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KATA PENGANTAR 

 

Seperti kita ketahui bersama sumber daya manusia berperan sangat menetukan  untuk 
keberhasilan suatu pembangunan.  Seiring  dengan makin beragamnya inovasi teknologi di berbagai 
bidang dan persyaratan kerja yang dibutuhkan  oleh dunia industri dan dunia kerja, tuntutan terhadap 
profesionalisme kerja dalam suatu pekerjaan juga semakin kompleks dan semakin tinggi.  Oleh karena 
itu, ke depan sumber daya manusia harus selalu ditingkatkan pengetahuan,  ketrampilan, dan sikap 
kerjanya  secara terus menerus. Pelatihan menjadi salah satu alternatif jawaban bagi setiap orang, baik 
yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan, untuk  menyiapkan diri  dan 
meningkatkan  keahlian yang dimiliki. 

Kesesuaian   suatu pelatihan dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat perlu dirancang baik 
aspek substansi maupun metodologisnya. Kedua aspek ini sangat dinamis perkembangannya, 
khususnya materi pelatihan yang berbasis pada inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi.  Perencanaan 
pelatihan menjadi  tahapan penting sebagai bagian dari keseluruhan proses pelatihan untuk menjamin 
tercapainya sasaran peningkatan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap . Disamping perencanaan 
pelatihan,  evaluasi pelatihan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan.  Evaluasi pelatihan dapat 
memberikan gambaran kepada kita, apakah pelatihan-pelatihan yang telah dilaksanakan relevan 
dengan tuntutan lapangan yang sesungguhnya dan sekaligus dapat memberikan umpan balik untuk 
penyempurnaan palatihan selanjutnya. 

Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman melaksanakan pelatihan, khususnya pelatihan bagi 
petugas suatu instansi/lembaga dan diperkaya dengan referensi  yang saling melengkapi. Isi secara 
khusus berkaitan perencanaan dan evaluasi pelatihan  yang dapat digunakan oleh para pemangku 
kepentingan yang bertugas dan/atau berminat  menyelenggarakan pelatihan.   

Saya menyadari bahwa tulisan singkat ini masih mengandung banyak kekurangan  dan 
terbuka untuk penyempurnaan di masa yang kan datang. Terima kasih dan penghargaan sebasar-
besarnya  saya sampaikan kepada Prof. Dr. Heru Basuku , Prof. Dr. Thomas Soeyatno,  Dr. Wahyu 
Rahadjo, dan Dr. Soenarmo, M.Ed., serta kawan-kawan lain yang  tidak dapat saya sebutkan satu 
persatu yang telah memberikan masukan dan saran sehingga buku ini dapat  terwudjud seperti 
sekarang.  

 

 

         Jakarta, April  2021 

 

         Penulis.  
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BAB I.  

DASAR-DASAR PELATIHAN  

 

1. Pengertian Pelatihan   

Implementasi kemajuan teknologi jika tidak ditunjang dengan tenaga 

sumberdaya manusia yang cakap maka kemungkinan besar sasaran dari perusahaan 

atau organisasi  tidak akan tercapai. Sumber daya manusia   yang bekerja sesuai 

dengan fungsi dan keahlianya  akan memastikan  tercapainya keberhasilan tujuan 

perusahaan. Kemajuan teknologi yang pesat dan faktor lingkungan yang dinamis 

menuntut sumberdaya manusia yang memiliki profesiolaisme yang terus 

ditingkatkan. Peran  pelatihan dalam mempersiapkan sumnberdaya manusia  yang 

cakap dan mandiri akan sangat membantu untuk lebih mewujudkan tujuan 

perusahaan. Ada banyak pelatihan yang diselenggarakan oleh perusahaan tidak 

membuahkan hasil, padahal sudah banyak dana yang telah dikeluarkan dari mulai 

membayar trainer-nya, baik itu dari luar maupun dari dalam yaitu HR Training 

Division, maupun akibat yang ditimbulkan karena kehilangan jam kerja karena 

karyawan yang bersangkutan harus mengikuti pelatihan. Belum lagi dampak 

psikologis yang dirasakan oleh karyawan yang merasa terbebani karena selain sudah 

bekerja yang menguras tenaga dan pikiran, juga masih harus menerima materi 

pelatihan. Hal ini juga yang terkadang jika pelatihan dipaksakan hasilnya tentu saja 

tidak optimal. Untuk membuat training menjadi efektif ada beberapa hal yang harus 

dilakukan, seperti perlunya ada  analisa kebutuhan pelatihan yang dapat memastikan 

materi yang cocok dengan kebutuhan, siapa pesertanya, dll. Apalagi jika dikaitkan 

dengan kebutuhan karyawan yang mempunyai kompetensi yang diinginkan oleh 

orgainsasi / perusahaan untuk menjawab tantangan ke depan.  

Hampir dapat dipastikan semua orang akan sepakat jika pelatihan / training itu 

penting. Rumus industrinya bahwa orang itu bisa well-performed maka harus 

dibekali skill yang bisa mengimbangi tuntutan pekerjaan (workforce). Karena skill 

seseorang itu mengalami proses yang disebut aging (penuaan), maka pelatihan 

dibutuhkan sebagai upaya untuk re-freshing-nya. Pelatihan atau training adalah 

proses transformasi dari seseorang yang dinilai ahli atau expert di bidangnya kepada 

orang lain yang membutuhkannya. Dalam proses transformasi itu diharapkan ada 

perubahan pada tingkat pengetahuan (knowledge), penyikapan (attitude) dan tidakan 
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(behavior):perilaku, kebiasaan, dan kultur kerja. Meminjam Terminology Bloom 

Taxonomy, pelatihan adalah proses memperbaiki / mengubah aspek kognitif, afektif 

dan psikomotorik di tempat kerja. 

Pelatihan dalam prakteknya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu cara yang 

formal seperti yang sering kita ikuti dan cara yang informal. Cara terakhir ini 

umumnya terjadi secara kurang terencana, by accident, dimana saja dan dengan cara 

yang cukup fleksibel.  Bentuknya antara lain diskusi, sharing, dialog, pengarahan, 

pembinaan, drill, membaca buku, action learning, evaluating dan lain-lain. 

Secara umum, manfaat pelatihan itu tidak saja dirasakan sebagai up-grading skill 

atau competency semata. Buku-buku manajemen sudah sering menjelaskan bahwa 

pelatihan itu antara lain mempunyai manfaat sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kepuasan kerja dan ketaatan moral dalam bekerja. 

b. Meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai kerja. 

c. Meningkatkan motivasi kerja. 

d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada proses penanganan pekerjaan. 

e. Meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi dengan perubahan teknologi atau 

metode kerja. 

f. Meningkatkan kemampuan berinovasi dalam strategi. 

g. Mengurangi tingkat bongkar pasang penugasan. 

h. Menaikkan citra perusahaan. 

i. Mengantisipasi munculnya resiko kerja yang berpotensi. 

 

2. Pinsip Pelatihan 

Proses belajar dapat dilakukan dengan sengaja dapat juga tanpa rencana. Proses 

belajar itu dapat secara terprogram (seperti dalam pendidikan formal di persekolahan 

dan pendidikan nonformal seperti di masyarakat) maupun tanpa program (seperti 

dalam pendidikan informal di keluarga). Belajar diperlihatkan melalui perubahan 

tingkah laku sebagai hasil pengalaman, yang diperoleh pembelajar melalui interaksi 

dengan lingkungannya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan 

tingkah laku dalam belajar memiliki enam karakteristik, yakni (1) terjadi secara 

sadar, (2) bersifat kontinu dan fungsional, (3) bersifat positif dan aktif, (4) besifat 

permanen, bukan sementara, (5) bertujuan atau terarah, dan (6) mencakup seluruh 

aspek tingkah laku.. Dengan demikian, belajar merupakan proses psik-fisiologis 

yang mengubah tingkah laku individu, yang berupa kemampuan aktual dan 
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potensial, yang berlaku dalam waktu yang relatif lama, dan diperoleh dengan usaha 

sadar. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh pengajar dan pembelajar seringkali 

digunakan istilah pendidikan, pembinaan, dan pelatihan. Pendidikan mengacu kepada 

komunikasi yang terorganisasi dan diarahkan untuk menumbuhkan kegiatan belajar; 

pembinaan mengacu kepada usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara 

berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik; sedangkan 

pelatihan mengacu kepada usaha, proses, atau kegiatan yang dilakukan untuk 

mencapai keterampilan. Keberhasilan pembelajaran dipengaruhi oleh trikondisi 

pendidikan, yakni konsistensi, konvergensi, dan kontinuitas. Konsistensi berarti 

bahwa kegiatan pendidikan harus serasi dan ajeg dalam mengembangkan potensi 

peserta didik. Konvergensi berarti pendidikan bertolak dari suatu landasan yang 

jelas. Kontinuitas berarti bahwa pendidikan harus ditempuh dan berkelanjutan.  

 

3. Strategi Pelatihan  

Salah satu faktor yang ikut menentukan efektivitas pelaksanaan program pelatihan 

adalah ketepatan penggunaan strategi atau teknik pelaksanaan pelatihan. Akan tetapi, 

pemilihan strategi bukan pekerjaan yang mudah karena tidak ada strategi yang tepat untuk 

berbagai situasi. Penggunaan strategi pelatihan bergantung waktu, tempat, bahan, dan 

peserta pelatihan. Zaltman (1977) menyebutkan empat strategi pelatihan, yakni strategi 

fasilitatif, reedukatif, persuasif (bujukan), dan strategi paksaan. Dalam pelaksanaan 

pelatihan perlu diperhatikan hubungan antara pelatih dan peserta latihan. Hubungan di 

antara keduanya dapat berupa hubungan interaktif, proaktif, dan reaktif. Hubungan 

interaktif menunjukkan kerjasama yang harmonis antara pelatih dan peserta, hubungan 

proaktif menunjukkan pelatih lebih berinisiatif, dan hubungan reaktif menunjukkan peserta 

lebih responsif. Keberhasilan pelatihan ditentukan oleh berbagai komponen, antara lain, 

pelatih, peserta latihan, bahan, strategi, media, dan kondisi pelatihan. Pelatih termasuk 

penentu utama keberhasilan pelatihan. Oleh karena itu, pelatih harus berwatak (a) jujur 

dan amanah, (b) komitmen dalam ucapan dan tindakan, (c) adil dan egaliter, (d) santun dan 

rendah hati, (e) meciptakan nuasa keakraban, (f) sabar, (g) tidak egois, (h) bijaksana dalam 

menuturkan keburukan, dan (i) mengucapkan salam sebelum dan sesudah pelatihan. Di 

dalam pelaksanaan pelatihan dapat dimanfaatkan beberapa strategi, antara lain: (1) 

mengkondisikan kesiapan peserta didik, (2) memanfaatkan media audio visual, (3) praktik, 

(4) menyajikan bahan secara proporsional, (5) dialog dan rasionalisasi, (6) bercerita, (7) 

perumpaaan, sketsa, dan gambar, (8) antusiasme, (9) gerak tubuh (kinesik), (10) 



4 
 

argumentasi, (110 memnacing kreativitas, (12) pengulangan, (13) pemetaan, (14) 

mendorong kreativitas, dan  (15) memberi jawaban lebih. 

 

4.  Alasan  Pelatihan. 

a. Menambah pengetahuan atau mengisi pengetahuan baru. 

Dunia kerja atau dunia usaha mengalami lompatan perkembangan yang jauh 

lebih cepat daripada lompatan yang terjadi dalam dunia akademis. Banyak hal 

baru yang belum pernah ada bukunya di sekolah, tetapi sudah muncul dalam 

dunia kerja atau dunia usaha, terutama sekali yang berhubungan dengan 

teknologi atau keahlian spesifik. Ada yang mengatakan bahwa kemampuan 

mengantisipasi trend baru jauh lebih dibutuhkan daripada kemampuan akademis 

dalam dunia usaha. Disamping itu , aplikasi pengetahuan dalam dunia kerja 

membutuhkan semacam gaya, model, atau teknik yang lebih “adaptif” terhadap 

keadaan spesifik perkembangan. Ini bisa terjadi dari mulai hal misalnya 

membuat surat atau korespondensi. Tidak sedikit perusahaan besar yang 

mendatangkan trainer khusus untuk melatih orang-orangnya untuk membuat 

surat bisnis. Karena beradaptasi dengan trend, maka perusahaan perlu men-

training orang-orangnya. Sebab jika tidak, perusahaan tersebut akan ketinggalan 

kereta perubahan, menjadi terkesan kurang professional, atau tidak efektif dalam 

menangani masalah-masalah baru.  

b. Memperbaiki sikap mental terhadap kehidupan dalam dunia kerja. 

Yang dimaksud disini yakni cara melihat persoalan, cara menyelesaikan 

pekerjaan, cara menghadapi orang, kemampuan memotivasi diri, kemampuan 

mengasah kreativitas di lapangan, dan sebagainya. Dengan membaiknya sikap 

mental orang-orang yang ada dalam sebuah organisasi kerja, maka ini bisa 

diharapkan akan dapat memunculkan pola kehidupan kerja yang lebih kondusif 

terhadap kemajuan usaha. Dengan berubahnya cara berpikir  dan membaiknya 

sikap mental, diharapkan dapat terjadi perubahan perilaku hidup atau kebiasaan 

kerja yang memberikan kontribusi, kelancaran dan kemajuan bagi organisasi / 

perusahaan secara berkelanjutan.  

c. Kesadaran belajar  

Menurut Ubaydillah AN, yang dimaksud kesadaran learning yaitu bukti 

ketaatan terhadap hukum-hukum Tuhan yang menyangkut perbaikan diri. Atau 

dengan bahasa yang lebih jelas, learning bisa diartikan sebagai serangkaian 
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usaha yang kita lakukan untuk meraih apa yang kita inginkan dengan 

menggunakan sumber daya yang sudah ada berdasarkan keadaan – kontekstual 

kita secara berproses.  

Learning itu cirinya adalah from the inside-out, sedangkan pelatihan adalah from 

outside-in. Learning adalah munculnya kesadaran seseorang untuk mengubah 

dirinya ke arah yang lebih baik berdasarkan informasi, pengetahuan, dan 

pengalamannya. Learning adalah soal changing people. Learning adalah 

personalized, sedangkan pelatihan adalah generalized. Dengan demikian  

pelatihan akan efektif bagi orang yang benar-benar ingin berubah menjadi lebih 

baik.  

Alasan kebutuhan untuk berlatih bagi seseorang dan kesadaran untuk belajar 

merupakan alasan kuat keberhasilan suatu pelatihan. Beberapa  pertimbangan  

yang bisa dijadikan rujukan untuk menumbuhkan kesadaran tersebut 

diantaranya: 

1) Kalau kita menginginkan menjadi orang yang selalu termotivasi, maka yang 

harus kita lakukan adalah selalu memotivasi diri. Tidak bisa menyerahkan 

tanggung jawab ini kepada lembaga pelatihan. Kita butuh pelatihan yang 

dapat memotivasi kita tetapi kita tidak dapat mengandalkannya. Motivasi itu 

bisa diibaratkan seperti mandi yang tidak cukup bila hanya mandi sekali 

sehari. Setelah mandi, kita bersih dan ketika nanti akan kotor lagi, disitulah 

kita butuh mandi lagi. Sama seperti makan, Peter Davis mengatakan, 

“Motivasi merupakan makanan bagi otak kita. Tidak cukup kita hanya 

memberikan makan sekali. Otak kita membutuhkan makan secara terus 

menerus, teratur dan cukup gizi” 

2) Memotivasi  diri tidak bisa dilakukan dengan hanya memotivasi diri. Untuk 

memotivasi diri dibutuhkan sesuatu yang dapat memotivasi kita. Karena itu 

ciptakan sesuatu yang hendak kita raih agar termotivasi. Sesuatu itu adalah 

tujuan (goal) yang ingin kita capai, baik itu dalam jangka pendek maupun 

dalam jangka panjang. Dengan begitu, karakter kita terbentuk dengan 

proses. Karakter tidak bisa dibentuk dengan mudah dan dalam waktu yang 

singkat, Hanya melalui serangkaian pengalaman, penderitaan dan 

kesalahan, jiwa ini bisa diperkuat, visi bisa diperjelas, ambisi ini bisa 

dibangkitkan dan prestasi bisa dicapai. 
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3) Perlu  disesuaikan dengan keadaan personal / keadaan kontekstual. Ini 

berlaku bagi individu dan organisasi. Artinya menerapkan materi-materi 

pelatihan dalam kehidupan kita setelah kita meninggalkan ruangan pelatihan 

beberapa minggu atau beberapa bulan membutuhkan waktu untuk adaptasi 

dengan keadaan kita.  Materi  pelatihan yang diajarkan dan seberapapun 

mahal biayanya tidak akan serta merta berhasil diterapkan 100% di 

organisasi ataupun perusahaan, namun memerlukan penyesuaian dengan 

kondisi riil yang dimiliki organisasi maupun kondisi lain yang 

mempengaruhi dinamika organisasi.  

4) Perlu  adanya kesadaran mentaati proses. Materi yang disampaikan oleh 

pelatih atau instruktur kepada kita adalah materi yang berbentuk 

pengetahuan, wawasan, pemikiran dan sebagainya. Kemampuan 

pengetahuan ini dalam menghasilkan perilaku secara langsung adalah kecil. 

Agar bisa menghasilkan perilaku yang kontinu atau kebiasaan, umumnya 

harus melewati kesadaran berproses (transformasi diri).  

5) Menggunakan  sumberdaya yang sudah ada. Yang disebut menjalani proses 

pembelajaran adalah ketika ingin memperbaiki diri tanpa harus menunggu 

datangnya keadaan ideal. Atau menjadikan keadaan ideal sebagai syarat 

untuk memperbaiki diri. Ini yang seringkali menjebak kita, semisal kita 

ingin memacu diri tetapi menunggu kalau gaji naik, atau menunggu kalau 

lingkungan kerja kita bagus, dan seterusnya. Masalah yang terjadi yaitu 

kebiasaan menunggu ini atau menjadikan faktor eksternal sebagai syarat, 

akan berpotensi membuat pembelajaran di dalam diri kita akan berhenti dan 

stagnan.  

d. Belajar ketrampilan baru 

Menyinggung mengenai self activity, Gordon Training International 

mengembangkan konsep yang disebut Learning Any New Skill (Linda Adam, 

San Diego Daily Transcript,2004). Konsep ini bisa kita jadikan acuan untuk 

mengembangkan skill yang kita dapatkan dari pelatihan, entah itu mental skill 

maupun job skill. Dalam konsep ini dijelaskan bahwa proses learning terhadap 

berbagai skill baru itu umumnya melewati empat tahap yang  bisa dijadikan 

acuan bagi organisasi.  

1) Unconsciously unskilled atau kita belum sadar kalau skill kita itu perlu 

ditingkatkan. Orang yang masih dalam tahap ini punya ciri-ciri antara lain: 
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 Tidak tahu skill yang dimiliki, tidak tahu apa yang dibutuhkan oleh suatu 

pekerjaaan   yang dilakukannya; 

 Tidak sadar atau tidak tahu kelemahannya di bidang yang ia geluti. 

 Mungkin menolak atau menganggap tidak penting keahlian baru yang 

sebetulnya dibutuhkan.  

2) Consciously unskilled atau kita sadar kalau kita ini butuh peningkatan skill. 

Orang yang sudah tahap ini punya ciri-ciri antara lain: 

 Sudah sadar skill yang dimilikinya atau sudah tahu skill yang dibutuhkan 

oleh pekerjaannya. 

 Sudah sadar kelemahan yang dimiliki atau kekurangannya. Biasanya orang 

seperti ini sudah mencoba untuk menerapkan skill baru. 

 Tahu dan yakin kalau dirinya mengembangkan skill yang ia miliki atau 

menutupi kekurangannya akan memperbaiki kinerjanya. 

 Sudah punya perencanaan yang matang untuk meningkatkan skill yang 

dibutuhkannya dengan cara yang pas untuk dirinya dan menjalankannya.  

3) Consciously skilled atau kita sudah sadar kita sudah mendapatkan skill yang 

kita butuhkan. Ciri-cirinya yaitu: 

 Sadar bahwa yang bersangkutan telah bisa menggunakan skill barunya itu. 

 Masih butuh konsentrasi dan berpikir untuk bisa menerapkan skill baru itu. 

 Sudah bisa menerapkan skill barunya tanpa harus ada asistensi. 

 Belum bisa menggunakan skill barunya secara alamiah (masih butuh 

berpikir dan berkonsentrasi) 

 Sudah bisa menunjukkan kebolehannya pada orang lain namun belum bisa 

mengajarkannya kepada orang lain. 

4) Unconsciously skilled atau kita sudah menguasai skill tertentu secara alami 

(tidak sadar). Ciri-cirinya antara lain: 

 Skill yang dimilikinya sudah bisa diterapkan secara alami, muncul sendiri 

tanpa harus dipikirkan atau sudah menjadi “second nature”. 

 Bisa mengerjakan yang lain / mng-handle pekerjaan lain tanpa terganggu. 

 Bisa mengajarkan skill-nya kepada oranag lain tetapi terkadang susah 

menjelaskan karena semuanya berjalan secara naluri. 
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5. Pelatihan Yang Efektif 

Dari banyak pengalaman, pelatihan akan efektif apabila dilakukan berdasarkan 

dorongan untuk berubah kearah yang lebih baik atau untuk mencapai yang lebih 

(becoming, achieving or having more). Ini berlaku untuk pribadi dan organisasi. 

Dorongan yang dimaksud yaitu adanya tujuan yang hendak dicapai baik itu pribadi 

maupun organisasi. 

Pelatihan juga akan dinilai efektif apabila dijadikan sebagai upaya untuk 

meresponi perubahan realitas eksternal yang sedang berubah. Ini misalnya pelatihan 

untuk meningkatkan skill teknis karena pelayanan, pelatihan untuk meningkatkan 

skill mental guna meningkatkan sentuhan terhadap pelanggan dan lain-lain. Intinya 

setiap perubahan eksternal tertentu itu menuntut perubahan pada tingkat internal kita.  

Pelatihan juga akan efektif apabila dilakukan secara sinergis. Ini penting bagi 

organisasi dan pribadi. Kalau organisasi hanya men-training satu orang / bagian, 

sementara disana ada keterkaitan dengan bagian lain dan keterkaitan itu sangat 

menentukan output, tentu yang perlu dipertimbangkan adalah sinerginya. Hasilnya 

kurang efektif, jika  kita men-training satu orang ketika kehebatannya terganjal juga 

oleh aspek-aspek lain akibat lemahnya dukungan yang sinergis. Kalau orgainsasi 

langsung mengambil keputusan yang sifatnya “jump to conclusion”, bahwa si A 

atau sekelompok karyawan butuh training ini dan itu, tanpa ditelaah riwayatnya 

sejak tahapan recruitment, inipun kurang sinergis antara hal-hal baru yang bakal 

diterimanya dan hal-hal lama yang sudah dimiliki. Artinya , gap skill dan knowledge 

di dalam diri karyawan yang akan di-training tidak terjembatani dengan pelatihan. 

Pelatihan yang dilakukan oleh suatu  organisasi, secara ideal akan terjawab 

beberapa pertanyaan mendasar berikut ini: 

 Kenapa pelatihan itu diperlukan oleh si A atau sekelompok karyawan, apa motif 

yang melandasinya? 

 Skill apa yang dibutuhkan. 

 Siapa saja yang membutuhkan skill itu? 

 Kapan mereka membutuhkan skill baru itu? 

 Pelatihan macam apa atau pelatihan kemana yang tepat? 

 Setelah dilakukan pelatihan, kemana saja skill itu diaplikasikan?  

Begitu juga dengan individu. Sebelum menyetor sejumlah uang ke rekening 

lembaga pelatihan, memang idealnya perlu memikirkan aspek sinergi ini. Ini misalnya 

apakah materi yang akan diikuitinya termasuk ke dalam hal-hal yang diperjuangkan 
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atau tidak. Ketika sedang memperjuangkan sesuatu dan ternyata kita membutuhkan 

skill baru, knowledge baru, atau informasi baru dan itu kita atasi dengan pelatihan, 

maka pelatihan ini sinergis dengan keadaan kita. Tetapi jika pelatihan itu kita ikuti 

hanya untuk sekedar mengikuti pelatihan dan/ atau untuk mengumpulkan sertifikat, 

biasanya dampak perubahannya tidak signifikan. 

Untuk organisasi, efektifitas juga akan ditentukan oleh apakah akan 

mendapatkan dukungan kekuasaan atau tidak. Kenapa kekuasaan itu penting? Tentu 

saja, untuk menerapkan skill baru atau metode baru yang punya keterkaitan dengan 

pihak lain dan itu mempengaruhi output manajemen, dibutuhkan restu dan tentunya 

dukungan dana dari top management. Dalam banyak kasus sering terungkap bahwa 

ilmu-ilmu baru yang didapat seseorang dari pelatihan yang diikutinya akan mubazir 

karena tidak mendapat dukungan dari sistem organisasi yakni top management. Jadi 

kalau organisasi mengirimkan anak buahnya ke luar negeri tapi kemudian orang itu 

dibiarkan begitu saja atau diberi posisi / tugas yang sama seperti dulu, maka itu 

dinamakan dengan pemborosan dan bukan investasi. 

Pelatihan juga akan efektif kalau yang di-training itu adalah people-nya, bukan 

semata informasi di dalam otaknya. Kenapa harus orangnya? Kalau mengacu pada 

konsep peningkatan kompetensi, sekedar memindahkan informasi dari otak seseorang 

ke otak orang lain, ini pekerjaan mudah (easy to change). Dan biasanya, jika yang 

terjadi hanya perubahan informasi, ini kurang berpengaruh pada kinerja atau prestasi. 

Karena itu yang perlu disadari oleh kita semua antara lain trainer, orang yang di 

latih, lembaga pelatihan dan perusahaan yang mengirimkan orangnya ke suatu pelatihan 

hendaknya harus diikuti dengan learning atau pelatihan itu menjadi fasilitas untuk 

memunculkan kesadaran learning. Pelatihan disini harus menjadi tujuan dan instrumen. 

Ketika pelatihan hanya pelatihan, biasanya ini hanya akan menjadi agenda seremonial 

yang dampaknya bagi perusahaan sangat temporer. Ciri-ciri umum pelatihan yang 

efektif antara lain: 

a. Mampu mengembangkan asaz pada motif-motif yang paling dasar yakni dorongan 

untuk mencapai yang lebih, achieving more, atau dorongan untuk mengubah 

perilaku manusia. Dalam teori motivasi dikenal ada empat penggerak perilaku 

manusia yaitu: 

1) Keinginan untuk mengambil manfaat / untung yang potensial. 

2) Keinginan untuk mempertahankan keuntungan / manfaat yang sudah ada. 

3) Keinginan untuk menghindari bahaya yang potensial. 
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4) Keinginan untuk menghilangkan derita / bahaya yang sudah ada.. 

Pelatihan akan terancam efektifitasnya jika tidak diketahui apa sasaran dari pelatihan 

yang akan kita ikuti. Tentu agar kita mengetahui sasarannya, yang dituntut adalah 

mengetahui keadaan kita (ancaman dan peluangnya), baik pribadi maupun 

organisasi.  Bahkan dalam konsep Baron dikatakan, orang yang mengikuti banyak 

hal tentang dunia namun tidak mengetaui keadaan-dirinya (pribadi atau organisasi) 

sama artinya dengan tidak mengetahui apa-apa. Kenapa? Karena pengetahuan kita 

tentang dunia tidak bisa kita gunakan.  

b. Mampu menghilangkan kesan adanya pelatihan yang bertujuan  sekedar 

menghabiskan anggaran pengembangan SDM atau program kolektf yang kesannya 

“terpaksa” diadakan atau juga pelatihan itu terpaksa harus kita ikuti karena tugas dari 

atasan / kantor. 

c. Mampu menunjukkan adanya relevansi pelatihan dengan kesenjangan yang 

dirasakan oleh seluruh anggota organisasi dan memperlihatkan adanya nilai tambah 

bagi organisasi.   Sejauh materi pelatihan hanya dimaksudkan untuk memberikan 

informasi semata, mungkin tidak ada masalah. Tapi bila pelatihan itu didesain untuk 

mengubah iklim kerja, budaya kerja , sikap mental terhadap kerja, disinilah masalah 

ini muncul. Sebagai contoh pelatihan tentang aplikasi konsep CBHRM (Competency 

Based Human Resource Management) atau konsep lain. Untuk menerapkan konsep 

itu tidak cukup hanya dibekali pengetahuan baru, apalagi hanya satu orang. Bahkan 

dalam prakteknya pelatihan semacam ini tidak cukup hanya diikuti oleh seorang 

direktur HRD sekalipun. Pelatihan semacam ini apabila yang diinginkan adalah 

perubahan menyeluruh, dibutuhkan kesamaan visi dan paradigma supaya bisa 

muncul kesamaan langkah dan penyikapan.  

d. Mampu memberikan alasan yang logis bahwa suatu pelatihan diadakan memamng  

didasari oleh data-data, kamus kemampuan, analisis atau observasi lapangan yang 

sesuai. Ini berlaku untuk individu apalagi organisasi. Hal ini karena biasanya 

pelatihan dirasakan penting karena terkait dengan apa yang di dalam manajemen 

disebut dengan istilah poor performance, pencapaian prestasinya rendah. Pertanyaan 

yang memerlukan jawaban adalah kenapa orang itu prestasinya rendah. Dalam 

prakteknya orang yang prestasinya rendah itu tidak selalu kurang kemampuan atau 

kurang skill. Ada kalanya disebabkan oleh, misalnya orang tidak mempunyai 

komitmen dalam mengerjakan tugas, sikap mentalnya buruk, tidak bisa memberikan 

respon yang positif terhadap lingkungan, merasa sudah bekerja sebaik mungkin, dll. 
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Jadi kalau yang butuh di lakukan pelatihan itu mentalnya, tetapi yang kita tingkatkan 

itu skill-nya, yang terjadi yaitu tidak match atau tidak nyambung. Begitu juga 

sebaliknya. Artinya yang dibutuhkan disini yaitu penilaian seakurat mungkin 

terhadap kebutuhan dan keadaan. 

e. Mampu menumbuhkan pada setiap individu setelah mengikuti pelatihan tumbuhnya 

learning behaviour dalam bentuk  tindak lanjut pelatihan.  Secara teori sering 

dijelaskan bahwa learning adalah cara belajar yang paling pas untuk orang yang 

sudah melewati usia belajar dengan “cara akademik” (orang dewasa). Orang dewasa 

akan belajar dengan bagus apabila: 

 Muncul dorongan untuk berubah kea rah yang lebih baik. 

 Muncul dorongan untuk menyelesaikan persoalan yang menghadang / 

menghimpit (diancam atau merasa terancam). 

 Materinya relevan dengan praktek hidup sehari-hari. 

 Manfaat atau keuntungannya sangat jelas bisa dibaca pikiran. 

 Punya kebebasan untuk mengaplikasikan ide-ide atau gagasannya sendiri 

sekreatif mungkin. 

 Sedang memperjuangkan sesuatu yang dinilainya penting (learning by doing). 

 Lingkungan yang suportif dan kondusif (action learning).  
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BAB II.  

ANALISIS KEBUTUHAN PELATIHAN 

 

1. Pengertian  

 

Analisa kebutuhan pelatihan membantu para pengambil keputusan untuk 

menentukan apakah pelatihan bisa menjadi solusi yang tepat untuk menyelesaikan 

masalah-masalah personalia atau produksi atau kapabilitas. Sementara pelatihan 

dianggap tepat untuk mengatasi masalah kapabilitas seperti perlunya keahlian baru 

atau keahlian tambahan, untuk masalah personalia atau produksi ada solusi 

manajemen alternatf seperti mengganti kondisi kerja. Kebanyakan para perancang 

pelatihan setuju dengan perlunya mengadakan analisa kebutuhan sebelum 

mengembangkan suatu pelatihan. Sebuah analisa yang dilaksanakan dengan baik 

dapat mengidentifikasi tugas-tugas yang perlu dilaksanakan oleh tenaga kerja dan 

kebutuhan akan pelatihan di masa depan. Dari data ini sebuah pelatihan dapat 

dikembangkan agar dapat melatihkan  pengetahuan, keahlian dan sikap-sikap yang 

diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. 

Pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan kepada pihak perusahaan 

(manajemen) dari konsultan pelatihan ketika diminta untuk menyusun suatu 

program pelatihan bagi mereka adalah mengapa pihak perusahaan merasa bahwa 

pelatihan merupakan jalan keluar dari persoalan yang sedang dihadapi? Bagaimana 

pelatihan bisa memberikan kontribusi terhadap rencana strategik perusahaan? Siapa 

saja yang menjadi target pelatihan? Pelatihan macam apa saja yang pernah 

dilakukan? Dan masih banyak pertanyaan lain. 

Apa yang ingin diketahui dari beberapa pertanyaan seperti itu diatas 

sebenarnya amat sederhana., yaitu ingin mengetahui sejauh mana perusahaan telah 

melakukan analisis kebutuhan pelatihan. Hal ini begitu penting untuk diketahui 

sebab tanpa analisis kebutuhan yang sungguh-sungguh maka dapat dipastikan 

bahwa program pelatihan yang dirancang hanya akan berlangsung sukses di ruang 

kelas atau tempat pelatihan semata. Artinya pelaksanaan pelatihan mungkin 

berjalan dengan sangat baik, tetapi pada saat calon peserta (peserta pelatihan) 

kembali ke tempat kerja masing-masing mereka menjadi tidak tahu atau bingung 

bagaimana menerapkan apa yang telah mereka pelajari dari pelatihan.  
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Kondisi seperti ini tidak jarang memberikan citra negatif terhadap pihak 

penyelenggara pelatihan (HRD Internal atau pun HR Consultant dari luar 

perusahaan) karena dinilai tidak dapat memberikan kontribusi yang signifikan 

kepada calon peserta. Oleh karena itu, perusahaan konsultan yang sungguh-

sungguh peduli terhadap hasil pelatihan pasti akan sangat berhati-hati jika diminta 

menyusun program pelatihan. Inilah salah satu penyebab mengapa banyak 

perusahaan konsultan SDM tidak memiliki program pelatihan yang bersifat generik 

(umum). 

Meskipun harus diakui bahwa kegagalan alumni pelatihan  untuk dapat 

menerapkan apa saja yang telah dipelajarinya selama pelatihan ke dalam pekerjaan 

sehari-hari dipengaruhi oleh berbagai faktor, namun tak bisa dipungkiri bahwa 

salah satu penyebab kegagalan tersebut adalah karena tidak adanya sinkronisasi 

antara pelatihan dengan kebutuhan atau masalah yang dihadapi. Dengan kata lain 

keputusan untuk melaksanakan pelatihan tidak didukung oleh data atau informasi 

yang memadai dan akurat. Data atau informasi tersebut misalnya mengapa 

perusahaan perlu mengadakan pelatihan, apa jenis pelatihan dan metode yang 

cocok, siapa peserta yang harus ikut, hal-hal apa saja yang harus diajarkan dan 

sebagainya. Data dan informasi seperti inilah yang harus diperoleh pada tahap 

analisis kebutuhan pelatihan (training needs analysis) agar pelatihan yang 

direncanakan akan mendapatkan hasil yang optimal.  

Secara umum analisis kebutuhan pelatihan didefinisikan sebgai suatu proses 

pengumpulan dan analisis data dalam rangka mengidentifikasi bidang-bidang atau 

faktor-faktor apa saja yang ada didalam perusahaan yang perlu ditingkatkan atau 

diperbaiki agar kinerja pegawai dan produktifitas perusahaan menjadi meningkat. 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh data akurat tentang apakah ada 

kebutuhan untuk menyelenggarakan pelatihan. 

Mengingat bahwa pelatihan pada dasarnya diselenggarakan sebagai sarana 

untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi gap (kesenjangan) antara kinerja 

yang ada saat ini dengan kinerja standard atau yang diharapkan untuk dilakukan oleh 

si pegawai, maka dalam hal ini analisis kebutuhan pelatihan merupakan alat untuk 

mengidentifikasi gap-gap yang ada tersebut dan melakukan analisis apakah gap-gap 

tersebut dapat dikurangi atau dihilangkan melalui suatu pelatihan. Selain itu dengan 

analisis kebutuhan pelatihan maka pihak penyelenggara pelatihan (HRD atau Divisi 
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Training) dapat memperkirakan manfaat-manfaat apa saja yang bisa didapatkan dari 

suatu pelatihan, baik bagi calon peserta sebagai individu maupun perusahaan. 

 

2. Tujuan  

Jika ditelaah secara lebih lanjut, maka analisis kebutuhan pelatihan memiliki 

beberapa tujuan diantaranya: 

a. Memastikan bahwa pelatihan memang merupakan salah satu solusi untuk 

memperbaiki atau meningkatkan kinerja pegawai dan produktifitas perusahaan. 

b. Memastikan bahwa peserta yang mengikuti pelatihan benar-benar orang-orang 

yang tepat. 

c. Memastikan bahwa pengetahuan dan ketrampilan yang diajarkan selama 

pelatihan benar-benar sesuai dengan elemen-elemen kerja yang dituntut dalam 

suatu jabatan tertentu. 

d. Mengidentifikasi bahwa jenis pelatihan dan metode yang dipilih sesuai dengan 

tema atau materi pelatihan. 

e. Memastikan bahwa penurunan kinerja ataupun masalah yang ada adalah 

disebabkan karena kurangnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap-sikap kerja, 

bukan oleh alasan-alasan yang lain yang tidak bisa diselesaikan melalui 

pelatihan. 

f. Memperhitungkan untung-ruginya melaksanakan pelatihan mengingat bahwa 

sebuah pelatihan pasti membutuhkan sejumlah dana.  

 

3. Strategi  

Perancang pelatihan harus menentukan strategi-strategi dalam pelatihan. Ada 

dua proses dalam menentukan strategi tersebut, yaitu analisa syarat-syarat pelatihan 

dan analisa metode & media pemberian pelatihan. 

a. Analisa syarat pelatihan  

Analisa syarat-syarat pelatihan akan membantu mengidentifikasikan tugas-tugas 

utama dalam pelatihan dan untuk mengambil keputusan apakah perlu memberi 

pelatihan atau tidak. Tidak semua tugas yang diidentifikasi dalam kegiatan ini 

menjadi subjek pelatihan, karena sebagian tugas tersebut mungkin terlalu 

mudah, sebagian dianggap tugas biasa dan sebagian dapat disisipkan dalam 

pelatihan lainnya. Dalam upaya mengambil keputusan yang lebih akurat untuk 

mengadakan pelatihan/tidak mengadakan pelatihan maka tugas-tugas tersebut 
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dirinci ke dalam sub tugas. Untuk tugas yang perlu diadakan pelatihan, suatu 

tingkatan dalam pelatihan terhadap tugas tersebut (target pelatihan) harus 

ditetapkan agar dapat diperhitungkan syarat-syarat sumber daya yang akan 

digunakan. 

b. Analisa metode dan media 

Analisa metode dan media  pelatihan akan menentukan bagaimana pelatihan 

akan diadakan. Jika pelatihan mensyaratkan pembelian alat-alat pelatihan yang 

mahal. Hal ini harus ditentukan sehingga staf yang mengurus masalah 

pembelian dapat dipersiapkannya sebelum pelatihan dimulai. Jenis media dan 

metode pemberian pelatihan yang dipilih akan berpengaruh pada pengembangan 

pelatihan pada kegiatan selanjutnya. 

1) Media  

Media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan atau informasi. Media pembelajaran adalah suatu alat 

bantu yang digunakan dalam pelaksanaan metode dan teknik pembelajaran 

dalam pelatihan. Media merupakan alat bantu yang efektif dalam 

pembelajaran. Media pelatihan merupakan salah satu faktor yang penting 

dalam manajemen pelatihan, karena berfungsi sebagai unsur penunjang 

proses pembelajaran, menggugah gairah dan motivasi belajar. Media dapat 

berbentuk orang/pelatih, alat-alat elektronik, media cetak,dsb. Hal-hal yang 

harus dipertimbangkan dalam memilih media adalah : 

 Ketepatan dengan tujuan pembelajaran 

 Dukungan terhadap isi pelajaran 

  Kemudahan memperoleh media 

 Keterampilan pelatih dalam menggunakannya 

 Ketersediaan waktu menggunakannya 

 Sesuai dengan taraf berpikir peserta diklat. 

Pentingnya analisis terhadap kesesuain media yang digunakan berhubungan 

erat dengan fungsi media pembelajaran berikut ini; 

  Menyederhanakan bahan belajar. 

  Memfokuskan perhatian. 

  Membuat butir-butir yang dibahas menjadi lebih mudah diingat. 

  Melakukan keragaman penyajian untuk menghindarkan kebosanan. 
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  Menghemat waktu. 

 Dapat menggambarkan materi pembelajaran sesuai  obyek yang terdapat 

di lapangan. 

 

2)  Metode 

Ketepatan dalam memilih metode sama halnya dengan pemilihan dan 

penerapan media akan menentukan efektifitas proses pembelajaran. Dalam 

memilih metode pelatihan perlu mempertimbangkan hala-hal sebagai berikut; 

 Tujuan yang ingin dicapai sangat dominan menjadi pertimbangan yang 

ingin diterapkan apakah hanya menyangkut ranah kognitif, atau juga 

menyangkut ranah-ranah yang lain, berapa kira-kira persentase yang 

ingin diterapkan masing-masing ranah tersebut. 

 Karakteristik peserta diklat juga menjadi pertimbangan utama dalam 

penerapan metode diklat, seperti tingkat intlektual dan latar belakang 

pendidikan peserta, umur dan pengalaman kerja, lingkungan sosial dan 

budaya serta jumlah peserta yang mengikuti diklat. 

 Kemampuan yang dimiliki fasilitator dalam menguasai penerapan 

metode.  

 Bahan dan alat serta fasilitas yang tersedia tentu juga menjadi 

pertimbangan 

 Alokasi waktu dan bahan serta alat yang tersedia . 

Keberhasilan  penerapan metode pelatihan dapat dilihat dalam beberapa 

indikator berikut ini : 

 Peserta aktif dalam proses pembelajaran, seperti bertanya, penuh 

perhatian, memberi masukan, kreatif dalam menyelesaikan masalah, dan 

sebagainya. 

 Memiliki motivasi yang tinggi sebagai contoh mereka dapat 

rne¬nyelesaikan tugas-tugas kelompok dengan baik, tidak asal jadi. 

 Perubahan sikap dan perilaku yang positif, sebagai contoh pada 

pembelajaran teknik presentasi, jika semula peserta tampil grogi, tidak 

sisternatis menjadi tampil tenang, simpatik dan sistematis. 

 Daya serap meningkat, hal ini dapat diukur dengan pre test dan post test. 

 Kreatifitas peserta yang tinggi. 

 Pengembangan potensi yang dimiliki dalam aktualitas diri. 
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 Jenis metode pelatihan yang dapat digunakan antara laian Metode Proyek, 

Tanya Jawab , Diskusi Kelompok  (Exercise) , Studi Kasus (Case Study), 

Curah Pendapat (Brainstorming), Seminar, Penugasan Simulasi Bermain 

Peran (Role Playi g), Demonstrasi (Demonstration),  Praktek Kerja Lapangan 

(Pkl) , Tugas Baca (Reading), dan Ceramah/Kuliah/Tutorial  

 

4. Faktor yang dipertimbangkan  

Mengingat bahwa data dan informasi yang harus dikumpulkan dan dianalisis 

menyangkut manusia (adanya gap antara pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang 

ada dengan yang diharapkan) dan organisasi/perusahaan (rencana dan tujuan 

perusahaan, SAP, manfaat pelatihan, dsb) maka analisis kebutuhan pelatihan 

seyogyanya mencakup kedua area tersebut. Oleh karena itu data yang harus 

dikumpulkan mencakup beberapa faktor sebagai berikut: 

a. Alasan 

Perusahaan adalah suatu sistem. Artinya di dalam perusahaan terdapat beberapa 

divisi atau bagian yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Dengan 

adanya berbagai divisi tersebut, maka kebutuhan akan pelatihan dapat berbeda-

beda antara divisi yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, maka pada 

tahapan ini perancang program (Training Manager/Officer yang mewakili HRD 

atau Divisi Training) dituntut untuk benar-benar jeli dalam melihat kebutuhan 

yang ada. Ia harus meluangkan banyak waktu untuk mendengarkan pendapat 

dari berbagai pihak, mengetahui dengan pasti siapa yang berwenang 

memutuskan adanya pelatihan, dan apa kaitan pelatihan yang akan dirancang 

dengan rencana strategik perusahaan. 

Dalam banyak kasus kebutuhan pelatihan mungkin diajukan atau diminta oleh 

manager atau supervisor dari divisi tertentu yang ada dalam perusahaan. Selain 

itu ada juga pelatihan yang bersifat menyeluruh, dalam arti bahwa pelatihan 

tersebut merupakan suatu policy dari pihak manajemen untuk mensosialisasikan 

visi, misi, dan tujuan perusahaan, termasuk rencana strategik yang akan 

dijalankan. Meski kedua hal tersebut sebenarnya telah mengindikasikan adanya 

kebutuhan pelatihan, namun perancang pelatihan harus dapat menggali lebih 

dalam lagi sejauh mana kebutuhan tersebut dapat direalisasikan. Ia harus 

menggali informasi-informasi seperti apakah program pelatihan serupa pernah 

dilaksanakan dan apa hasilnya? Apakah pelatihan tersebut benar-benar akan 
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bermanfaat bagi divisi tertentu dan secara langsung ataupun tidak langsung akan 

memberikan dampak positif bagi kinerja semua divisi yang ada dalam 

perusahaan tersebut? Kondisi atau situasi seperti apakah yang sebenarnya yang 

mendorong dilakukannya pelatihan tersebut? Lalu apa sebenarnya yang 

diharapkan dari pelatihan tersebut? 

b. Peserta  

Satu hal yang sangat krusial dalam suatu pelatihan adalah menentukan siapa 

yang menjadi peserta pelatihan tersebut. Peserta yang dimaksudkan dalam 

konteks ini adalah mencakup calon peserta dan juga trainer/fasilitator dari 

pelatihan tersebut. Mengapa hal ini dikategorikan sebagai hal yang krusial tidak 

lain adalah karena peserta akan sangat menentukan format pelatihan. Selain itu 

para calon peserta adalah individu-individu yang akan membawa apa yang akan 

diperoleh dalam pelatihan ke dalam pekerjaan mereka sehari-hari sehingga akan 

memiliki dampak pada perusahaan. Dengan mengetahui peserta pelatihan 

perancang program pelatihan dapat menentukan format yang tepat, apakah akan 

menggunakan format ruang kelas (classroom setting), belajar sendiri (self study 

or self journey), belajar dari pengalaman (experience learning or learning by 

doing), atau menggunakan beberapa format sekaligus. 

Selain itu, dengan mengetahui siapa peserta pelatihan maka perancang program 

pelatihan akan dapat menggali lebih jauh berbagai informasi sebagai berikut: 

Apa saja persyaratan minimal (pendidikan, pengalaman dan ketrampilan) yang 

harus dipenuhi oleh calon peserta untuk dapat mengikuti pelatihan? 

1) Apa dasar-dasar pengetahuan dan ketrampilan yang telah dimiliki calon 

peserta? 

2) Pelatihan  apa saja yang pernah diikuti sebelumnya oleh calon peserta ? 

3) Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh trainer/facilitator untuk dapat 

menyelenggarakan pelatihan?  

4) Apakah akan menggunakan trainer dari dalam perusahaan atau menggunakan 

trainer dari luar? 

5) Bagaimana data demografi para calon peserta ?  

c. Pekerjaan 

Data atau informasi yang berhubungan dengan aspek pekerjaan yang harus 

dikumpulkan dan dianalisis mencakup hal-hal seperti : jenis pekerjaan (jabatan) 
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apa yang sedang di-review dan apa fungsi utama pekerjaan (jabatan) tersebut, 

apa saja kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan pekerjaan 

secara optimal, apa standard kinerja yang diharapkan, dsb.  

Pada intinya analisis kebutuhan pelatihan yang mencakup aspek pekerjaan 

bertujuan mengumpulkan informasi seputar fungsi dan tanggung jawab jabatan, 

tingkat kinerja yang diharapkan, dan kemampuan serta ketrampilan apa saja 

yang harus dimiliki oleh individu atau kelompok (divisi) untuk dapat memenuhi 

standard kinerja yang diharapkan. Bagi perusahaan-perusahaan yang telah 

memiliki uraian jabatan mungkin akan lebih mudah bagi si perancang program 

untuk memperoleh data. Namun bagi perusahaan yang belum memiliki uraian 

jabatan maka si perancang program akan membutuhkan banyak waktu untuk 

melakukan analisis jabatan. 

d. Materi 

Bagi perusahaan-perusahaan yang sudah biasa melakukan pelatihan, materi 

pelatihan mungkin sudah tersedia untuk berbagai jabatan. Meskipun demikian 

hal ini tidaklah berarti bahwa materi tersebut selalu cocok untuk setiap peserta 

dan setiap situasi. Materi pelatihan yang baik harus selalu diperbaharui sesuai 

dengan kondisi yang ada supaya isi (content) dari pelatihan benar-benar sesuai 

dengan kebutuhan dan kemampuan si calon peserta. Hal yang mendasar untuk 

diketahui dalam menentukan materi yang akan dirancang dalam sebuah program 

pelatihan adalah apakah materi yang akan diberikan merupakan suatu hal yang 

bersifat essential atau tidak. Jika ya, maka materi tersebut harus dimasukkan 

dalam pelatihan. Jika hal ini sudah ditentukan, maka selanjutnya baru akan 

dipilih topik-topik penting yang perlu diajarkan dalam pelatihan, bagaimana 

mengajarkannya dan hal-hal apa saja yang perlu dijelaskan lebih lanjut seupaya 

lebih memudahkan calon peserta dalam memahami materi tersebut.  

e. Dukungan. 

Mengingat bahwa hal-hal yang mempengaruhi kinerja pegawai maupun 

perusahaan secara keseluruhan tidak hanya ditentukan oleh pelatihan, maka si 

perancang pelatihan harus benar-benar dapat memastikan bahwa ia mendapatkan 

dukungan dari berbagai pihak di dalam perusahaan. Dukungan tersebut adalah 

berupa komitmen dari para manager atau supervisor yang menciptakan suasana 

yang kondusif bagi para calon peserta untuk dapat menerapkan apa yang telah 
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mereka pelajari dalam pelatihan. Suasana kondusif tersebut misalnya 

menempatkan pegawai pada jabatan yang sesuai dengan kompetensinya, 

memberikan feedback tentang kinerja pegawai secara periodik., mendengrakan 

keluhan atau masalah yang dihadapi pegawai dalam menerapkan apa yang telah 

dipelajari, memberikan reward atau recognition bagi pegawai yang berhasil 

memenuhi standard kinerja yang diharapkan, menegur atau memberikan sanksi 

kepada pegawai yang telah menunjukkan kinerja yang optimal, dsb. 

Komitmen tersebut amat penting diperoleh mengingat bahwa pelatihan bukanlah 

sarana yang tepat untuk mengendalikan hal-hal yang tidak memiliki hubungan 

dengan pengetahuan dan ketrampilan. Dengan perkatan lain pelatihan hanyalah 

merupakan sarana yang berguna untuk menghilangkan atau mengurangi adanya 

kesenjangan antara pengetahuan dan ketrampilan yang ada dengan yang 

diharapkan. Pelatihan tidak bisa dengan mudah dianggap sebagai sarana untuk 

mengurangi tingkat ketidakhadiran pegawai, mengatasi PHK atau perampingan 

perusahaan, meningkatkan gaji dan menciptakan motivasi kerja pegawai di 

lapangan. Pelatihan juga tidak akan serta merta melahirkan standar kinerja 

tersebut. Selain itu pelatihan tidak bisa menggantikan peran manager atau 

supervisor dalam memberikan feedback kepada bawahannya. Oleh karena itu, 

dalam analisis kebutuhan pelatihan si perancang program harus dapat 

memastikan bahwa pelatihan tidak akan disalahgunakan oleh pihak manajemen 

ataupun para manager / supervisor untuk melepaskan tanggungjawab atas 

ketidakberhasilan mereka dalam mengatasi permasalahan yang ada. Sebaliknya 

pelatihan harus dipandang sebagai sarana pendukung bagi keberhasilan pihak 

manajemen atau para manager/supervisor dalam melaksanakan tugas dan 

tanggungjawab mereka. Tanpa adanya komitmen yang sungguh-sungguh dari 

pihak manajemen maka dapat dipastikan bahwa pelatihan hanya akan berjalan 

sukses di ruang kelas atau tempat pelaksanaan pelatihan saja. 

f. Biaya. 

Sekecil apapun kegiatan pelatihan pasti membutuhkan biaya/dana. Oleh karena 

itu amat penting untuk menghitung untung rugi dari pelaksanaan suatu 

pelatihan. Dalam hal ini si perancang program pelatihan harus mengumpulkan 

berbagai informasi yang menyangkut hal-hal seperti biaya apa saja yang harus 

dikeluarkan untuk calon peserta maupun trainer, apa keuntungan yang akan 
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diperoleh dari pelatihan tersebut dan berapa lama hal itu bisa dicapai., apakah 

biaya pelatihan masih sesuai dengan budget yang ada, dsb. Salah satu cara yang 

cukup populer untuk menghitung untung rugi suatu pelatihan adalah dengan 

mengukur ROI. 

g. Metode. 

Sebelum menentukan metode yang akan digunakan dalam pengumpulan data, 

maka perlu dipikirkan sumber-sumber data yang bisa digunakan untuk 

mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Sumber-sumber data tersebut diantaranya 

adalah: 

1) Riset atau survey (critical incidentc research, working climate survey, 

customer service survey, dsb). 

2) Penilaian kinerja (performance appraisal). 

3) Perencanaan karir pegawai. 

4) Perubahan prosedur kerja dan perkembangan teknologi. 

5) Perencanaan SDM. 

Jika faktor-faktor yang akan dianalisis sudah diketahui dan sumber-sumber data 

dapat ditentukan maka perancang program dapat memilih beberapa metode 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1) Kuisoner. 

2) Observasi. 

3) Wawancara. 

4) Fokus group. 

5) Regular meeting. 

6) Mempelajari data perusahaan. 

7) Mempelajari uraian jabatan. 

8) Membentuk kelompok pakar/penasehat.  

Dengan memperhatikan hal-hal diatas, maka diharapkan bahwa program 

pelatihan yang akan disusun dapat berlangsung sukses baik dalam 

pelaksanaannya maupun pada saat para calon peserta kembali ke tempat kerja 

untuk menerapkan pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh ke dalam 

pekerjaan sehari-hari. Meskipun mungkin tidak semua faktor diatas harus 

dianalisis (ada pelatihan tertentu yang tidak perlu menganalisis semua faktor), 

namun semakin banyak data dan informasi yang bisa dikumpulkan dalam 
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analisis kebutuhan pelatihan maka akan semakin mudah bagi perancang 

program pelatihan untuk menggambarkan persyaratan-persyaratan yang 

diinginkan oleh perusahaan, kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki 

pegawai, kesenjangan antara pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan yang 

ada dengan yang diharapkan dan bagaimana cara terbaik untuk menghilangkan 

kesenjangan tersebut. Dengan melakukan analisis kebutuhan pelatihan secara 

sungguh-sungguh maka niscaya program pelatihan yang dirancang akan dapat 

dilaksanakan secara efisien dan efektif.  

 

5. Kurikulum Pelatihan  
Kurikulum adalah dokumen pelatihan resmi yang menggambarkan tentang 

strategi, isi dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu pelatihan. 

Kurikulum merupakan sebuah rencana terperinci yang menghubungkan persyaratan 

pelatihan, sebagaimana diatur dalam spesifikasi pelatihan, dengan bagian-bagian 

lainnya dari kurikulum. Fokus dari kurikulum adalah bagaimana menyediakan satu 

set kegiatan pembelajaran yang memungkinkan adanya perkembangan dari 

pengetahuan, keahlian dan sikap. Perkembangan ini mengarah kepada pencapaian 

kecakapan. Berhasil tidaknya sebuah pelatihan dapat dilihat dari kurikulum 

pelatihan itu sendiri.  

Kurikulum dapat  terdari enam bagian  yang harus didokumentasikan dan 

dipresentasikan dengan jelas dan komprehensif.  

a. Bagian satu : Spesifikasi Pelatihan (Program Pelatihan). Persyaratan program 

pelatihan atau spesifikasi pelatihan berisikan tentang Nama pelatihan, Lama 

pelatihan, Tujuan pelatihan, Sasaran pelatihan, Materi pelatihan (Penerapan dan 

Susunan materi pelatihan), dan Persyaratan calon peserta pelatihan (Syarat 

umum dan Syarat khusus). 

b. Bagian dua : Informasi Manajemen Pelatihan. Informasi ini memberikan 

gambaran tentang hubungan antara tujuan, tes, dan pemberian pelatihan. 

Hubungan tersebut menunjukkan rangkaian pola belajar yang ideal bagi peserta 

pelatihan, dan memberi para pelatih pengaturan waktu mengajar yang terbaik. 

c. Bagian tiga : Persyaratan Sumber Daya Pelatihan. Ketersediaan jumlah pelatih 

dalam pelatihan adalah hal yang sangat penting agar pelatihan dapat 

dikembangkan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Persyaratan ini 
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sangat menentukan dalam mencapai tujuan pelatihan. Perhitungan syarat-syarat 

pengadaan pelatih untuk setiap pelatihan akan dibicarakan di lain kesempatan 

(posting berikutnya). 

d. Bagian empat : Persyaratan Pelatihan. Sebuah pelatihan harus memiliki 

tes/ujian yaitu tes pengetahuan (terkenal sebagai ujian teori) untuk mengetahui 

pengetahuan peserta pelatihan akan tujuan pemberian pelatihan, dan tes kinerja 

(ujian praktek) untuk mengetahui kemampuan kerja peserta pelatihan. Tes ini 

bertujuan sebagai tes penempatan (placement test), tes evaluasi (formatif test), 

dan tes pencapaian (summative test). Selain itu, persyaratan pelatihan yang 

harus dipenuhi adalah tingkat penguasaan atas target pelatihan yang 

berpengaruh pada strategi pemberian tes. Tingkat penguasaan atas target 

pelatihan dapat saja berupa skala peringkat. Skala peringkat merupakan sebuah 

angka yang menggambarkan tingkat prestasi yang diperoleh berkaitan dengan 

subtugas, aktifitas atau perilaku yang mengidentifikasikan sikap tertentu. 

e. Bagian lima : Pedoman Penilaian. Pedoman penilaian merupakan format 

rencana penilaian. Tujuan dari penilaian adalah untuk memberi indikasi tentang 

hasil/prestasi yang dicapai. meskipun demikian, pngakuan akan peringkat dapat 

dimasukkan sebagai bagian sistem penilaian. Pedoman penilaian ini berisikan : 

Rencana penilaian harus dikembangkan agar dapat dibuat ikhtisar dari 

persyaratan pengetahuan, sikap, dan kinerja yang diperlukan untuk setiap 

topik/modul; Instrumen-instrumen penilaian yang dapat digambarkan sebagai 

’kertas ujian’ atau ’daftar periksa’ digunakan oleh penilai dan/atau peserta 

pelatihan. Pedoman ini memberikan informasi bagi penilai tentang kualifikasi 

penilai dalam hal pelatihan dan/atau pengalaman, prosedur mengajukan 

keberatan, syarat-syarat/prosedur penilaian kembali, petunjuk dengan pencatatan 

hasil penilaian, pelaksanaan audit eksternal atas penilaian pelatihan atau modul, 

dan petunjuk yang berkaitan dengan pelaksanaan penilaian.  

f. Bagian Enam : Buku Pedoman bagi Pelatih. Format buku ini memberikan 

informasi yang cukup bagi pelatih dalam merencanakan dan melaksanakan 

pelatihan dengan persyaratan minimum untuk mengadakan riset terhadap 

topik/modul. Tampilan format dan isi dapat bervariasi, namun sekurang-

kurangnya harus merepresentasikan tentang : Tujuan, Alat bantu pelatihan yang 

diperlukan, Metode/strategi yang disarankan, Materi(dalam bentuk pointer 

utama), Referensi, Rasio pelatih/peserta pelatihan, Pengaturan waktu, dan 

http://cenya95.wordpress.com/422
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Latihan/tes/tugas. Buku ini sebaiknya diperiksa oleh Ahli Perancang Pelatihan 

untuk memastikan agar : Tujuan kurikulum mendapat dukunan sebagaimana 

mestinya, Alokasi waktu yang direncanakan masuk akal, Isinya sejalan dengan 

spesifikasi tes, dan Adanya kecocokan dengan metode dan alat bantu pelatihan. 
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BAB III.  

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PELATIHAN 

 

Perencanaan pelatihan  dirumuskan dan disusun berdasarkan standar 

kompetensi kerja dengan kegiatan: 

1. Analisis Kebutuhan Pelatihan  
Teori dasar Analisis Kebutuhan Pelatihan (AKP) telah  dikemukakan pada 

bab sebelumnya. Pada bagian ini akan dijelaskan langkah kegiatan dan 

contoh format sederhana  yang dapat digunakan dalam  penyelenggaraan 

pelatihan dengan cara sebagai berikut: 

a. Persiapan analisis jabatan atau analisis pekerjaan 

Analisis jabatan dan/atau  analisis pekerjaan untuk menyusun Standar 

Kompetensi Kerja (SKK), dengan tahapan sebagai berikut:   

1) Pengumpulan bahan SKK 

Pengumpulan bahan SKK yang dihimpun meliputi data primer, 
kebijakan, sesuai jenis tugas dan pekerjaan yang ada di lapangan serta 
kompetensi kerja yang dibutuhkan dalam tugas dan pekerjaan tertentu. 

2) Penyusunan rancangan SKK  
Bahan yang telah dikumpulkan selanjutnya dirumuskan ke dalam 
bentuk rancangan SKK sesuai dengan jenis tugas dan pekerjaan bidang 
tertentu dapat menggunakan  contoh format 1.  

Format 1. Rancangan Standar Kompetensi Kerja. 

No. Unit Kompetensi Elemen 

Kompetensi 

Kriteria Unjuk 

Kerja 

1.    

  2.    

 
3) Validasi SKK 

Suatu proses dimana Rancangan SKK  diuji coba pada subyek 

sesuai dengan bidang pekerjaan dan dikaji ulang agar dapat 
diketahui sejauhmana  kesesuaiannya dengan yang dibutuhkan 
untuk level pekerjaan tertentu.  Proses validasi dapat dilakukan 
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kepada petugas yang memiliki tugas pekerjaan sesuai dengan 
persyaratan yang terdapat di dalam SKK.  

4)  Sosialisasi SKK 
SKK yang telah divalidasi dan disepakati oleh stakeholder  
disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya dunia usaha/industri.  
SKK yang telah disahkan dan dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri, 
dapat dikembangkan menjadi Rancangan Standar Kompetensi Kerja 
Nasional Indonesia (RSKKNI) untuk selanjutnya menjadi SKKNI setelah 
melalui tahapan prakonvensi dan konvensi sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 

b. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan (IKP) 

Pelaksanaan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan (IKP) dilakukan untuk 

memperoleh Kekurangan Kompetensi Kerja (KKK). Selisih antara SKK 

dengan Kompetensi Kerja Nyata (KKN) adalah KKK. IKP dilakukan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut:  (a) Menyusun dan membahas 

instrumen IKP berdasarkan SKK/SKKNI; (b) Identifikasi KKN terhadap 

calon peserta pelatihan melalui wawancara dan observasi; (c) Data hasil 

identifikasi KKN dibandingkan dengan SKK menghasilkan KKK; (d) KKK 

yang dihasilkan selanjutnya diseminarkan untuk menghasilkan kebutuhan 

pelatihan. IKP  dapat disusun sesuai dengan contoh format 2.   

 

Format 2.  . Contoh Format Instrumen Identifikasi kebutuhan Pelatihan  

No. 
Unit 

Kompete
nsi 

Elemen 
Kompetensi 

Kriteria Unjuk 
Kerja 

Indikator 
Unjuk 
Kerja 

Hasil 
Pengamatan 

Lapangan 
KKN KKK 

1 2 3 4  5 6 7 
        
        
        
        
 

2. Perumusan Kebutuhan Pelatihan 
Hasil AKP yaitu KKK yang telah diseminarkan digunakan sebagai dasar 

untuk merumuskan kurikulum pelatihan sesuai dengan jenis dan jenjang 

pelatihan. Perumusan kebutuhan pelatihan dilakukan oleh penyelenggara 

sebelum pelaksanaan pelatihan, dengan cara sebagai berikut:  
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a. Menyusun Kurikulum  

1) Kurikulum pelatihan disusun sesuai dengan mata pelatihan yang dirinci 

dalam matrik yang memuat hasil pembelajaran, pokok bahasan, sub 

pokok bahasan, metode, media, alat bantu dan waktu.  Kurikulum 

disusun sesuai dengan contoh format 3. 

 

Format 3. Contoh  Format Kurikulum Pelatihan 

NO Mata Diklat Hasil 
Belajar 

Pokok Bahasan (unit 
kompetensi)* 

Sub Pokok Bahasan 
(elemen kompetensi)* Metode Media Alat 

Bantu 
JP @45 

menit 

I Kelompok 
Dasar 

       

II Kelompok Inti 
         
         
 Dst...        
 Kelompok 

Penunjang 
       

 

2) Silabus merupakan Unit Kompetensi (pokok bahasan) yang dirinci ke 

dalam matrik yang terdiri dari: (1) Elemen Kompetensi (sub pokok 

bahasan), (2) Kriteria Unjuk Kerja (KUK), (3) Indikator Unjuk Kerja, (4) 

Materi Pelatihan, dan (5) Perkiraan Waktu Pelatihan.  

 

Format 4. Contoh  Format Silabus  Pelatihan 

Elemen 
Kompetensi 

Kriteria  
Unjuk Kerja 

Indikator  
Unjuk Kerja 

Materi Diklat Perkiraan  
Waktu Diklat (menit) 

Pengetahuan Keterampilan Sikap Pengetahuan Keterampilan 
dan Sikap 

1 2 3 4 5 6 8 9 
 

  

 

     
  

 

3) Kurikulum dan silabus dibobot kedalam perkiraan waktu atau jumlah 

jam pelajaran yang dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok mata pelatihan, 

yaitu: (1) Kelompok Dasar (5-10%), (2) Kelompok Inti        (80-90%) dan 

(3) Kelompok Penunjang (5-10%).   

 

b. Metodologi Pelatihan  

Metodologi pelatihan ditentukan sesuai dengan sasaran peserta 

pelatihan yang akan dilatih. Metodologi pelatihan dipilih sesuai dengan 
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jenis dan jenjang pelatihan, serta menggunakan pendekatan 

pendidikan orang dewasa (Andragogy) atau pendekatan Experiential 

Learning Cycle (ELC) atau AKOSA (Alami, Kemukakan, Olah, 

Simpulkan, Aplikasikan) dalam bentuk kegiatan/metoda, antara lain 

ceramah, diskusi, curah pendapat, simulasi, studi kasus, praktik, 

magang, bermain peran, dan penugasan. Pemilihan metoda yang tepat 

dilakukan dengan cara memperhatikan kebutuhan setiap pokok 

bahasan/unit kompetensi atau sub pokok bahasan/elemen kompetensi.  

c. Bahan Ajar  

Bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran mencakup modul, 

unit kompetensi (UK), petunjuk lapangan (Petlap), bahan serahan , dan 

bahan tayang. 

1) Modul 

Modul merupakan materi belajar yang terdiri dari beberapa Unit 

Kompetensi (UK) dan terorganisasi secara sistematis.  Penyiapan 

modul disesuaikan dengan jenis dan jenjang pelatihan, disusun 

berdasarkan tujuan pelatihan, hasil belajar dan indikator keberhasilan. 

Modul merupakan salah satu output dari pelatihan bagi Pelatih Utama 

(DPU) yang digunakan untuk pelatihan tahap berikutnya.  

2) Unit Kompetensi (UK) 

Unit Kompetensi merupakan paket pembelajaran/materi belajar yang 

terdiri dari beberapa Elemen Kompetensi (EK) yang terorganisasi 

secara sistematis.  Penyiapan UK disesuaikan  dengan jenis dan 

jenjang pelatihan yang disusun berdasarkan kode unit/judul 

unit/diskripsi unit, elemen kompetensi, kriteria unjuk kerja, batasan 

variabel, panduan penilaian dan kompetensi kunci sesuai Standar 

Kompetensi Kerja (SKK).  Unit Kompetensi merupakan salah satu 

output pelatihan bagi pelatih (DP) yang digunakan untuk tahapan 

pelatihan berikutnya.  

3) Petunjuk Lapangan (Petlap)  

Petunjuk lapangan merupakan unit materi belajar terkecil dan disusun 

dari satu Elemen Kompetensi (EK).  Penyiapan Petlap disusun 

berdasarkan judul elemen kompetensi yang terdiri dari definisi 
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operasional, tujuan, manfaat, metode, alat dan bahan, tempat, langkah 

kegiatan, hasil, evaluasi dan informasi pokok. Bahan yang digunakan 

dalam proses pembelajaran berdasarkan kondisi nyata lapangan. 

Petlap merupakan salah satu bahan ajar yang disusun oleh pelatih 

untuk digunakan pada pelatihan teknis.  

4) Bahan Serahan  

Bahan serahan merupakan bahan rujukan untuk memperkaya 

wawasan peserta pelatihan dalam memahami materi belajar. Bahan 

serahan ini dapat berbentuk lembar informasi penunjang, lembar 

penugasan penyelesaian kasus yang relevan dengan materi belajar. 

5) Bahan Tayang 

Bahan tayang merupakan materi belajar yang dikemas secara ringkas 

disusun sesuai jenis dan jenjang pelatihan sebagai alat bantu proses 

belajar. Penyajian bahan tayang harus dikemas secara menarik, 

memuat informasi terkini dan relevan dengan hasil belajar yang 

diharapkan. 

d. Penentuan Jumlah Jam Berlatih   

1) Lamanya proses berlatih ditetapkan berdasarkan waktu yang 

diperlukan untuk mencapai kompetensi kerja yang dibutuhkan peserta 

pelatihan, dengan satuan waktu 45 menit per jam berlatih dan jumlah 

jam berlatih dalam satu hari adalah 8 (delapan) jam atau ukuran lainya 

sesuai kebutuhan; 

2) Jumlah jam berlatih ditentukan berdasarkan pada waktu yang 

dibutuhkan untuk melakukan proses dan ulangan yang diperlukan 

untuk menyelesaikan satu unit/elemen kompetensi, dan melakukan 

berapa kali pengulangan yang diperlukan dalam proses berlatih sampai 

peserta pelatihan dinyatakan kompeten;  

3) Lamanya pelatihan merupakan penjumlahan seluruh waktu untuk 

proses dan ulangan yang diperlukan oleh peserta pelatihan untuk 

mempelajari seluruh unit/elemen kompetensi.   

e. Evaluasi Pembelajaran  

Evaluasi pembelajaran dinilai dari aspek pengetahuan, keterampilan, 

sikap dan perilaku. Bahan evaluasi disiapkan oleh pelatih terhadap 

peserta pelatihan  terdiri dari:  
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1) Evaluasi awal dilakukan pada awal proses pelatihan untuk mengetahui 

tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta pada mata 

pelatihan tertentu sebelum berlatih, yang digunakan sebagai acuan 

bagi Pelatih dalam menyampaikan mata pelatihan sesuai dengan 

tingkat kemampuan peserta.   

Bahan evaluasi awal dipersiapkan oleh pelatih, sedangkan 

pelaksanaannya dilakukan bersama oleh pelatih dan panitia 

penyelenggara pelatihan yang membidangi evaluasi pelatihan. 

2) Evaluasi pertengahan dipersiapkan dan dilaksanakan oleh masing-

masing pelatih selama proses pelatihan berlangsung, untuk mengukur 

kemajuan berlatih peserta pada tingkat pengetahuan, keterampilan dan 

sikap pada masing-masing mata pelatihan. Hasil evaluasi digunakan 

sebagai bahan untuk memperbaiki metoda, materi dan proses berlatih.  

Selain itu, hasil evaluasi digunakan juga sebagai salah satu bahan 

pertimbangan prestasi kompetensi peserta. 

3) Evaluasi akhir dilakukan pada akhir proses pelatihan untuk mengukur 

tingkat pencapaian hasil pembelajaran dari awal sampai akhir proses 

pelatihan pada tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap. Bahan 

evaluasi akhir dipersiapkan oleh pelatih, sedangkan pelaksanaannya 

dilakukan bersama oleh pelatih dan panitia penyelenggara pelatihan 

yang membidangi evaluasi pelatihan.   

f. Pola Pelatihan 

Pola pelatihan dapat diartikan sebagai urutan dan metode kegiatan 

pelatihan yang terdiri dari pembekalan, pendalaman, dan pemantapan. 
Pemilihan Pola Pelatihan berdasarkan dengan jenis dan jenjangnya 

disesuaikan dengan kurikulum, metoda dan lamanya pelatihan, dengan 

pengaturan sebagai berikut : 

1) Pelatihan bagi Pelatih Utama (DPU) dilaksanakan minimal 14 hari (112 

JP) dengan pola pelatihan:  

(1) Pembekalan (20%), memuat materi kelompok dasar dan kelompok 

inti yang dilaksanakan secara klasikal.  Materi kelompok dasar 

berisikan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan topik 

pelatihan, sedangkan materi kelompok inti berisikan materi teknis 

pelatihan.  
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(2) Pendalaman (50%), memuat materi kelompok inti yang 

dilaksanakan pada situasi nyata di lapangan/praktik di bawah 

bimbingan tenaga fasilitator dari masing-masing materi teknis 

pelatihan. 

(3) Pemantapan (30%), mendiskusikan dan merumuskan hasil 

pendalaman sebagai dasar penyusunan bahan ajar dalam bentuk 

modul yang digunakan sebagai materi Pelatihan bagi Pelatih (DP) 

atau sebagai materi Pelatihan bagi Pemandu Lapangan I (PL-I). 

2) Pelatihan bagi Pelatih (DP) atau Pelatihan bagi Pemandu Lapangan I  

(PL-I) dilaksanakan minimal 12 hari (96 jam berlatih) dengan alokasi 

bobot dan isi Pembekalan dan Pendalaman relatif sama dengan Pelatih 

Utama. Perbedaan terletak pada tahap   Pemantapan mendiskusikan 

dan merumuskan hasil pendalaman sebagai dasar penyusunan bahan 

ajar dalam bentuk Unit Kompetensi (UK) yang digunakan sebagai 

materi Pelatihan Teknis atau sebagai materi Pelatihan bagi Pemandu 

Lapangan II (PL-II).  

3) Pelatihan Teknis  

Pelatihan teknis memuat materi yang bersifat teknis ( misalnya 

pelatihan mengelas, membuat keripik kacang, dll)  sesuai dengan AKP.  

Pada akhir pelatihan masing-masing peserta membuat rencana 

implementasi untuk penyempurnaan pelaksanaan tugas di lapangan.  

4) Pelatihan bagi Pemandu Lapangan II (PL-II), dilaksanakan minimal 7 

hari selama 56 jam berlatih dengan pola Pembekalan dan Pendalaman 

sama dengan PL-I. Sedangkan pada pemantapan mendiskusikan dan 

merumuskan hasil pendalaman sebagai dasar penyusunan bahan ajar 

dalam bentuk Petunjuk Lapangan (Petlap) yang digunakan sebagai 

materi Sekolah Lapangan (SL).  

5) Pelatihan kepemimpinan dan manajemen dengan menghasilkan 

rencana implementasi untuk mendukung pelaksanaan tugas 

kelembagaan dan pekerjaannya. 

g. Tenaga Kepelatihanan  

Penyelenggara pelatihan menyediakan tenaga kepelatihanan dan tenaga 

kepelatihanan lainnya sesuai dengan jenis dan jenjang pelatihan. 
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Penetapan tenaga kepelatihanan, khususnya pelatih dan  instruktur 

didasarkan pada;  

1) kesesuaian antara materi yang dilatihkan dengan kompetensi, 

spesialisasi dan pengalaman yang dimiliki fasilitator.   

2) Penguasaan metodologi pembelajaran dan manajemen kelas;  

3) Kemampuan menyusun Garis Besar Pelaksanaan Pembelajaran  

(GBPP/SAP/RPP); 

4) Kemampuan menyusun dan menggunakan bahan ajar; 

5) Kemampuan menilai hasil berlatih peserta; 

6) Memiliki rasa pengabdian dan tanggungjawab ; 

7) Diutamakan yang sudah memiliki sertifikat Pelatihan bagi Pelatih (DP) 

dibidangnya. 

h. Prasarana dan Sarana Pelatihan 

Standar kebutuhan prasarana dan sarana pelatihan ditetapkan 

berdasarkan jenis pelatihan.   

 

3. Pelaksanaan Pelatihan 
a. Persiapan Pelatihan 

Persiapan pelatihan dilakukan dengan para pemangku kepentingan 

(stakeholders) untuk memastikan  calon peserta, jadwal pelaksanaan, 

tenaga kepelatihanan dan tenaga kepelatihanan lainnya, bahan ajar dan 

alat bantu berlatih, pola pelatihan, prasarana dan sarana pelatihan, dan 

pembiayaan. 

b. Rekruitmen Peserta Pelatihan 
Rekruitmen peserta pelatihan perlu memperhatikan kesesuaian antara jenis 

dan jenjang pelatihan yang telah ditetapkan berdasarkan Kekurangan 

Kompetensi Kerja (KKK) untuk memenuhi Standar Kompetensi Kerja (SKK) 

yang dipersyaratkan dalam bidang tugas dan pekerjaan.  

c. Kepanitiaan Pelatihan  
Panitia pelaksana mempunyai kemampuan untuk memfasilitasi kegiatan 

pelatihan dengan prinsip-prinsip pelayanan prima. Panitia pelaksana 

pelatihan diutamakan yang telah memiliki sertifikat Manajemen Pelatihan 

(Management of Training/MoT) dan Pelatihan bagi Petugas Kepelatihanan 
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(Training Officer Course/TOC). Panitia pelaksana berjumlah 5 (lima) orang 

yang terdiri dari:   

1) Ketua berasal dari  unsur bidang penyelenggaraan atau yang 

menangani penyelenggaraan pelatihan; 

2) Sekretaris  berasal dari unsur bagian umum atau yang menangani ke 

tata usahaan; 

3) Seksi materi berasal dari Pelatih sesuai dengan spesialisasi dan jenis 

pelatihan; 

4) Seksi evaluasi berasal dari unsur bidang program dan evaluasi atau 

yang menangani evaluasi; 

5) Seksi keuangan berasal dari unsur bagian umum atau yang menangani 

keuangan. 

d. Tempat Pelaksanaan Pelatihan  
Penentapan tempat Pelatihan  memperhatikan status kelembagaan dan 

kelayakan sarana dan prasarana yang tersedia dan kemudahan akses bagi 

peserta.  Lembaga  pelatihan yang program pelatihannya telah terakreditasi 

merupakan tempat pelaksanaan pelatihan pilihan utama.   

e. Sertifikasi Pelatihan  
Peserta pelatihan yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh proses 

pembelajaran dengan baik, diberikan surat keterangan pelatihan oleh 

penyelenggara pelatihan. Surat keterangan pelatihan diberikan dalam 

bentuk Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP). Peserta 

pelatihan berhak mendapatkan sertifikat kompetensi yang diberikan oleh 

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) setelah lulus uji kompetensi. 

BNSP dapat memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 

yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sertifikasi profesi. 

f. Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan  
Evaluasi penyelenggaraan dilakukan untuk menilai efisiensi dan efektivitas 

dari suatu kegiatan pelatihan. Aspek yang dievaluasi meliputi:        

1) Evaluasi Peserta  

2) Evaluasi terhadap Pelatih            

3) Evaluasi Terhadap Penyelenggaraan Pelatihan 

4) Evaluasi Kepuasan Peserta Terhadap Penyelenggaraan Pelatihan 

. 
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g. Pelaporan Pelatihan   
Pelaporan pelatihan disusun oleh penyelenggara pelatihan yang 

merupakan media pertanggungjawaban yang memberikan informasi 

tentang perkembangan pelaksanaan dan tingkat capaian kinerja, serta 

analisis keberhasilan yang dicapai ataupun kelemahan yang masih 

dihadapi dalam penyelenggaraan pelatihan.  
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BAB IV.  

EVALUASI PELATIHAN 

 

Evaluasi Program ditujukan supaya fleksibel dan spesifik untuk kondisi tertentu, 

dalam artian untuk menjawab pertanyaan, menguji hipotesis atau menjelaskan proses 

program. Evaluasi difokuskan untuk memperoleh informasi yang dapat menurunkan 

ketidakpastian mengenai masalah yang dihadapi selama evaluasi. Evaluasi sebaiknya 

melibatkan system yang mengumpulkan informasi yang verifiable pada suatu program 

dan menunjukkan fakta dari hasil dan efektifitas biaya. Tujuan adanya untuk 

menghasilkan data yang kredibel, obyektif dan berguna secara berkala untuk alokasi 

sumber daya, perbaikan dan akuntabilitas program . Salah satu permasalahan ketika kita 

hendak melakukan evaluasi adalah pemilihan model yang dianggap paling sesuai 

terhadap program yang hendak dievaluasi. Pemilihan model evaluasi ini menjadi 

penting dikarenakan setiap program memiliki karakteristik yang berbeda dan setiap 

model evaluasi memiliki asumsi, pendekatan, terminologi, dan logika berpikir yang 

berbeda pula. Oleh karenanya penggunaan lebih dari satu model dalam suatu evaluasi 

sangat tidak disarankan karena justru akan memunculkan kerancuan dan benturan 

logika antar model. 

Meskipun setiap model evaluasi tetap memiliki keterbatasan, namun pemilihan 

model yang tepat akan berimplikasi langsung terhadap kualitas informasi yang 

dihasilkan oleh suatu evaluasi. Kualitas informasi dalam suatu evaluasi bisa menjadi 

ukuran keberhasilan suatu evaluasi. Sebab tujuan utama evaluasi adalah menyediakan 

informasi bagi pengambil keputusan mengenai suatu program untuk menentukan 

apakah suatu program dihentikan, diteruskan dengan perbaikan, atau diteruskan dengan 

pengembangan. 

Evaluator biasanya tergantung pada manajer program untuk memperoleh 

informasi-informasi kunci, dan akses kepada organisasi, sumber data dan sumber 

evaluasi lain. Hubungan kerjasama antar evaluator dengan manajer sangat dipengaruhi 

oleh tujuan evaluasi.  Untuk menentukan jenis atau model evaluasi yang hendak 

digunakan, seorang evaluator biasanya mempertimbangkan dua hal yaitu jenis program 

yang hendak dievaluasi dan tujuan atau untuk kepentingan apa suatu evaluasi 

dilakukan. 

Dari sisi tujuan evaluasi, ada evaluasi yang digunakan untuk mengetahui tingkat 

kesenjangan suatu program, tingkat efektifitas suatu program, ada pula evaluasi yang 
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bertujuan untuk menemukan hasil suatu program di luar tujuan program yang 

direncanakan. Dari sisi program, seandainya kita persempit menjadi program 

pendidikan, ada program pendidikan dengan term waktu yang panjang dengan cakupan 

bidang garapan program yang luas dan tujuan program yang komprehensif, seperti 

penyelenggaraan kegiatan persekolahan formal. Ada pula program pendidikan dengan 

term waktu yang singkat dengan bidang garapan yang lebih spesifik serta memiliki 

tujuan program yang lebih sempit. Contoh program ini adalah program pelatihan, 

kursus, dan pelatihan. Salah seorang tokoh yang mencoba memperkenalkan model 

evaluasi untuk program-program short-term dengan bidang garapan dan tujuan yang 

spesifik adalah Kirkpatrick. 

Ada beberapa metode yang bisa dijadikan pedoman untuk menilai apakah 

pelatihan yang telah diselenggarakan telah membuahkan hasil seperti yang telah 

diharapkan: 

1. Evaluasi Pelatihan, dilakukan segera setelah pelatihan selesai dilaksanakan. 

Biasanya dilakukan untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelatihan, atau 

pelaksanaan pelatihan. 

2. Evaluasi yang dilakukan beberapa minggu setelah pelatihan dilakukan. Biasanya 

dilakukan untuk pelatihan yang bersifat pemahaman. Metode yang biasa 

dilakukan adalah dalam media tanya jawab, atau presentasi. 

3. Evaluasi pengembangan ketrampilan, dilakukan beberapa bulan setelah 

pelatihan dilakukan. Contohnya, melakukan inspeksi terhadap pekerjaannya dan 

hasil kerja personil.  

Dengan diadakannya evaluasi ini diharapkan organisasi dapat mengambil 

kesimpulan apakah pelatihan yang telah dilakukan selama ini berhasil, dalam artian 

dapat diaplikasikan di tempat kerja. Karena jika tidak maka akan sia-sialah segala biaya 

yang telah dikeluarkan, sedangkan hasil yang didapat tak sesuai dengan keinginan. 

Memang mengadakan suatu pelatihan adalah salah satu bentuk investasi yang hasilnya 

tidak langsung kelihatan, tetapi dikemudian hari akan terlihat apakah investasi yang 

telah dikeluarkan dapat memberikan hasil yang optimal. 

Selain itu evaluasi yang diadakan jangan sampai hanya akan membuat 

pekerja/karyawan stress, karena khawatir jika tidak bisa menjawab semua pertanyaan 

akan dikeluarkan oleh perusahaan. Hal inilah salah satu yang harus bisa diantisipasi 

oleh perusahaan, dalam hal ini HRD Divisi Training, sehingga tujuan semula dari 

pelatihan akan dapat tercapai. Evaluasi penyelenggaraan pelatihan dilaksanakan sesuai 
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dengan keyakinan dan model yang dianut. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan 

pelatihan dapat dievaluasi dari berbagai siklus pelatihan. Berikut dibawah ini uraian 

tentang model-model siklus pelatihan, yang dapat kita gunakan dalam melakukan 

evaluasi pelatihan. 

1. Model Tradisional Siklus Pelatihan 

Model tradisional siklus pelatihan menempatkan evaluasi pada akhir 

pelatihansetelah pelaksanaan pelatihan. Pada model siklus tradisional ini, Pelatih 

/Pelatih mencari dampak pelatihan setelah pelatihan dilaksanakan melalui pemberian 

penugasan-penugasan kepada peserta latih. Pada model ini, evaluasi pelatihan 

memiliki keterbatasan yaitu pertama, tidak dapat membandingkan kebutuhan 

pelatihan sesuai dengan dunia kerja dengan hasil pelatihan yang telah dicapai oleh 

peserta. Kedua, tidak dapat mengevaluasi perilaku yang diperoleh selama pelatihan 

untuk diterapkan pada tempat bekerjanya. Ketiga, selisih nilai pre-test dengan post-

test tertinggi yang dapat dicapai oleh peserta latih tidak merepresentasikan bahwa 

yang bersangkutan paling baik dalam mengaplikasikan hasil pelatihan di temp 

kerjanya. Keempat, bila peserta memiliki daya ingat yang kuat maka hasil post-test 

memiliki   kecenderungan ke kanan. Kelima, pada model ini sebagian besar test 

hanya menilai kemampuan kognitif. 

 

 
Gambar 1. Model Tradisional Siklus Pelatihan 

 

Pada model tradisional siklus pelatihan, Pelatih / Pelatih melakukan  evaluasi 

pelatihan dengan membandingkan hasil yang dicapai peserta antara pre-tes dan post-
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test. Keberhasilan pelatihan menurut model ini adalah rentang tertinggi yang dapat 

dicapai peserta yang ditunjukan melalui selisih nilai pre-test dengan post-test. Model 

ini banyak digunakan di Indonesia, karena dinilai praktis, paling mudah dan murah 

dalam mengevaluasi pelatihan. Model ini masih digunakan oleh pemerintah dan 

swasta dalam melakukan evaluasi pelatihan, termasuk keberhasilan pelatihan. 

2. The “ Endless Belt” of Training & Development 

Model ini dikembangkan di Inggris sebagai pendekatan sistem pada 

pelatihan,yang menempatkan evaluasi pada titik sentral dalam pelatihan. Pada fase 

disain pelatihan, evaluasi menentukan metode yang akan digunakan serta 

memberikan kesempatan melakukan feedback pada setiap tahap. Perbaikan pelatihan 

dapat dilakukan secara berkelanjutan. Pada model ini, terlihat validasi berkaitan erat 

dengan disain dan pelaksanaan pelatihan, sedangkan evaluasi berhubungan erat 

dengan objektif dan outcomes pelatihan. Dan menempatkan hasil-hasil pelatihan 

sesuai dengan konteks dan kebutuhan organisasi. Model ini banyak digunakan di 

dunia seperti di Inggris oleh British Gas dan rumah sakit. 

 

 
Gambar 2. The “ Endless Belt” of Training & DevelopmentENGANGGUR 

3. Model Kronologis 

Melalui tulisan ini penulis memperkenalkan model evaluasi pelatihan dengan 

menggunakan Model Kronologis. Model Kronologis pada evaluasi pelatihan 

diterapkan berdasarkan kronologis waktu penyelenggaraan pelatihan. Berdasarkan 

waktu pelaksanaan tersebut maka evaluasi pelatihan dapat kita bagi menjadi tiga 

area. Tiga area tersebut yaitu : evaluasi pra-pelatihan yang lebih dikenal dengan 

Trainning Needs Assesment (TNA), evaluasi pada saat berlangsungnya pelatihan 
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dan evaluasi pasca pelatihan (EPP). Masing-masing area memiliki karakteristik yang 

sangat berbeda, namun merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan.  

 

 
Gambar : Model Kronologis Evaluasi Pelatihan 

 

 Evaluasi pelatihan dimulai dari pengkajian kebutuhan pelatihan itu sendiri atau 

lebih dikenal dengan Training Needs Asessment (TNA). TNA banyak digunakan di 

negara-negara maju termasuk juga Indonesia. Di Indonesia digunakan oleh 

kementerian kesehatan cq. Puspelatihan Aparatur dan Puspelatihan Nakes untuk 

membuat pelatihan bagi pegawainya agar sesuai dengan kebutuhan di tempat 

bekerjanya. Pada fase TNA, evaluasi kebutuhan pelatihan mencakup yaitu : adanya 

kesenjangan tuntutan masyarakat dengan penampilan pekerja berupa jasa atau 

barang yang dihasilkan, sehingga perlu pelatihan; kurikulum dan modul, Pelatih 

/Pelatih yang akan melatih, sarana dan prasarana, waktu, biaya, tempat dan akreditasi 

pelatihan. Tim TNA dapat dilaksanakan oleh komite dipimpin oleh pimpinan 

organisasi. Tim inti TNA dalam anggota komite adalah Pelatih / Pelatih yang 

berpengalaman melaksanakan TNA, bagian pengembangan SDM (Human Resources 

Development Departement) dan bagian quality control (Quality Control 

Departement). Anggota lain sebagai supporting team dapat dari bagian lain sesuai 

kebijakan organisasi. Hal yang perlu dilaksanakan oleh tim pada saat melakukan 

TNA adalah menentukan kompetensi inti dan kompetensi pendukung, yang nantinya 

akan digunakan sebagai pijakan mengembangan pelatihan. Tahap akhir pada fase 

TNA adalah akreditasi pelatihan. Sebelum dilaksanakan akreditasi pelatihan maka 
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perlu dilakukan validasi mencakup validitas isi (content validity) dan validitas 

struktur (construct validity). Validitas dilakukan dengan tujuan pelatihan tersebut 

memiliki kekutan dan ketajaman dalam mengasah dan mengembangkan kompetensi 

calon peserta di tempat kerja kelak. Fase berikut adalah fase pelaksanaan pelatihan. 

Pada fase pelaksanaan pelatihan, evaluasi dilakukan terhadap panitia penyelenggara, 

peserta, pelatih / pelatih, dan master of trainer (MoT). Evaluasi terhadap peserta 

termasuk membuat rencana tindak lanjut (RTL) yang akan diimplementasikan di 

tempat tugasnya. Khusus untuk pelatih / pelatih dapat melakukan self evaluation 

melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK) agar pelatihan yang dilaksanakan oleh 

pelatih / pelatih yang bersangkutan dapat meningkatkan kinerjanya pada pelatihan 

yang akan datang. Penelitian tindakan kelas sebagai pendekatan evaluasi pelatihan 

akan dibahas lebih rinci pada bab berikut tentang penelitian tindakan kelas. Hasil 

evaluasi pelaksanaan pelatihan digunakan untuk memperbaiki kinerja pelatihan pada 

masa yang akan datang. Hasil evaluasi pelatihan terhadap panitia penyelenggara bila 

didapat skor rata-rata kurang dari 80, maka pimpinan organisasi perlu mengganti 

kepantiaan atau merubah struktur kepanitiaan pada pelatihan yang akan datang. Hasil 

evaluasi terhadap pelatih / pelatih dan MoT bila diperoleh skor rata-rata kurang dari 

80, pimpinan organisasi perlu menyampaikan kepada yang bersangkutan. Pelatih / 

Pelatih dan MoT yang memperoleh skor rata-rata kurang dari 80, perlu melakukan 

instrospeksi untuk perbaikan. Idealnya untuk pelatih / pelatih evaluasi pelatihan 

dilaksanakan melalui penelitian tindakan kelas, karena lebih objektif. Namun karena 

melakukan PTK memerlukan biaya yang tidak sedikit maka hal ini sangat jarang 

dilakukan oleh pelatih / pelatih, mereka seringkali menggunakan evaluasi yang telah 

dilaksanakan panitia penyelenggara. Fase Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP). Fase EPP 

ini idealnya dilaksanakan satu tahun setelah pelatihan berakhir. Dengan 

pertimbangan anatara lain, bila pelatihan tentang anggaran, maka dapat dinilai 

kinerjanya secara utuh setelah tahun anggaran berjalan. Im Namun demikian dapat 

pula dilakukan lebih cepat dari satu tahun. Pegangan utama pelaksanaan EPP adalah 

kompetensi inti dan penunjang yang diimplementasikan di tempat kerja. Bahan 

penunjang lain adalah RTL yang telah dibuat peserta saat pelatihan berakhir. 

 

4. Model  CIRO 

Kerangka kerja evaluasi pelatihan CIRO diperkenalkan oleh Warr, Bird & 

Rackman (2001). CIRO merupakan singkatan dari Context evaluation, Input 
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evaluation, Reaction evaluation, dan Outcomes evaluation. Sebelum menerapkan 

CIRO dapat juga mengajukan beberapa pertanyaan mendasar, seperti “Apa yang 

perlu untuk diubah ?”, 

“Apa yang bisa dilakukan untuk mewujudkan perubahan tersebut ?” , “ Apa saran-

saran yang dapat diterapkan pada tempat yang akan dirubah ?”.  

a. Context Evaluation 

Pada fase konteks evaluasi pelatihan, kita menjawab pertanyaan pertama, 

Apa yang perlu untuk diubah ?”. Dalam konteks evaluasi Pelatih / Pelatih 

mencermati semua objektif yang telah ditetapkan sebelumnya yang mencakup 

jangka pendek sampai jangka panjang. Misalnya, apa yang diharapkan berubah 

dalam organisasi ?, maka perlu ditetapkan beberapa objektif, sehingga nantinya 

Pelatih / Pelatih membuat suatu kegiatan pelatihan yang dapat merubah 

kebiasaan kerja peserta latih di tempat bekerjanya.Berdasarkan beberapa 

objektif yang ditetapkan tersebut, maka diidentifikasi pengetahuan,sikap dan 

keterampilan yang harus diberikan kepada peserta latih. Apakah objektif yang 

telah ditetapkan sebelumnya telah sesuai dengan kondisi organisasi dengan 

objektif yang diidentifikasi oleh Pelatih / Pelatih termasuk pengetahuan, sikap 

dan keterampilan sudah sesuai untuk kebutuhan perubahan. 

b. Input Evaluation 

Pada fase input evaluasi pelatihan, kita menjawab pertanyaan kedua, “Apa 

yang bisa dilakukan untuk mewujudkan perubahan tersebut ?”. Pelatih / Pelatih 

pada fase ini perlu mengevaluasi sumber-sumber yang dapat diberdayakan oleh 

alumnus pelatihan. Sumber-sumber yang perlu dielaborasi seperti anggaran, 

staff, sistem meritisasi atau penghargaan untuk setiap jenis pelatihan, 

membandingkan sumber-sumber eksternal dan internal yang dapat 

dimanfaatkan. 

c. Reaction Evaluation 

Pada fase reaction evaluation, kita perlu mendapatkan informasi tentang 

reaksi peserta selama pelatihan dan setelah pelatihan dengan menggunakan 

penugasan tertentu. Reaksi peserta dapat diperoleh secara formal dengan 

memberikan kuesioner dan atau informal saat istirahat atau saat makan. 

Beberapa waktu setelah pelatihan berakhir, reaksi alumnus juga perlu diperoleh 

secara formal dan informal. Menurut beberapa ahli, dalam menggali reaksi 

peserta perlu melibatkan orang-orang yang memiliki intensitas cukup tinggi 
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dalam berhubungan dengan peserta, sehingga informasi yang diperoleh saling 

melengkapi. 

d. Outcomes Evaluation 

Pada fase outcome evaluation terdapat empat tahap yang perlu dicermati. 

Tahap-tahap tersebut adalah : menentukan objektif pelatihan, memilih 

pengukuran untuk setiap objektif, mengukur setiap objektif pada waktu yang 

tepat, dan mengkaji hasil-hasil yang diperoleh untuk meningkatkan pelatihan. 

Menentukan objektif pelatihan telah dilaksanakan pada fase konteks evaluasi. 

Tujuan utama pada tahap ini adalah melakukan evaluasi proses untuk pelatih / 

pelatih dalam meningkatkan produktivitasnya pada pelatihan saat ini dan yang 

akan datang. Tiga tahap berikutnya dalam fase outcomes evaluation adalah 

mengukur perubahan individu di tempat kerjanya segera setelah pelatihan. Hal 

yang diukur mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan. Selanjutnya, 

mengukur dampak perubahan organisasi yang telah dilaksanakan oleh alumnus.  

Model CIRO hampir mirip dengan model kirkpartick. Kemiripannya adalah 

menggunakan kerangka evaluasi yang paralel berkaitan dengan pembelajaran 

dan hasil belajar. Perbedaannya adalah pada Kirkpartick menggunakan 

pendekatan Trainer-Centered, sedangkan pada CIRO berfokus kepada Trainer 

menyiapkan sumber-sumber untuk peserta.Namun demikian, kesemua model-

model evaluasi pelatihan yang dipaparkan tersebut memiliki kelebihan masing-

masing, tinggal kita memilih model yang paling tepat sesuai dengan organisasi 

kita. Dapat juga kita mengadaptasi model-model tersebut, karena setelah penulis 

cermati setiap model memiliki tujuan yang hampir serupa. Setidaknya, evaluasi 

pelatihan sangat menolong kita untuk memahami hal-hal berikut ini, yaitu : 

1) Kekuatan dan kelemahan program pelatihan yang sedang dilaksanakan 

2) Dampak pelatihan pada diri individu yang dilatih 

3) Dampak pelatihan pada organisasi peserta 

4) Orang-orang yang harus dilibatkan dalam program pelatihan yang akan kita 

laksanakan 

5) Benefit yang paling besar untuk organisasi dari pelaksanaan pelatihan 

6) Biaya versus benefit yang diperoleh dari pelatihan 

7) Spesialisasi area individu yang perlu ditindaklanjuti untuk pengembangan 

dirinya. 
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5. Model D. Kirkpatrick 

Model Kirkpatrik dikenalkan oleh Barclays Bank PLC, pertama kali pada tahun 

1975. Model ini diakui memiliki kelebihan karena sifatnya yang menyeluruh, 

sederhana, dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi pelatihan. Menyeluruh dalam 

artian model evaluasi ini mampu menjangkau semua sisi dari suatu program 

pelatihan. Dikatakan sederhana karena model ini memiliki alur logika yang 

sederhana dan mudah dipahami serta kategorisasi yang jelas dan tidak berbelit-belit. 

Sementara dari sisi penggunaan, model ini bisa digunakan untuk mengevaluasi 

berbagai macam jenis pelatihan dengan berbagai macam situasi. 

 Menurut Kirkpatrick, evaluasi didefinisikan sebagai kegiatan untuk menentukan 

tingkat efektifitas suatu program pelatihan. Dalam model Kirkpatrick, evaluasi 

dilakukan melalui empat tahap evaluasi atau kategori.  

Setiap level evaluasi pelatihan berdasarkan kepada reaksi peserta latih yang 

berdampak kepada organisasi. Keempat level tersebut yaitu : 

a. Reaction; adalah evaluasi untuk mengetahui tingkat kepuasan peserta terhadap 

pelaksanaan suatu pelatihan. 

b. Learning; adalah evaluasi untuk mengukur tingkat tambahan pengetahuan, 

ketrampilan maupun perubahan sikap peserta setelah mengikuti pelatihan 

c.  Behaviour; adalah evaluasi untuk mengetahui tingkat perubahan perilaku kerja 

peserta pelatihan setelah kembali ke lingkungan kerjanya 

d. Result; adalah evaluasi untuk mengetahui dampak perubahan perilaku kerja 

peserta pelatihan terhadap tingkat produktifitas organisasi Selanjutnya ke empat 

tahap evaluasi tersebut akan dijelaskan secara lebih rinci.  

Model evaluasi yang dikembangkan oleh Kirkpatrik akan dijelaskan secara lebih 

rinci sebagai berikut: 

a. Reaction  

Evaluasi terhadap reaksi bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan peserta 

pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan. Yang menjadi pertanyaan adalah: 

Mengapa tingkat kepuasan peserta mesti diukur? Apakah ada relevansinya 

terhadap pelatihan itu sendiri?  

Pertama, sesungguhnya evaluasi reaksi ini merupakan evaluasi terhadap proses 

pelatihan itu sendiri. Kualitas proses atau pelaksanaan suatu pelatihan dapat kita 

ukur melalui tingkat kepuasan pesertanya. Keduanya berbanding lurus. Semakin 

bagus pelaksanaan suatu pelatihan, akan semakin bagus pula respon kepuasan 
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peserta terhadap penyelenggaraan suatu pelatihan; Kedua, kepuasan peserta 

terhadap penyelenggaraan atau proses suatu pelatihan akan berimplikasi 

langsung terhadap motivasi dan semangat belajar peserta dalam pelatihan. 

Peserta pelatihan akan belajar dengan lebih baik ketika dia merasa puas dengan 

suasana dan lingkungan tempat ia belajar.  

Mengetahui tingkat kepuasan peserta dapat dilakukan dengan mengukur 

beberapa aspek dalam pelatihan. Aspek itu meliputi: pelayanan panitia 

penyelenggara, kualitas instruktur, kurikulum pelatihan, materi pelatihan, 

metode belajar, suasana kelas, fasilitas utama dan fasilitas pendukung, 

kebernilaian dan kebermaknaan isi pelatihan, dan lain-lain yang berhubungan 

dengan penyelenggaraan suatu pelatihan. Mengukur reaksi ini relatif mudah 

karena bisa dilakukan dengan menggunakan reaction sheet yang berbentuk 

angket. Evaluasi terhadap reaksi ini sesungguhnya dimaksudkan untuk 

mendapatkan respon seasaat peserta terhadap kualitas penyelenggaraan 

pelatihan. Oleh karena itu waktu yang paling tepat untuk menyebarkan angket 

adalah sesaat setelah pelatihan berakhir atau beberapa saat sebelum pelatihan 

berakhir. 

 

b. Learning. 

Menurut Kirkpatrick, belajar dapat didefinisikan sebagai perubahan sikap 

mental (attitude), perbaikan pengetahuan, dan atau penambahan ketrampilan 

peserta setelah selesai mengikuti program. Melalui definisi tersebut kita dapat 

menentukan aspek apa saja yang mesti diukur dalam evaluasi tahap kedua ini.  

Evaluasi tahap kedua ini sesungguhnya evaluasi terhadap hasil pelatihan. 

Program dikatakan berhasil ketika aspek-aspek tersebut diatas mengalami 

perbaikan dengan membandingkan hasil pengukuran sebelum dan sesudah 

pelatihan. Semakin tinggi tingkat perbaikannya, dikatakan semakin berhasil pula 

suatu program pelatihan.  

Kegiatan pengukuran dalam evaluasi tahap kedua ini relatif lebih sulit dan lebih 

memakan waktu jika dibanding dengan mengukur reaksi peserta. Oleh 

karenanya penggunaan alat ukur dan pemilihan waktu yang tepat akan dapat 

membantu kita mendapatkan hasil pengukuran yang sahih dan akurat. Alat ukur 

yang bisa kita gunakan adalah tes tertulis dan tes kinerja.  
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Tes tertulis kita gunakan untuk mengukur tingkat perbaikan pengetahuan dan 

sikap peserta, sementara tes kinerja kita gunakan untuk mengetahui tingkat 

penambahan ketrampilan peserta. Untuk dapat mengetahui tingkat perbaikan 

aspek-aspek tersebut, tes dilakukan sebelum dan sesudah program. Disamping 

itu, Kirkpatrick juga menyarankan penggunaan kelompok pembanding sebagai 

referensi efek pelatihan terhadap peserta. Kelompok pembanding ini adalah 

kelompok yang tidak ikut program pelatihan. Kedua kelompok diukur dan 

diperbandingkan hasil pengukuran keduanya hingga dapat diketahui efek 

program terhadap pesertanya.  

 

c. Behaviour. 

 Evaluasi terhadap perilaku ini difokuskan pada perilaku kerja peserta pelatihan 

setelah mereka kembali ke dalam lingkungan kerjanya. Perilaku yang dimaksud 

di sini adalah perilaku kerja yang ada hubungannya langsung dengan materi 

pelatihan, dan bukan perilaku dalam konteks hubungan personal dengan rekan-

rekan kerjanya.  

Jadi, yang ingin diketahui dalam evaluasi ini adalah seberapa jauh perubahan 

sikap mental (attitude), perbaikan pengetahuan, dan atau penambahan 

ketrampilan peserta membawa pengaruh langsung terhadap kinerja peserta 

ketika kembali ke lingkungan kerjanya. Apakah perubahan sikap mental 

(attitude), perbaikan pengetahuan, dan atau penambahan ketrampilan peserta itu 

diimplementasikan dalam lingkungan kerja peserta ataukah dibiarkan berkarat 

dalam diri peserta tanpa pernah diimplementasikan.  

Evaluasi perilaku ini dapat dilakukan melalui observasi langsung ke dalam 

lingkungan kerja peserta. Disamping itu bisa juga melalui wawancara dengan 

atasan maupun rekan kerja peserta. Dari sini diharapkan akan diketahui 

perubahan perilaku kerja peserta sebelum dan setelah ikut program. Karena 

terkadang ada kesulitan untuk mengetahui kinerja peserta sebelum ikut 

pelatihan, disarankan juga untuk melakukan dokumentasi terhadap catatan kerja 

peserta sebelum mengikuti pelatihan.  

Pada program pelatihan yang sifatnya rutin yang merupakan kerjasama suatu 

institusi dengan penyelenggara pelatihan, mengukur perilaku kerja peserta dapat 

dilakukan secara simultan dari angkatan yang satu ke angkatan berikutnya. 

Dalam kasus ini, biasanya pimpinan organisasi atau institusi memegang peranan 
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penting dan biasanya pimpinan organisasi lah yang mengambil inisiatif sebab 

merekalah yang paling berkepentingan dengan hasil pelatihan yang sudah 

dikenakan pada anak buahnya. Seringkali peserta pelatihan membutuhkan waktu 

transisi dalam merubah perilaku kerjanya setelah ikut program.  

Oleh karena itu sangat disarankan pelaksanaan evaluasi perilaku ini dilakukan 

dengan terlebih dahulu memberi waktu jeda untuk masa transisi itu. Sementara 

pakar evaluasi menyarankan paling cepat 3 bulan setelah pelatihan berakhir. 

Disamping itu disarankan juga evaluasi ini dilakukan lebih dari satu kali dalam 

rentang waktu yang cukup untuk mengetahui apakah perubahan perilaku itu 

bersifat sementara ataukah permanen.  

 

d. Result. 

Evaluasi terhadap result bertujuan mengetahui dampak perubahan perilaku kerja 

peserta pelatihan terhadap tingkat produktifitas organisasi. Aspek yang bisa 

disasar dalam evaluasi ini meliputi kenaikan produksi, peningkatan kualitas 

produk, penuruna biaya, penurunan angka kecelakaan kerja baik kualitas 

maupun kuantitas, penurunan turn over, maupun kenaikan tingkat keuntungan.  

Jika kita persempit untuk organisasi persekolahan yang mengirim gurunya 

dalam program pelatihan, aspek yang bisa kita ukur dalam evaluasi result ini 

adalah suasana belajar di kelas, tingkat partisipasi siswa dalam pembelajaran, 

maupun nilai belajar siswa. Dalam skala yang lebih luas, aspek ini bisa 

dikembangkan menjadi kenaikan peringkat sekolah secara akademis, pandangan 

masyarakat mengenai kualitas sekolah yang bersangkutan, kenaikan jumlah 

pendaftar, dan kenaikan kualitas input siswa.  

Satu hal yang perlu disadari bahwa yang bisa dimasukkan dalam aspek evaluasi 

result ini tidak hanya melulu yang berhubungan dengan produktifitas, namun 

bisa lebih luas dari itu. Terbangunnya teamwok yang makin solid dan kompak 

yang berimplikasi langsung terhadap motivasi dan suasana kerja dalam suatu 

organisasi juga merupakan aspek yang bisa dijadikan pertimbangan dalam 

evaluasi di tahap ini.  

Selain melalui observasi langsung dan wawancara dengan pimpinan organisasi, 

evaluasi terhadap result ini sangat disarankan menggunakan metode 

dokumentasi. Dokumentasi terhadap catatan atau laporan organisasi dapat 

digunakan untuk mengetahui dampak pelatihan terhadap produktifitas 
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organisasi. Karena kebanyakan materi program pelatihan tidak berdampak 

secara langsung terhadap result organisasi, maka evaluasi di tahap ini 

membutuhkan jeda waktu yang lebih lama dibanding evaluasi terhadap perilaku. 

Apalagi biasanya perhitungan terhadap aspek-aspek result suatu organisasi 

dilakukan dalam periode laporan tahunan. Oleh karenanya evaluasi di tahap ini 

membutuhkan rentang waktu yang lebih lama dalam pelaksanaannya.  

Selain keempat tahap seperti yang telah disebutkan di atas, saat ini telah pula 

dikembangkan evaluasi model Kirkpatrick Plus dengan memasukkan satu lagi 

tahap evaluasi. Tahap ini dikenal sebagai tahap evaluasi return on investment 

(ROI). Tahapan ini biasanya diterapkan pada saat kita melakukan evaluasi 

terhadap peserta pelatihan yang berasal dari organisasi profit atau perusahaan.  

Logika berpikir yang melatarbelakangi dilakukannya evaluasi ROI ini adalah 

asumsi bahwa setiap keping yang ke luar dari kantong perusahaan selalu 

dianggap sebagai investasi, yang pada gilirannya harus mendatangkan profit 

atau keuntungan bagi perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu pada 

tahapan evaluasi ROI ini seorang evaluator dituntut mampu membuat 

perbandingan antara biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengirim 

pekerjanya mengikuti suatu pelatihan dengan keuntungan yang akan diperoleh 

oleh perusahaan dari keikutsertaan pekerjanya dalam pelatihan tersebut. Dalam 

tahapan ini seorang evaluator bisa melakukan dokumentasi terhadap berbagai 

catatan yang diperlukan. Catatan tersebut bisa berujud produktifitas atau 

keuntungan perusahaan sebelum dan sesudah program pelatihan, serta besarnya 

biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk suatu program pelatihan.  

Evaluasi model Kirkpatrick memiliki beberapa kelebihan. Meskipun demikian 

evaluasi ini juga mengandung beberapa kelemahan. Kelemahan itu adalah:  

1) evaluasi model ini mengasumsikan bahwa input dalam suatu program 

pelatihan dianggap sudah terstandar; dan  

2) kesulitan mengukur dampak program pelatihan terhadap kenaikan 

produktifitas, sebab sering kali ditemui bahwa kenaikan produktifitas 

disebabkan oleh demikian banyak faktor.  
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