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Perkembangan Ilmu Perilaku Organisasi  
a.Posisi ilmu perilaku organisasi dalam kajian 

organisasi secara umum  
b. Peranan dan kontribusi ilmu perilaku 

organisasi dengan ilmu-ilmu yang lain 



Teori  
OT  

(Organization Theory) 

OD 
(Organization   

Development) 

HRM 
(Human Resources 

Management) 

OB 
(Organizational Behavior) 

Praktek  

Makro Mikro 



Competitive advantage Competitor 

Knowledge, skill,  
dan aset 

Produktivitas 

Barang dan Jasa 

Motivasi 
Rendah 

Motivasi 
Tinggi 

1 

2 

3 

4 



Organizational behavior (OB) 

 A field of study that investigates the impact that individuals, groups, and 
structure have on behavior within organizations, for the purpose of 
applying such knowledge toward improving an organization’s 
effectiveness (Robin, dkk, 2006). 

 Organizational behavior is a field of study that endeavors to understand, 
explain, predict, and change human behavior as it occurs in the 
organizational context. (Wagner & Hollenbeck, 2010). 

 organizational behavior—OB for short—is the study of individuals and 
groups in organizations (Schermerhorn,dkk, 2002) . 



 PO cenderung lebih berorientasi pada teori dan 
berada pada level mikro analisis. 

 PO berasal dari kerangka teoritis ilmu perilaku 
(antropologi, sosiologi, dan terutama psikologi) yang 
difokuskan pada pemahaman dan penjelasan perilaku 
individu dan kelompok dalam organisasi. 

 PO merepresentasikan sisi manajemen manusia, 
bukan keseluruhan manajemen 

 Semua manajer tanpa memedulikan fungsi teknis 
merupakan manajer SDM karena mereka 
berhubungan dengan perilaku manusia dalam 
organisasi. Karena itu semua manajer perlu  punya 
pemahaman dan perspektif perilaku organisasi. 
 



 Pendekatan kognitif menekankan aspek pemikiran 
manusia dan mengansumsikan bahwa perilaku adalah 
purposif yaitu diarahkan dan berorientasi pada tujuan. 
Proses kognitif seperti harapan dan persepsi membantu 
menjelaskan perilaku. 

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

 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. 



 Pendekatan kognitif menekankan aspek perilaku manusia 
yang positif, berkeinginan bebas dan menggunakan konsep 
seperti harapan , permintaan dan tujuan. 

 Pendekatan kognitif meliputi kegiatan mental yang sadar 
seperti; berfikir, mengetahui, memahami; kegiatan konsepsi 
mental spt, sikap, kepercayaan, dan pengharapan. 

 Kognisi  
 tindakan untuk mengetahui sebuah item informasi. 

 Mendahului perilaku 

 Merupakan input dalam pemikiran, persepsi, pemecahan masalah dan 
proses informasi seseorang 



Anggota mengontrol perilaku 

mereka sendiri pada 

pemahaman bahwa mereka 

bersandar pada dukungan 

kognitif dan mengatur isyarat 

berkaitan dengan lingkungan 

dan konsekuensinya 

ANGGOTA  

ORGANISASI 

Representasi realitas 

kognitif membantu 

memandu perilaku 

organisasi 

Perilaku 

Organisasi 

Lingkungan 

Organisasi 

Kebanyakan perilaku 

kompleks diperoleh 

dengan secara 

langsung mengamati 

dan meniru dari 

lingkungan sekitarnya 



Konteks Lingkungan 
2. Teknologi Informasi & Globalisasi 
3. Divrsitas & Etika 

Konteks Organisasi 
4. Desain & Budaya 
5. Sistem Reward 

Proses Kognitif 
6. Persepsi & Atribusi 
7. Kepribadian & Sikap 
8. Kebutuhan & Proses Motivasi 
9. Kapasitas Psikologi Positif 

Teori  
Kognitif 
Sosial 

Perilaku 
Organisasi 

      Dinamika  

10. Komunikasi 

11. Pembuatan Keputusan  

12. Stress dan Konflik 

13.Kekuasaan dan Politik 

14. Kelompok dan Tim 

 

 

15. Desain dan Tujuan kerja  

16. Manajemen Perilaku  

17.Proses Kepemimpinan  

18.Pemimpn Hebat 



 Teori kognitif sosial merupakan fondasi dan 
terdiri dari interaksi timbal balik di antara 
konteks lingkungan (bab 2-3) dan organisasi (4-
5); proses kognitif (6-9) dan yang penting 
perilaku organisasi itu sendiri yang 
menghasilkan dan merupakan produk konteks 
lingkungan/organisasi dan proses kognitif.  

 Level yang lebih makro adalah gambaran 
dinamis organisasi (10-14), dan pada level 
terapan, representasi peran yang mengatur dan 
menghasilkan kinerja tinggi (15-18)  
 



 Pembelajaran, Motivasi, Kepribadian, persepsi, 
 Pelatihan, Kepemimpinan, kepuasan Kerja,  Peng. 
 Keputusan Individu, Penilaian Kinerja, Pengukuran 
 Sikap, Seleksi Karyawan,  Desain  Kerja, Stres Kerja 

 Dinamika Kelompok, Tim Kerja, Komunikasi,     
  Kekuasaan, Konflik, Perilaku antar Kelompok 

 Teori Organisasi Formal, Birokrasi, Teknologi   
  Organisasi, Per. Organisasi, Budaya Organisasi. 

Perubahan Perilaku, Perubahan Sikap,Komunikasi,   
 Proses Kelompok, Peng. Keputusan kelompok 

Nilai dan  Sikap Komparatif, Analisis Lintas  Budaya, 

 Budaya Organisasi, Lingkungan Organisasi 

Konflik, Politik dalam organisasi, Kekuasaan 

INDIVIDU 

STUDI 
PO 

ILMU 
PERILAKU 

SOSIO 
LOGI 

PSIKOLOGI 

PSIKOLOGI 
SOSIAL 

ANTROPO 
LOGI 

ILMU 
POLITIK 

KELOMPOK 

SISTEM  
ORGANISASI 

SUMBANGANYA PADA  
PERILAKU ORGANISASI 

SATUAN 
ANALISIS 

KELUARAN 



 Psychology 
The science that seeks to measure, explain, and sometimes 
change the behavior of humans and other animals. 

 Sociology 
The study of people in relation to their fellow human beings. 

 Social Psychology 
An area within psychology that blends concepts from 
psychology and sociology and that focuses on the influence 
of people on one another. 

 Anthropology 
The study of societies to learn about human beings and their 
activities. 

(Robin) 
 





Faktor Lingkungan 

Faktor Lingkungan Individu 

Kelompok 

Sistem Organisasi 



Tujuan Mempelajari Perilaku Organisasi  
 Memahami perilaku dalam organisasi 
 Meramalkan kejadian-kejadian dalam 

organisasi 
 Mengendalikan perilaku. 

 



PROSES INDIVIDU: 

- Persepsi 

- Kepribadian 

- Sikap 

- Motivasi 

- Pembelajaran 

PROSES KELOMPOK: 

- Persepsi Sosial  

- Pengaruh Sosial 

- Kerjasama/Persaingan 

- Kepemimpinan 

- Komunikasi 

PROSES ORGANISASI: 

- Struktur Organisasi 

- Pengembangan Org 

- Reward & Punishment 

- Paradigma Organisasi 

INFORMASI 

TERPADU 

SEBAGAI 

OBYEK 

KAJIAN 

PENGETAHUAN 

PERILAKU 

MANUSIA 

DALAM 

ORGANISASI 



 


