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Nilai dan sikap
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Motivasi

Pembelajaran
individu

Pengambilan 
Keputusan 

Individu
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Tingkat
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• Merupakan karakteristik pribadi yang 

dapat diperoleh dalam berkas personalia 

dari seorang karyawan seperti usia, jenis 

kelamin, status kawin, jumlah tanggungan 

dan masa kerja.

KARAKTERISTIK BIOGRAFIS



Usia
• Keyakinan bahwa makin tuanya sesorang 

produktivitasnya mersosot, tidak selalu terbukti. 

• Karyawan tua mempunyai tingkat kemangkiran-yang 
dapat dihindari-yang lebih rendah dari karyawan muda

• Makin tua semakin kecil kemungkinan berhenti dari 
pekerjaan, karena;
 semakin terbatasnya pekerjaan alternatif.

 Masa kerja yang lebih panjang, berdampak pada tingkat imbalan 
yang lebih baik

• Bertambahnya usia, kepuasan meningkat untuk karyawan 
profesional, dan diantara  non profesional merosot 
selama setengah baya, dan naik lagi pada tahun-tahun 
yang lebih belakangan



Jenis Kelamin

• Tidak ada beda yang bermakna dalam 

produktivitas kerja antara pria dan wanita

• Wanita mempunyai tingkat kemangkiran dan 

keluarnya karyawan yang lebih tinggi dari 

pada pria

• Tidak ada bukti yang menyatakan jenis 

kelamin karyawan mempengaruhi kepuasan 

kerja



Status Kawin dan jumlah tanggungan

• Tidak cukup bukti ada efek status perkawinan 
pada produktivitas

• Karyawan yang menikah lebih sedikit 
absensinya, mengalami pergantian yang lebih 
rendah, dan lebih puas dengan pekerjaan 
mereka daripada rekan sekerja mereka yang 
bujangan

• Banyaknya tanggungan tidak ada pengaruh 
yang signifikan terhadap produktivitas, tingkat 
absensi, pergantian dan kepuasan kerja



Masa Kerja

• Tidak ada alasan untuk meyakini bahwa orang 

yang lebih lama berada pada suatu pekerjaan 

lebih produktif daripada mereka yang 

senioritasnya lebih rendah

• Senioritas berkaitan secara negatif terhadap 

kemangkiran dan pergantian karyawan

• Masa kerja dan kepuasan  saling berkaitan 

secara positif



 Kapasitas seorang individu untuk mengerjakan 
berbagai tugas dalam suatu pekerjaan

 Kemampuan individu tersusun dalam dua 
perangkat faktor yaitu;
• Kemampuan intelektual, berupa kemampuan yang 

diperlukan untuk mengerjakan kegiatan mental, 
seperti kemahiran berhitung, pemahaman verbal, 
kecepatan perseptual, penalaran induktif, penalaran 
diduktif, visualisasi ruang, dan ingatan

• Kemampuan fisik, kemampuan yang diperlukan untuk 
melakukan tugas yang menuntut stamina, kecekatan, 
kekuatan dan ketrampilan.

KEMAMPUAN



 Kinerja meningkat apabila ada kesesuaian 
pekerjaan dengan kemampuan.

 Karyawan akan gagal apabila mereka 
kekurangan kemampuan  yang disyaratkan

 Kemampuan intelektual dan atau fisik 
diperlukan untuk kinerja yang memadai pada 
suatu pekerjaan bergantung pada 
persyaratan kemampuan dari pekerjaan itu.

 Bila kemampuan jauh melampaui 
persayaratan pekerjaan bisa jadi kinerja akan 
memadai, serta kemerosotan dalam kepuasan 
kerja. 



 Kepribadian merupakan jumlah total dari 

cara-cara  dalam mana seorang individu 

bereaksi dan berinteraksi  dengan orang 

lain.

 sesuatu yang terdapat dalam diri individu 

yang membimbing dan memberi arah 

kepada  seluruh tingkah laku individu yang 

bersangkutan

KEPRIBADIAN
(Personality)





Kombinasi cara-cara yang dipergunakan oleh seseorang 

dalam berinteraksi dengan orang lain, yang dipengaruhi 

oleh sifat turunan (genetis) dan lingkungan.

Kepribadian



FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUK KEPRIBADIAN

1. Keturunan (genetik), ditentukan sejak lahir, 
berupa sifat-sifat bawaan baik fisik maupun 
mental yang mempengaruhi perbuatan, 
perasaan, dan pikiran. 

2. Lingkungan, berupa budaya, norma, nilai 
dimana seseorang dibesarkan dalam lingkungan 
keluarga, teman, kelompok sosial, masyarakat.

3. Situasi, kepribadian orang bisa berubah-ubah 
akibat perubahan situasi/kontek tertentu. Artinya 
kepribadian bisa direkayasa atau dirubah dan 
berubah (misalnya dengan proses pendidikan, 
belajar)



Perkembangan Kepribadian ( lingkungan)-

JB. Waston
• Bila anak hidup di dalam suasana penuh dengan Kritik, Dia belajar untuk

menyalahan orang.

• Bila anak hidup di dalam suasana penuh kekerasan, Dia belajar untuk

berkelahi.

• Bila anak hidup di dalam suasana penuh olok-olok, Dia belajar untuk

menjadi seorang yang pemalu.

• Bila anak hidup di dalam suasana yang memalukan,Dia belajar untuk selalu

merasa bersalah.

• Bila anak hidup di dalam suasana yang penuh dengan toleransi, Dia belajar

untuk menjadi seorang penyabar.

• Bila anak hidup di dalam suasana yang penuh dengan dukungan,Dia

belajar untuk menjadi seorang yang percaya diri.



• Bila anak hidup di dalam suasana penuh pujian & penghargaan, Dia belajar

untuk menghargai orang lain.

• Bila anak hidup di dalam suasana kejujuran,  Dia belajar mengenai

keadilan.

• Bila anak hidup di dalam suasana yang aman, Dia belajar untuk

mempercayai orang lain

• Bila anak hidup di dalam suasana yang memuaskan jiwanya,Dia belajar

untuk menyenangi dirinya.

• Bila anak hidup di dalam suasana yang penuhdengan penerimaan & 

persahabatan, Dia belajar untuk mendapatkan kasih sayang di dalam dunia

ini.



Ciri Kepribadian

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

Untuk mengenali bagaimana individu merasakan dan
bertindak dalam situasi-situasi tertentu. 

Ciri Kepribadian Individu dibedakan ke dalam:
 Extrovert (E)  or Introvert (I), lingkungan

 Sensing (S) or intuition (N)  (indera atau intuisi)

 Thinking (T) atau feeling (F) ( pikiran atau perasaan)

 Perceiving (P) or judging (J) (penilaian atau pendapat)

MBTI berhubungan dengan bagaimana individu;
 Menfokuskan energinya (E vs I),

 Memberikan perhatian dan mengumpulkan informasi (S vs N)

 Proses dan evaluasi informasi dan membuat keputusan (T vs
F)

 Mengorientasikan diri pada dunia luar (



CIRI CIRI KEPRIBADIAN

KARAKTERISTIK YANG BERTAHAN LAMA YG MAMPU MENGGAMBAR

KAN PERILAKU INDIVIDU.

INDIKATOR TIPY MYERS-BRIGGS (MBTI)

ENAM BELAS CIRI CIRI UTAMA 

(MBTI)

KEBALIKAN ENAM BELAS 

CIRI CIRI UTAMA

1. DINGIN

2. KURANG CERDAS

3. TERPENGARUH PERASAAN

4. MENGALAH

5. SERIUS

6. CEROBOH

7. PENAKUT

8. KERAS HATI

9. PERCAYA

10. PRAKTIS

11. LANGSUNG

12. PERCAYA DIRI

13. KONSERVATIF

14. TERGANTUNG KELOMPOK

15. TIDAK TERKENDALI

16. SANTAI

1. RAMAH

2. LEBIH CERDAS

3. EMOSIONAL STABIL

4. DOMINAN

5. RINGAN HATI

6. CERMAT

7. PETUALANG

8. SENSITIF

9. CURIGA

10. IMAJINATIF

11. PENUH PERTIMBANGAN

12. CEMAS

13. SUKA MENCOBA

14. MANDIRI

15. TERKENDALI

16. TEGANG



Myers-Briggs Type Indicator
(MBTI)

Gaya Pengambilan

Keputusan

Perceptive (P)

Dalam Membuat 

Keputusan

Feeling (F)

Tipe Interaksi sosial
Extrovert (E)

Dalam Memperoleh

Informasi

Sensing (S)

Introvert (I)

Intuitive (N)

Thinking (T)

Judgmental (J)

INTJ = visionaris
ESTJ = Pengorganisasi
ENTP = penggagas



Model Lima Besar
Kepribadian

Ekstraversi Kemampuan 
Bersepakat

Kemampuan
mendengarkan suara hati

Stabilitas
Emosional

Terbuka 
terhadap

Pengalaman



MODEL LIMA BESAR

1. EKTROVERSI, KEPRIBADIAN YANG MENGGAMBARKAN SIFAT SUPEL

RIANG DAN PERCAYA DIRI.  SEDANGKAN INTROVERT CENDERUNG

PENDIAM, PEMALU DAN TENANG

2. KEMAMPUAN UNTUK BERSEPAKAT, KEPRIBADIAN YG CENDERUNG

TUNDUK KEPADA ORANG LAIN, BERSIFAT KOOPERATIF, HANGAT &

PERCAYA DIRI, SEBALIKNYA PRIBADI YANG RENDAH KEMAMPUAN

UNTUK BERSEPAKAT BERSIFAT DINGIN, ANTAGONISTIK  &  TIDAK 

MAMPU BERSEPAKAT

3. KEMAMPUAN UNTUK MENDENGARKAN SUARA HATI, PRIBADI YANG

SANGAT PEKA TERHADAP SUARA HATI, BERSIFAT TERORGANISIR,

TANGGUNGJAWAB, DAPAT DIPERCAYA DAN SANGAT GIGIH.  SIFAT 

SEBALIKNYA ADALAH MUDAH BINGUNG, TIDAK ANDAL  DAN TIDAK 

TERORGANISIR

4. STABILITAS EMOSI, KEPRIBADIAN YANG MENCERMINKAN DIRI SE

SEORANG YANG TENANG, PERCAYA DIRI & MERASA AMAN.  SIFAT     

SEBALIKNYA ADALAH ORANG YANG CEMAS, GUGUP, TERTEKAN &

MERASA TIDAK AMAN 



5. KETERBUKAAN TERHADAP PENGALAMAN, KEPRIBADIAN YANG 

MENCERMINKAN SIFAT IMAJINATIF, SENSITIVITAS DAN INGIN 

TAHU. SIFAT SEBALIKNYA ADALAH PRIBADI YG MENEMUKAN 

RASA NYAMAN  BILA SUDAH AKRAB DENGAN LINGKUNGANNYA.



Atribut 

Kepribadian 

Dalam OB

Lokus Kendali Otoriter

Mengambil 

Resiko
Kepribadian 

Tipe A

Machiavelianisme Pemantauan 

Diri



penjelasan

 Lokus kendali: tingkat dimana individu yakin bahwa 
mereka adalah penentu nasib mereka sendiri

 Machiavelianisme: tingkat dimana seorang individu 
pragmatis mempertahankan jarak emosional dan yakin 
bahwa hasil lebih penting daripada proses

 Pemantauan diri: kemampuan individu untuk 
menyesuaikan perilakukanya dengan faktor situasional 
eksternal

 kepribadian tipe A: keterlibatan secara agresif 
perjuangan terus menerus untuk mencapai lebih 
banyak dalam waktu lebih sedikit.



 Mengambil Resiko (Risk Taking): Derajat 

keberanian dalam menanggung resiko 

yang dihadapi pada saat pengambilan 

keputusan.

 Authotitarianism: Pandangan yang 

mempercayai bahwa ada perbedaan

status dan kekuasaan di antara orang

dalam suatu organisasi



Tipe kepribadian

KEPRIBADIAN TIPE A

■ SERBA CEPAT DALAM BERGERAK, BERJALAN DAN MAKAN

■ MERASA TIDAK SABAR ATAS PERISTIWA YANG TERJADI

■ BERUSAHA UNTUK MELAKUKAN DUA HAL/LEBIH SEKALIGUS

■ TIDAK SUKA MENIKMATI WAKTU LUANG

■ TEROBSESI DENGAN JUMLAH, MENGUKUR KESUKSESAN BERDA  

SAR BERAPA BANYAK YANG MEREKA PEROLEH 

. KEPRIBADIAN TIPE B

■ TIDAK PERNAH MENGALAMI KETERDESAKAN WAKTU

■ TIDAK PERLU MEMAMERKAN PRESTASI YANG MEREKA CAPAI

■ BERMAIN UNTUK MEMPEROLEH KEGEMBIRAAN

■ DAPAT SANTAI TANPA MERASA BERSALAH



Teori Holland

Tipe Kepribadian Pekerjaan

Realistis

Investigatif

Sosial

Konvensional

Enterprising (giat)

Artistik

Pemalu, stabil, praktis

Analitis, mandiri

Kooperatif, 

mudah bersosialisasi

Efisien, tidak luwes,

praktis

Ambisi, energik 

Imajinatif, tidak praktis, 

idealis 

Mekanik, petani, 

pekerja perakitan

Ahli biologi, ekonom, 

ahli matematika 

Pekerja sosial, guru,

konselor

Manajer, akuntan,

teller

Pengacara, penjual

Tukang cat, pemusik, 

penulis



A

I

S

C

E

R

A
rtistik

K
o

n
v

en
si

o
n

a
l

Tipe Kepribadian yang Berhubungan 
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PERILAKU ORGANISASI 

POSITIP

Optimisme

Harapan

Kebahagiaan

Resiliensi

Kecerdasan emosi

Efikasi diri



PENGERTIAN

• Istilah Perilaku Organisasi Positip (Positive 

Organizational Behavior) atau POB berasal dari 

gerakan psikologi positip

• POB sebagai “studi dan aplikasi dari kekuatan 

sumberdaya manusia positip dan kapasitas 

psikologis yang dapat diukur, dikembangkan 

dan dikelola secara efektif untuk meningkatkan 

kinerja di tempat kerja.



PSIKOLOGI POSITIF

• Tujuan psikologi positip adalah menggunakan me-
todologi ilmiah utk menemukan dan mempromosi-
kan faktor-faktor yang memungkinkan individu, 
kelompok, organisasi dan komunitas berkembang.

• Terdapat tiga tingkat psikologi positip
1.Pengalaman subyektif yang berharga.

• Perlakuan yang baik, kesenangan hati, kepuasan (di masa lalu), 
harapan dan optimisme (utk masa depan), dan kelancaran dan 
kebahagiaan (sekarang)

2.Karakter individu yang positip
• Kapasitas utk mencintai dan bekerja, keberanian, keahlian 

interpersonal, daya tahan, memaafkan, orisinilitas, talenta, 
kebijakan.

3.Kepentingan dan institusi umum yg membuat individu 
menjadi warga negara yang lebih baik.
• Tanggung jawab, pemeliharaaan, kewarganegaraan, toleransi, 

moderat, dan etika kerja.



OPTIMISME
• Optimisme adalah sikap selalu mempunyai  harapan 

baik di segala hal.

• Optimisme baik termotivasi maupun memotivasi 
terbukti bukan hanya sebagai bagian dari sifat alami 
manusia , tetapi juga memberi kontribusi pada 
perbedaan individu.
– Optimisme mempunyai kekuatan yang positip di tempat 

kerja  Orang yang optimmisme termotivasi bekerja lebih 
keras, lebih puas, tekun menghadapi tantangan dan 
kesulitan. Cenderung merasa kuat secara fisik dan mental.

– Optimisme yang berlebihan dapat menimbulkan hal yang 
negatif atau gangguan fungsional. Misalnya optimisme 
yang tidak realistik, dapat mengakibatkan;  stres, 
kelelahan, dan tekanan darah tinggi.



HARAPAN

• Harapan menyangkut keseluruhan persepsi 
bahwa seseorang dapat mencapai tujuannya.

• Dalam harapan mencakup dua elemen dasar 
yaitu kekuatan keinginan atau willpower dan 
kekuatan jalan atau waypower
– Harapan mempunyai dampak positif thd keberhasilan 

akademis, kesehatan emosional, kemampuan 
mengatasi sakit dan kesulitan.

– Orang yang mempunyai harapan dalam profesi yg 
penuh tekanan akan berkinerja lebih baik.

– Perusahaan dengan SDM yang berharapan tinggi 
adalah perusahaan yang lebih profitabel, dan 
mempunyai tingkat kepuasan serta komitmen 
karyawan lebih besar



KEBAHAGIAAN

• Istilah kebahagiaan  digunakan secara 
bergantian dengan SWB (Subjective 
Well-being) yaitu sisi afektif seseorang 
(suasana hati dan emosi) dan evaluasi 
kognitif kehidupan mereka.



RESILIENSI

• Sebagai komponen POB resiliensi dipandang 
sebagai “kapasitas untuk memikul kesukaran, 
konflik, kegagalan, atau bahkan kejadian positif, 
kemajuan, dan tanggung jawab yg meningkat”

• Kapasitas untuk memikul itu mencakup fleksibilitas, 
penyesuaian, kemampuan adaptasi, dan responsif 
secara terus menerus thd perubahan dan 
ketidakpastian.

• Resilinsi dipengaruhi dan dikembangkan oleh;
– Aset yg dimiliki oleh seseorang , melalui diklat dan dg 

menjaga hubungan sosial aset ini bisa ditingkatkan

– Resiko, faktor ini dapat dikelola dengan menjaga 
kesehatan fisik dan psikologis.

– Proses adaptasi, ini dapat ditingkatkan dengan 
mengembangkan kapasitas psikologis lainnya seperti; 
optimisme, harapan dan efikasi diri.



KECERDASAN EMOSI

• Emosi adalah bagaimana orang merasakan 

sesuatu. Jadi emosi merupakan reaksi terhadap 

sebuah obyek.

• Emosi dapat dibedakan menjadi dua yaitu;

Emosi positif, berupa cinta/afeksi, bahagia/gembira, 

Emosi negatif, berupa sedih, marah, muak, dan malu.

.



• Kecerdasan Emosi (Emotional Intelligence) adalah 
kapasitas untuk mengenali perasaan diri sendiri dan 
orang lain, untuk memotivasi diri dan untuk mengelola 
emosi diri sendiri dalam hubungannya dengan orang 
lain.

• Dimensi Kecerdasan Emosi di tempat kerja meliputi:
– Kesadaran diri, pengetahuan tentang perasaan sebenarnya 

pada saat kejadian 

– Manajemen diri, menangani emosi untuk memudahkan, 
bukannya untuk menghalangi tugas

– Motivasi diri, tetap konsisten pada tujuan yang diinginkan

– Empati, dapat mersakan apa yang dirasakan orang lain

– Keterampilan sosial, kemampuan membaca situasi sosial, 
berinteraksi dg orang lain membangun jaringan.

KECERDASAN EMOSI



EFIKASI DIRI

• Efikasi diri (self eficacy) mengacu pada keyakinan 

individu (atau konfidensi) mengenai 

kemampuannya untuk memobilisasi motivasi, 

sumber daya kognitif, dan tindakan yang diperlukan 

agar berhasil melaksanakan tugas dalam konteks 

tertentu.

–Efikasi diri spesifik (specific self eficacy) 

Untuk merefleksikan keyakinan seseorang untuk me-

nyelesaikan tugas spesifik dan  kognisi khusus situasi 

–Efikasi diri umum (general self eficacy) 

Untuk merefleksikan keyakinan seseorang untuk me-

nyelesaikan tugas di berbagai situasi dengan berhasil.



PENGARUH EFIKASI DIRI

Pemilihan perilaku

Efikasi Diri Tinggi Efikasi Diri Rendah

Usaha motivasi

Daya tahan

Pola pemikiran fasilitatif

Daya tahan thd stres

Akan bangkit dan bertahan 
saat menghadapi masalah

Cenderung menyerah saat 
muncul rintangan

Terhadap

Akan berusaha menyelesaikan 
tugas lebih keras lagi 

Penuh percaya diri dan tahan 
thd stres dan kekalahan

Memiliki pemikiran dan 
perkataan yang positif

Cenderung memilih tugas 
yang menantang

Cenderung memikirkan dis-
insentif atas hasil yang negatif

Cenderung mengalami stres 
dan kalah bila gagal

Akan berusaha secukupnya 
dalam menyelesaikan tugas

Cenderung memilih tugas 
yang berisiko rendah



SUMBER EFIKASI DIRI

Sumber utama Efikasi diri ada empat yaitu;

1.Pengalaman Penguasaan atau Pencapaian Kinerja. 
Pengalaman yang diperoleh lewat usaha terus menerus 
membentuk efikasi yang kuat dan fleksibel. Efikasi yang dibangun 
dari kesuksesan yang datang dg mudah akan mudah berubah pula

2.Pengalaman Pribadi atau Pemodelan
Keberhasilan atau kegagalan orang lain (model) yang diamati akan 
berpengaruh pada efikasi seseorang.

3.Persuasi Sosial
Dapat digunakan untuk membentuk efikasi diri dengan memberikan 
informasi obyektif dan melakukan beberapa tindakan tindak lanjut.

4.Peningkatan Fisik dan Psikologis
Jika individu berada pada kondisi fisik dan mental yang sehat, 
maka hal itu merupakan titik awal yang baik untuk membangun 
afikasi


