorganisasi, serta tingkah laku lahiriah dari lahir hingga mati. 

Kepribadian dapat dilihat dari pengertian bahas arab, seperti 

huwiyah, aniyah, dzattiyah, nafsiyyah, syakhiyyah dan akhlak. Istilah-

istilah tersebut memiliki kemiripan makna dengan yang lainnya, tetapi 

memiliki khas/keunikannya masing-masing. Oleh karenanya, penting 

untuk menjelaskan masing-masing istilah tersebut dan kemudian memilih 

satu diantaranya untuk mewakili padanan istilah personality (Mujib, 

2007). 

Menurut al-Faraby, huwiyyah merupakan eksistensi individu yang 

menunjukkan keadaan, kepribadian, dan keunikannya yang dapat 

membedakan individu tersebut dengan individu lainnya. Huwiyyah juga 

dapat diartikan sebagai personality individu yang disimpulkan, sedangkan 

aniyyah adalah personality individu yang disimpulkan dari pengamatan 

sendiri (Mujib, 2007). Selanjutnya dzatiyyah dalam terminologi ilmu 

psikologi mempunyai arti tendensi dimana individu pada dirinya berasal 

dari subtansinya sendiri. Tendensi sendiri mempunyai makna satu 

disposisi untuk bertingkah laku dengan satu cara tertentu. (Mujib, 2007) 

Adapun nafsiyyah berasal dari kata “nafs” yang berarti pribadi. 

Shafi’i menerjemahkan kata nafs sebagai tingkat perkembangan 

kepribadian, diri pribadi, atau kepribadian. Sedangkan kata syakhiyyah 

berasal dari kata “syakhsh” yang mempunyai arti pribadi. Selanjutnya kata 

tersebut diberi ya’ nisbah, sehingga menjadi kata benda buatan (mashdar 
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shina’i) syakhshiyyah yang berarti kepribadian. Yang terakhit yaitu akhlak 

(bentuk jamak dari khuluq) yang merupakan suatu kondisi jiwa yang 

menyebabkan suatu aktivitas tanpa dipikirkan atau dipertimbangkan 

terlebih dahulu (Mujib, 2007) 

Kepribadian adalah karakteristik fisik, mental dan trait yang dimiliki 

oleh masing-masing individu sehingga individu memiliki perbedaan 

dengan individu lain dan sifatnya relatif menetap untuk mempengaruhi 

penyesuaian diri terhadap lingkungannya sehingga individu dapat 

mengintepretasikan peristiwa dan membentuk formasi konstruk. 

Kepribadian menurut Islam sesuai dengan bahasa arab memiliki banyak 

kata serta arti dan memiliki keunikannya masing-masing seperti huwiyah, 

aniyah, dzattiyah, nafsiyyah, syakhiyyah dan akhlak. 

2. Big Five Model 

Selama beberapa dekade terakhir, konsep big five model atau big five 

personality menjadi salah satu pembahasan kepribadian yang banyak 

menarik para ilmuan untuk memahaminya lebih lanjut. Trait kepribadian 

big five personality merupakan dimensi dari kepribadian yang banyak 

menarik ilmuan untuk memahaminya lebih lanjut. Trait kepribadian big 

five merupakan dimensi dari kepribadian yang merupakan kecenderungan 

emosional, kognitif, dan tingkah laku, yang bersifat menetap dan 

ditampilkan individu sebagai respons terhadap berbagai situasi lingkungan 

(Westen dalam Seniati, 2006) 
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Big five model sebagai salah satu pendekatan kepribadian yang 

memiliki dimensi kepribadian yang berdiri sendiri (Barrick & Mount 

dalam Nindiyati, 2006). Big Five diperkenalkan pertama kali oleh 

Goldberg pada tahun 1981. Feist & Feist (2008) menyatakan bahwa big 

five dikembangkan oleh Costa & McCrae dari H. Eysenck. Pengembangan 

yang dilakukan oleh Costa & McCrae menghasilkan lima trait kepribadian 

yaitu neuroticsm, extraversion, openness, agreeableness dan 

conscientiousness.  

Dimensi-dimensi didalam big five menurut Costa & McCrae (dalam 

Pervin, Cervone & John, 2012) meliputi: 

a. Neuroticism (Stabilitas emosional)  

Trait ini menilai kestabilan dan ketidakstabilan emosi. 

Mengidentifikasi kecenderungan individu apakah mudah mengalami 

stres, mempunyai ide-ide yang tidak realistis, mempunyai coping 

response yang maladaptif (Costa & McCrae dalam Pervin, Cervone & 

John, 2012). Dimensi ini menyatakan bahwa individu yang memiliki 

skor tinggi pada dimensi ini akan cenderung gelisah/cemas, 

tempramental, sentimentil, emosional, dan rentan terhadap kritikan 

orang lain. Sedangkan individu yang memiliki skor rendah cenderung 

tenang, bangga dengan diri sendiri, terkadang temperamental, 

menyenangkan, tidak emosional, dan sabar. 
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b. Extraversion (Ekstraversi) 

Menilai kuantitas dan intensitas interaksi interpersonal, level 

aktivitasnya, kebutuhan untuk didukung, kemampuan untuk berbahagia 

(Costa & McCrae dalam Pervin, Cervone & John, 2012). Dimensi ini 

menunjukkan bahwa individu yang memiliki skor tinggi pada dimensi 

ini cenderung penuh kasih sayang, suka bergabung menjadi anggota 

kelompok, banyak bicara, menyukai kesenangan, aktif dan selalu 

bersemangat. Sedangkan individu yang memiliki skor rendah pada 

dimensi ini cenderung tidak ramah dengan orang lain, suka menyendiri, 

pendiam, apa adanya, pasif, dan tidak peka terhadap lingkungan sekitar. 

c. Openness to Experience (Keterbukaan terhadap hal-hal baru) 

Menilai usahanya secara proaktif dan penghargaannya terhadap 

pengalaman demi kepentingannya sendiri. Menilai bagaimana individu 

menggali sesuatu yang baru dan tidak biasa (Costa & McCrae dalam 

Pervin, Cervone & John, 2012). Dimensi ini menyatakan bahwa 

individu yang memiliki skor tinggi pada dimensi ini cenderung 

imajinatif, kreatif, inovatif, selalu ingin tahu, menyukai sesuatu yang 

berbeda, dan bebas. Sebaliknya, individu yang memiliki skor rendah 

cenderung tidak kreatif, konvensional, menyukai sesuatu yang menetap, 

tidak peduli, dan konservatif. 

d. Agreeableness (Keramahan) 

Menilai kualitas orientasi individu dengan kontinum mulai dari 

lemah lembut sampai antagonis didalam berpikir, perasaan dan perilaku 
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(Costa & McCrae dalam Pervin, Cervone & John, 2012). Dimensi ini 

menyatakan bahwa individu yang memiliki skor tinggi pada dimensi ini 

akan cenderung berhati lembut, mudah percaya, dermawan, ramah, 

toleransi, bersahabat dan baik hati. Sebaliknya individu dengan skor 

rendah akan cenderung kejam, curiga, pelit, bersifat antagonis, kritis, 

dan mudah marah. 

e. Conscientiousness (Ketelitian) 

Menilai kemampuan individu didalam organisasi, baik mengenai 

ketekunan dan motivasi dalam mencapai tujuan sebagai perilaku 

langsungnya. Sebagai lawannya menilai apakah individu tersebut 

tergantung, malas dan tidak rapi (Costa & McCrae dalam Pervin, 

Cervone & John, 2012). Dimensi ini menyatakan bahwa individu yang 

memiliki skor tinggi pada dimensi ini akan cenderung teliti, pekerja 

keras, teratur, disiplin, ambisius, dan gigih. Sedangkan pada individu 

yang memiliki skor rendah cenderung ceroboh, malas, tidak teratur, 

suka terlambat, dan tidak memiliki tujuan yang pasti. 

Adapun dari lima faktor didalam big five model, masing-masing 

dimensi terdiri dari beberapa facet. Facet merupakan trait yang lebih 

spesifik, merupakan komponen dari 5 faktor besar tersebut. 

Komponen dari big five model tersebut menurut NEO PI-R yang 

dikembangkan Costa & McCrae (Pervin, Cervone & John, 2012) terdapat 

6 facet dimasing masing faktor yaitu: 
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a. Neuroticism (Stabilitas emosi/neurosis) 

Anxiety (kecemasan), Anger (kemarahan), Depression (depresi), 

Self-consciousness (kesadaran diri), Immoderation (kurangnya kontrol 

diri), Vulnerability (kerapuhan) 

b. Extraversion (Ekstraversi) 

Friendliness (minat berteman), Gregariousness (minat 

berkelompok), Assertiveness (kemampuan asertif), Activity-level 

(tingkat aktivitas), Excitement-seeking (mencari kesenangan), 

Cheerfulness (kebahagiaan) 

c. Openness to Experience (Keterbukaan terhadap hal-hal baru) 

Imagination (kemampuan imajinasi), Artistic interest (minat 

terhadap seni), Emotionality (emosionalitas), Adventurousness (minat 

berpetualangan), Intellect (intelektualitas), Liberalism (kebebasan) 

d. Agreeableness (Keramahan) 

Trust (kepercayaan), Morality (moralitas), Altruism (berperilaku 

menolong), Cooperation (kemampuan bekerjasama), Modesty 

(kerendahan hati), Sympathy (simpatik) 

e. Conscientiousness (Ketelitian) 

Self efficacy (kecukupan diri), Orderliness (keteraturan), 

Dutifulness (rasa tanggung jawab), Achievement-striving (keinginan 

untuk berprestasi), Self-disciplin (disiplin diri), Cautiosness (kehati-

hatian). 
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Tabel 2 

Tabel Big Five Model dan Skala ilustratif 

Menurut Costa & McCrae 
Karakteristik Nilai 

yang Lebih Tinggi 

Skala Sifat Karakteristik Nilai 

yang Lebih Rendah 

Cemas, gugup, 

emosional, tidak 

aman, tidak cakap, 

hyphocodriacal 

Neuroticsm (N) 

Menilai kestabilan dan ketidakstabilan emosi. 

Mengidentifikasi kecenderungan individu apakah 

mudah mengalami stres, mempunyai ide-ide yang tidak 

realistis, mempunyai coping response yang maladaptif 

Tenang, rileks, tidak 

emosional, kukuh, 

aman, puas diri 

Optimis, mudah 

menyesuaikan diri 

dengan lingkungan 

sosial, aktif, banyak 

bicara, orientasi 

pada hubungan 

sesama 

Extraversion (E) 

Menilai kuantitas dan intensitas interaksi interpersonal, 

level aktivitasnya, kebutuhan untuk didukung, 

kemampuan untuk berbahagia 

Tidak gembira, 

bijaksana, menahan 

diri, berorientasi 

pada tugas, menarik 

diri diam  

Ingin tahu, minat 

yang luas, kreatif, 

orisinal, imajinatif, 

tidak tradisional 

Openness to Experience (O) 

Menilai usahanya secara proaktif dan penghargaannya 

terhadap pengalaman demi kepentingannya sendiri. 

Menilai bagaimana individu menggali sesuatu yang 

baru dan tidak biasa 

Konvensional, 

sederhana, sedikit 

minat, tidak artistik, 

tidak analitis 

Lembut, ramah, 

dapat dipercaya, 

membantu, 

memaafkan, 

penurut, jujur  

Agreebleness (A) 

Menilai kualitas orientasi individu dengan kontinum 

mulai dari lemah lembut sampai antagonis didalam 

berpikir, perasaan dan perilaku 

Sinis, kasar, curiga, 

tidak kooperatif, 

pendendam, kejam, 

manipulatif 

Teratur, pekerja 

keras, dapat 

diandalkan, disiplin, 

tepat waktu, cermat, 

rapi, ambisius 

Conscientiousness (C) 

Menilai kemampuan individu didalam organisasi, baik 

mengenai ketekunan dan motivasi dalam mencapai 

tujuan sebagai perilaku langsungnya. Sebagai lawannya 

menilai apakah individu tersebut tergantung, malas dan 

tidak rapi 

Tanpa tujuan, tidak 

dapat diandalkan, 

malas, lalai, 

sembrono, mudah 

menyerah 

Sumber : Pervin, Cervone, John, 2012 

Big five model merupakan teori kepribadian yang menggunakan 

pendekatan yang digunakan dalam psikologi berdasarkan trait yang 

menyusunnya dan dari masing-masing trait tersebut memiliki enam facet 

yang memperinci kelima trait. Lima trait tersebut yaitu openness to 

experience, conscientiousness, extraversion, agreebleness, neurotics.  
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3. Faktor yang Mempengaruhi Kepribadian 

Yusuf dan Nurihsan (2007) menyatakan terdapat beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi kepribadian, yaitu : 

a. Faktor Biologis 

Faktor biologis merupakan faktor yang berhubungan dengan 

keadaan jasmani seringkali disebut faktor fiisiologis seperti keadaan 

genetik, pencernaan, pernafasan, peredaran darah, kelenjar-kelenjar, 

saraf, tinggi badan, berat badan dan sebagainya. Sifat-sifat jasmani 

yang ada pada setiap orang ada yang diperoleh dari keturunan, dan 

adapula yang merupakan pembawaan anak atau orang itu masing-

masing. Keadaan fisik yang berlainan itu menyebabkan sikap dan sifat-

sifat yang berbeda pula. Secara sepintas pengaruh keturunan (hereditas) 

tampak memiliki peran penting dalam pembentukan struktur badan 

seperti tinggi, berat dan kuat. Namun kita juga tidak dapat mengabaikan 

pengaruh lingkungan dalam pembentukan karakter nalar seperti 

kecerdasan, baik itu persoalan makanan, kesehatan, olahraga, memiliki 

pengaruh besar pada perbedaan individual. Begitu juga dengan proses 

pendidikan dan pelatihan keterampilan. 

b. Faktor Sosial 

Faktor sosial yang dimaksuf disini adalah masyarakat, yakni 

manusia-manusia lain disekitar individu yang bersangkutan. Termasuk 

juga tradisi-tradisi, adat istiadat, peraturan-peraturan, bahasa, dan 

sebagainya yang berlaku dimasyarakat itu 
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c. Faktor Kebudayaan 

Perkembangan dan pembentukan kepribadian pada diri masing-

masing orang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat 

dimana seseorang itu dibesarkan. Melitputi cara-cara hidup, adat 

istiadat, kebiasaan-kebiasaan, bahasa, kepercayaan dari suatu daerah 

atau masyarakat tertentu yang berbeda dengan masyarakat lain. 

 

C. Perawat 

1. Pengertian Perawat 

Menurut Permenkes RI No.1239 Tahun 2001 tentang registrasi dan 

praktik perawat, dijelaskan bahwa perawat adalah seseorang yang telah 

lulus pendidikan keperawatan, baik dalam maupun luar negeri, sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Gunarsa (1995) menyatakan bahwa perawat adalah seorang yang 

telah dipersiapkan melalui pendidikan untuk turut serta merawat dan 

menyembuhkan orang yang sakit, usaha rehabilitasi, pencegahan penyakit, 

yang dilaksanakannya sendiri atau dibawah pengawasan dan supervisi 

dokter atau suster kepala. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perawat adalah orang 

yang memberikan pelayanan pengasuhan dalam proses penyembuhan 

penyakit, perawatan seorang pasien yang dalam hal ini disebut sebagai 

pembantu dokter dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan dan 

telah melewati masa pendidikan keperawatan. 
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2. Fungsi Perawat 

Perawat menurut Phaneuf (Lestarianita, 2012) memiliki tujuh fungsi 

yaitu sebagai berikut:  

a. Melaksanakan instruksi dokter.  

b. Observasi gejala dan respon pasien yang berhubungan dengan penyakit 

dan penyebabnya.  

c. Memantau pasien, menyusun dan memperbaiki rencana keperawatan 

secara terus-menerus berdasarkan pada kondisi dan kemampuan pasien.  

d. Supervisi semua pihak yang ikut terlibat dalam keperawatan pasien.  

e. Mencatat dan melaporkan keadaan pasien.  

f. Melaksanakan prosedur dan teknik keperawatan.  

g. Memberikan pengarahan dan penyuluhan untuk meningkatkan 

kesehatan fisik dan mental  

Perawat secara umum memiliki fungsi yang beragam, yaitu 

melaksanakan instruksi dari dokter, observasi gejala dan respon pasien 

yang berhubungan dengan penyakit dan penyebabnya, memantau pasien, 

menyusun dan memperbaiki rencana keperawatan secara terus menerus 

berdasarkan pada kondisi dan kemampuan pasien, supervisi semua pihak 

yang ikut dalam keperawatan pasien, mencatat dan melaporkan keadaan 

pasien, melaksanakan prosedur dan teknik keperawatan, memberikan 

pengarahan dan penyuluhan untuk meningkatkan fisik dan mental. 

 

 Pengaruh Kepribadian Terhadap Kinerja…, Edwin Setyo Andriyanto, Fakultas Psikologi UMP, 2017



 

 
 

35 

3. Uraian Kinerja Perawat RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 

Purwokerto 

Adapun uraian tugas bagi perawat primer (PP) yaitu : 

a. Bertugas pada pagi hari 

b. Mengikuti morning report 

c. Bersama PA menerima operan tugas dengan jaga malam, sekaligus 

melakukan supervisi tentang kondisi pasien 

d. Melakukan pre conference dengan PA terkait pada setiap dinas pagi 

e. Membagi tugas/pasien pada PA sesuai kemampuan dan beban kerja 

f. Melakukan pengkajian, menetapkan masalah/diagnosa keperawatan, 

dan intervensi (rencana tindakan) pada semua pasien yang menjadi 

tanggung jawabnya 

g. Memonitor dan membimbing tugas PA 

h. Membantu tugas PA untuk kelancaran pelayanan 

i. Mengkoreksi, merevisi dan melengkapi/memvalidasi catatan asuhan 

keperawatan yang dilakukan oleh PA kelolaannya 

j. Membuat discharge planning pasien 

k. Memberikan edukasi kesehatan kepada pasien dan atau keluarganya 

l. Melakukan evaluasi hasil sesuai tujuan dalam bentuk SOAP sebagai 

catatan perkembangan 

m. Melakukan post conference dengan PA pada setiap akhir dinas untuk 

persiapan operan tugas jaga berikutnya 

n. Mendampingi PA saat operan jaga, dan memperkenalkan PA yang akan 

bertugas merawat berikutnya kepada pasien/keluarga 
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o. Menerima dan melaksanakan orientasi pada pasien baru 

p. Mendelegasikan tugas kepada PA pada sore/malam/hari libur 

q. Mendokumentasikan semua kegiatan asuhan keperawatan pada rekam 

medik pasien kelolaannya 

r. Menyelenggarakan diskusi kasus/conference dalam pertemuan rutin 

ruangan minimal 1 kali/bulan 

s. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah direktur. 

Sedangankan uraian tugas dari perawat asosiet (PA) terdiri dari : 

a. Mengikuti morning report pada saat jaga pagi 

b. Melaksanakan operan tugas pada setiap awal dan akhir jaga shift dari 

dan kepada PA yang ada dalam satu tim, sekaligus mensupervisi 

kondisi pasien terakhir 

c. Mengikuti pre conference dan post conference dengan PP setiap tugas 

pagi 

d. Melaksanakan asuhan keperawatan kepada pasien kelolaannya sesuai 

intervensi yang diprogramkan 

e. Melaksanakan tindakan kolaborasi sesuai program’ 

f. Monitoring respon pasien setiap selesai memberikan prosedur/tindakan 

g. Berkoordinasi dengan DPJP atau dokter lain yang terlibat, tim 

kesehatan lain dan supervisor keperawatan bila ada masalah pasien 

pada sore/malam/hari libur 

h. Melakukan konsultasi dengan PP terkait bila menemukan masalah baru 

i. Membimbing dan memberikan edukasi kesehatan pada pasien 

kelolaannya 
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j. Menerima keluhan pasien/keluarga berupaya untuk bisa mengatasinya 

k. Mendokumentasikan kegiatan asuhan keperawatan pada rekam medik 

pasien terkait 

l. Mengenalkan PA berikutnya kepada pasien/keluarga saat operan jaga 

bila PP tidak ada 

m. Menerima dan melaksanakan orientasi pada pasien baru bila PP 

berhalangan hadir 

n. Mengikuti diskusi kasus bersama PP dan tim kesehatan lain 

o. Mengikuti pertemuan rutin bulanan 

p. Melaksanakan tugas lain untuk kepentingan RS sesuai surat tugas 

direktur.  

 

D. Pengaruh Kepribadian Berdasarkan Big Five Model Terhadap Kinerja. 

Kepribadian memang merupakan hal yang unik dan merupakan suatu 

pola yang relatif stabil dari perilaku, pikiran dan emosi yang diperlihatkan 

oleh seseorang (Baron dalam Widhiastuti, 2013). Teori lima besar (big five 

model) merupakan teori yang menyebutkan bahwa kepriadian memiliki lima 

dimensi-dimensi, lima dasar dimensi dari kepribadian yang diasumsikan ikut 

mendasari sifat yang spesifik seseorang. 

Keterkaitan kepribadian berdasarkan big five model dengan kinerja 

diperkuat dengan hasil penelitian Barrick dan Mount (1991) yang 

mengatakan kepribadian big five berhubungan dengan kinerja pada 

penelitiannya terhadap lima kriteria kinerja yang berbeda. Hal ini diperjelas 
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melalui hasil penelitiannya yang menyebutkan bahwa openness to experience 

memiliki pengaruh terhadap pemberian pelatihan dan pembelajaran, dimensi 

conscientiousness merupakan prediktor untuk masing-masing dari tiga jenis 

kriteria kinerja yang diteliti yaitu keahlian pekerjaan, keahlian pelatihan dan 

data personil yang berhubungan erat dengan lima jenis kelompok kerja yang 

diteliti yaitu professional, polisi, manajer, tenaga penjualan, dan tenaga 

terampil. Extraversion juga merupakan prediktor signifikan pada keahlian 

pelatihan dengan manajer dan tenaga penjualan. Dimensi agreebleness 

berpengaruh terhadap kinerja untuk level pekerjaan manajer dan polisi, 

sedangkan faktor neuroticsm berpengaruh terhadap kinerja polisi. 

Hasil penelitian lain yang dilakukan Salgado (2014) menemukan bahwa 

tingkatan yang paling tinggi, terdapat pada faktor conscientiousness dan 

neuroticsm, memiliki keterkaitan dengan tingkatan yang tinggi pada kinerja 

hubungannya dengan kelompok jabatan dan kriteria pekerajaan. Terdapat 

perbedaan yang akan muncul, bahwa individu dengan nilai yang tinggi pada 

dimensi conscientiousness tidak akan absen dari pekerjaannya dibandingkan 

dengan yang memiliki nilai rendah pada dimensi ini. Dimensi neuroticsm 

tinggi akan berakibat pada proses bekerja yang akan dikerjakan dengan tidak 

baik dan apabila hal tersebut terjadi maka kemungkinan akan dapat 

kehilangan pekerjaan.  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Natalia dan Agustini (2015), 

menemukan bahwa big five personality berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja perawat. Perawat dengan karakteristik tinggi mampu menunjukkan 
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kinerja yang tinggi pula. Nilai rata-rata yang didapat dari big five personality 

sehingga menunjukkan bahwa perawat memiliki nilai kinerja dalam sebuah 

tim yang bagus. Nilai rata-rata dimensi kinerja yakni kedisiplinan dan 

kerjasama memiliki nilai sangat baik. Perawat dalam menyelesaikan tugasnya 

dituntut untuk bekerjasama dalam sebuah tim dan memiliki kedisiplinan 

sehingga keperibadian yang dimiliki oleh seorang karyawan sangat 

mempengaruhi kinerjanya, baik secara individu maupun secara bersama-

sama. 

Kepribadian merupakan hal yang unik dan memiliki pola yang relatif 

stabil dari suatu perilaku, pikiran, dan emosi yang diperlihatkan oleh 

seseorang. Lima faktor kepribadian yang terdiri dari Ekstraversi, 

Kesepakatan, Ketelitian, Neurotisme, Keterbukaan atas Pengalaman, didesain 

untuk melihat temperamen kepribadian seseorang dalam hidupnya. Lima 

faktor kepribadian tersebut dapat diilustrasikan dalam suatu skala yang 

mencerminkan karakteristik skor tinggi dan skor rendah. Kepribadian secara 

unik sebagai instrumen yang terstandar, memprediksi hubungan dengan 

kinerja. Masing-masing faktor dari lima faktor kepribadian yaitu Ekstraversi, 

Kesepakatan, Ketelitian, Neurotisme, dan Keterbukaan atas pengalaman, 

telah terbukti berpengaruh terhadap kinerja untuk level pekerjaan-pekerjaan 

tertentu, sehingga pengaruh kepribadian terhadap kinerja secara garis besar 

sangat berarti, baik kinerja perilaku maupun kinerja hasil (Widhiastuti, 2013). 
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E. Kerangka Berpikir 

Kinerja merupakan pencapaian tugas atau hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dikerjakan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan 

tanggung jawab yang sudah diberikan. Seperti yang telah didefinisikan oleh 

Ruky (2002) bahwa kinerja lebih pada suatu prestasi seseorang yang telah 

dicapai sesuai dengan informasi yang tercatat dalam agenda perusahaan atau 

organisasi, tentang hasil yang dicapai dalam rentang waktu yang telah 

ditentukan. 

Kinerja pada pegawai yang baik pastinya diharapkan oleh semua 

perusahaan maupun organisasi agar mampu bersaing, termasuk pada penyedia 

jasa pelayanan kesehatan rumah sakit. Perawat merupakan unsur paling 

penting pada pemberian pelayanan di rumah sakit mengingat jumlahnya 

begitu dominan dan juga kontribusi yang diberikan pada pasien. Perawat 

dituntut memberikan kinerja terbaiknya karena dirasakan langsung oleh 

pasiennya, dapat dikatakan kinerja pada perawat mencerminkan kinerja dari 

sebuah rumah sakit. 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pada 

perawat salah satunya adalah kepribadian berdasarkan big five model dimana 

kepribadian ini terdiri dari lima trait atau dimensi yang menyusunnya, yaitu 

openness to experience, conscientiousness, extraversion, agreableness dan 

neuroticsm. Sebagai contoh, individu dengan neuroticsm rendah memiliki 

sifat lebih tenang, rileks, tidak emosional sehingga orang dengan sifat ini 

dapat menyelesaikan kinerja lebih baik pada hampir semua pekerjaan 
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(Robbins, 2001). Selanjutnya pada dimensi extraversion memiliki 

kecenderungan untuk ingin bergabung dengan kelompok, banyak bicara, 

menyukai kesenangan, aktif, dan selalu bersemangat, semakin bersemangat 

dan aktif tentu individu tersebut akan memiliki kinerja yang maksimal.  Pada 

individu dengan dimensi agreebleness memiliki skor tinggi maka dapat 

diprediksi individu tersebut cenderung jujur, ramah, baik hati dan lemah 

lembut. Individu dengan tingkat conscientiousness yang tinggi digambarkan 

sebagai individu yang pekerja keras, cermat, tepat waktu, dan tekun. Individu 

seperti ini dengan keteraturan yang dimiliki akan mudah menunjukkan dan 

menghasilkan kinerja yang baik, sehingga perawat yang demikian mampu 

menghasilkan kinerja yang baik pula.  

Peneliti dalam penelitian ini ingin melihat pengaruh kepribadian dengan 

dimensi-dimensi dari big five model terhadap kinerja pada perawat di RSUD. 

Prof. Dr. Margono Soekarjo. Jika digambarkan dengan model, maka 

kerangka berpikir akan tampak seperti pada bagan di berikut ini: 
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F. Hipotesis 

Berdasarkan tinjauan teori yang telah dikemukakan, maka hipotesis 

yang ditunjukkan :  

1. Hipotesis mayor 

Terdapat pengaruh yang signifikan antara kepribadian berdasarkan 

big five model terhadap kinerja pada perawat RSUD Prof. Dr. Margono 

Soekarjo Purwokerto. 

2. Hipotesis minor 

Ha1 :  Ada pengaruh signifikan antara openess to experience (keterbukaan 

dengan pengalaman) terhadap kinerja pada perawat RSUD Prof. 

Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. 

Ha2 : Ada pengaruh signifikan antara conscientiousness (ketelitian) 

terhadap kinerja pada perawat RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 

Purwokerto. 

Ha3 : Ada pengaruh signifikan antara agreebleness (kemampuan 

bersepakat) terhadap kinerja pada perawat RSUD Prof. Dr. 

Margono Soekarjo Purwokerto. 

Ha4 :  Ada pengaruh signifikan antara extraversion (ekstraversi) terhadap 

kinerja pada perawat RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 

Purwokerto. 

Ha5 : Ada pengaruh signifikan antara neuroticsm (neurosis) terhadap 

kinerja pada perawat RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 

Purwokerto.
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