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BAB V 
PENUTUP 

 

Setelah melalui tahap pembahasan dan analisis, maka 

selanjutnya pada bab ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan 

yang dapat diambil berdasarkan analisis dan pembahasan yang 

telah dilakukan pada bab sebelumnya. Selain itu pada bab ini juga 

akan diberikan implikasi teoritis maupun implikasi manejerial 

dari pokok penelitian yang telah dilakukan serta keterbatasan 

dalam penelitian ini. 

 

1.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka 

kesimpulan yang dapat diambil adalah : 

1. Respons pendeta terhadap pemberlakuan penilaian kinerja 

pendeta di GMIT berbeda-beda dan cenderung tidak setuju 

terhadap keputusan tersebut. Hal ini disebabkan oleh 

beberapa faktor, antara lain : 

• Adanya perbedaan pemahaman antara organisasi dengan 

pendeta terhadap tujuan dan manfaat diberlakukannya 

penilaian kinerja pendeta, sehingga menyebabkan 

adanya bias persepsi. 

• Kurangnya keterlibatan pendeta sebagai karyawan yang 

dinilai dalam proses merancang sistem penilaian kinerja 

pendeta sehingga pendeta cenderung menolak hasil 

keputusan tersebut.  
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• Sosialisasi yang dilakukan kepada pendeta tentang 

pedoman penilaian kinerja tidak optimal, hal ini 

menyebabkan kecendrungan pendeta tidak mengetahui 

dan memahami tentang bentuk dan isi dari pedoman 

penilain kinerja yang telah diputuskan. 

• Tujuan penilaian kinerja dianggap tidak sejalan dengan 

prinsip presbiterian-sinodal sebagai asas kerja GMIT dan 

peraturan GMIT tentang karyawan, khususnya yang 

berhubungan dengan jabatan, karyawan, gaji dan mutasi. 

Untuk itu perlu ada kajian ulang terhadap pedoman 

penilaian kinerja agar sejalan dngan prinsip organisasi 

GMIT dan berbagai perturan pokok yang telah 

ditetapkan oleh GMIT.  

2. Respons pendeta terhadap aspek-aspek penilaian, indikator 

penilaian dan standar penilaian sebagaimana yang terdapat 

dalam pedoman penilaian kinerja, disimpulkan sebagai 

berikut : 

• Pada dasarnya para pendeta sepakat bahwa aspek-aspek 

seperti kesetiaan, prestasi kerja dan tanggungjawab, 

disiplin, ketaatan, kerjasama, prakarsa dan 

kepemimpinan penting dimiliki oleh seorang pendeta, 

dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi maupun 

tugas pelayan kepada jemaat. Pengembangan kinerja 

pendeta dalam hubungan dengan aspek-aspek tersebut 
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perlu untuk diperhatikan baik oleh organisasi maupun 

oleh pendeta yang bersangkutan. 

• Dalam hubungan dengan indikator-indikator dan standar 

penilaian sebagaimana yang terdapat dalam pedoman 

penilaian kinerja pendeta, terdapat kecendrungan 

menolak untuk diberlakukan, hal ini disebabkan oleh 

beberapa faktor yaitu : indikator yang ditetapkan sangat 

menekankan pada aspek kuantitatif sehingga kurang 

memperhatikan kualitas pelayanan pendeta; penilaian 

kinerja pendeta dianggap bersifat profit oriented dimana 

sangat menekankan aspek pendeta sebagai karyawan 

dibanding pendeta sebagai pelayan jemaat. Dalam 

pandangan ini, pendeta dinilai berdasarkan apa yang 

dikerjakan untuk memenuhi tujuan organisasi. 

• Mekanisme penilaian merupakan fakor yang perlu 

diperhatikan. Hasil penelitian memberikan gambaran 

bahwa “penilai dan prosedur penilaian” sebagaimana 

yang ditetapkan dalam pedoman penilaian kinerja 

pendeta mendapat respons negatif dari para pendeta. 

Sistem ini dianggap akan menumbuhkan hirarki 

kepaemimpinan di GMIT bahkan hanya untuk 

“mengokohkan kekuasaan” pada level tertentu. Sistem 

ini perlu dikaji secara baik agar dalam penerapannya 

tidak bertentangan dengan prinsip organisasi GMIT.   
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1.2 Implikasi Teoritis 

Penilaian Kinerja karyawan secara teori sebagaimana 

yang di kemukakan oleh Simamora (2006), Soeprihanto (2001), 

maupun Dessler (2010) memiliki tujuan yang positif  baik secara 

administratif maupun untuk pengembangan karyawan. Hal ini 

telah diterapkan pada organisasi-organisasi profit dan organisasi 

non profit yang bersifat sekuler, namun penerapan penilaian 

kinerja terhadap karyawan di organisasi gereja belum banyak 

diterapkan. Oleh karena itu GMIT dalam menetapkan sistem 

penilaian kinerja terhadap pendeta perlu menentukan tujuan dan 

manfaat berdasarkan prinsip organisasi dan peraturan-peraturan 

yang berlaku di GMIT. 

GMIT juga perlu untuk menguji tingkat validitas dari 

pedomanan penilaian kinerja pendeta, baik terhadap aspek-aspek 

penilaian, indikator penilaian, standar penilaian yang digunakan 

sebelum diberlakukan. GMIT sebagai organisasi perlu 

membangun pemahaman yang sama dengan karyawan tentang 

hal-hal yang berhubungan dengan penilaian kinerja pendeta, yaitu 

: tujuan dan penilaian, aspek-aspek penilaian, indakator penilaian, 

standard penilaian dan metode penilaian yang digunakan dan 

periode penilaian yang dipakai. Hal ini penting untuk 

meminimalisir adanya bias perspektif dari karyawan terhadap 

sistem penilaian kinerja. 

Rivai, et al. (2005) menekankan bahwa agar penilaian 

kinerja tidak bias dan dapat mencapai sasaran sesuai dengan 
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tujuan organisasi, jika disepakati dan diketahui oleh karyawan 

tentang ruang lingkup penilaian tentang siapa yang harus dinilai, 

siapa penilai, apa yang dinilai, kapan dilakukan penilaian, dimana 

penilaian dilakukan dan bagaimana penilaian tersebut dilakukan. 

GMIT bersama-sama dengan pendeta perlu menentukan jawaban 

yang sama terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. 

 

1.3 Implikasi Terapan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka beberapa 

hal dibawah ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi sinode 

GMIT berkenaan dengan pemberlakuan keputusan penilaian 

kinerja terhadap pendeta : 

• GMIT perlu menentukan orientasi penilaian kinerja secara 

tepat dengan mempertimbangkan visi dan misi GMIT dalam 

pelayanan. 

• GMIT perlu membuat kajian ulang terhadap tujuan dan 

manfaat dari pedoman penilaian kinerja pendeta, berdasarkan 

analisa jabatan, prinsip kelembagaan GMIT dan berbagai 

peraturan pokok yang berhubungan dengan tugas, 

wewenang, hak dan kewajiban seorang pendeta agar tidak 

bertentangan. 

• Indikator penilaian dan standar penilaian yang ditetapkan 

perlu dianalisa dengan baik, dan mendapat masukan dari 

pendeta sebagai karyawan yang akan dinilai, sehingga dapat 

memiliki pemahaman yang sama terhadap apa yang akan 
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dinilai, siapa yang menilai dan bagaimana menilai. 

Persidangan sebagai kata kunci dari sistem presbiterial-

sinodal dapat menjadi jalan bagi GMIT untuk membangun 

pemahaman yang sama dengan pendeta. 

• Mekanisme penilaian perlu diperhatikan dan sesuaikan 

dengan prinsip GMIT.  Pengakuan GMIT bahwa 

pertanggungjawaban pelayanan seorang pendeta adalah 

kepada Yesus Kristus lewat jemaat sebagai basis pelayan 

dapat menjadi acuan dalam penetapan mekanisme penilaian. 

Jemaat adalah pihak yang mengetahui bagaimana kinerja dari 

seorang pendeta dalam pelayanan. Tentunya jemaat memiliki 

indikator tersendiri dalam mengukur kinerja seorang pendeta. 

• Sistem penilaian umpan balik 360 derajad dapat menjadi 

bahan pertimbangan sinode GMIT sehubungan dengan 

mekanisme penilaian, namun sistem ini juga memiliki 

keterbatasan khususnya dalam hubungan dengan biaya 

operasional dan waktu. Untuk itu makanisme penilaian dapat 

dielaborasi untuk meminimalisir biaya dan efisiensi waktu.  

 

1.4 Keterbatasan Penelitian 

Walaupun penelitian ini telah dilakukan dengan baik, 

namun penulis menyadari bahwa beberapa keterbatasan tidak 

dapat dihindari. Berikut ini beberpa keterbatasan yang 

kemungkinan menggannggu hasil penelitian ini, yaitu: 
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1. Responden yang dipilih untuk penelitian ini adalah pendeta 

yang bekerja di kantor sinode, klasis kota kupang, kupang 

tengah, kupang timur dan lobalain.  Hasilnya mungkin akan 

berbeda jika menggunakan responden yang berasal dari 

perwakilan pendeta yang berada di 44 klasis GMIT dan 

melibatkan majelis jemaat dan jemaat sebagai basis peayanan 

GMIT. 

2. Dalam penelitian ini penulis hanya meneliti respons pendeta 

terhadap pemberlakuan keputusan penilaian kinerja pendeta 

di GMIT. Penulis tidak  melakukan pengujian terhadap 

validitas dari indikator-indikator dan standard penilaian 

kinerja yang dibuat oleh GMIT, sehingga tidak diketahui 

apakah  indikator-indikator dan standar penilaian yang 

digunakan layak atau tidak untuk diberlakukan di GMIT. 

 

1.5 Agenda Penelitian Mendatang    

Terkait dengan keterbatasan penelitian di atas maka 

terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan agenda penelitian 

selanjutnya, yaitu: 

1. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan memperluas 

wilayah penelitian dan jumlah respodens bahkan dapat juga 

melibatkan majelis jemaat dan jemaat, dengan menggunakan 

kuisioner maupun wawancara untuk memperoleh respons dari 

pihak pendeta, majelis maupun jemaat. 
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2. Untuk mengukur tingkat validitas dari indikator-indikator dan 

standar penilaian kinerja yang dibuat oleh GMIT, maka 

penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan melakukan 

pengujian terhadap indikator-indikator dan standar penilaian 

yang diberlakukan di GMIT. 

 


