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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen Sumber Daya Manusia dipandang sebagai suatu gerakan 

pengakuan terhadap pentingnya unsur manusia sebagai suatu gerakan pengakuan 

terhadap pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang potensial untuk 

dikembangkan dan peranannya yang begitu vital dan paling menentukan 

dibandingkan dengan unsur-unsur sumber daya lainnya. Oleh karenanya, 

organisasi yang bisa meningkatkan hasil produktivitas adalah organisasi yang bisa 

mengolah sumber daya manusia yang ada menjadi sumber daya manusia yang 

memiliki spesifikasi yang telah ditentukan perusahaan. Dan organisasi harus bisa 

memberikan perhatian yang optimal kepada seiap sumber daya manusia yang ada 

agar sumber daya manusia tersebut memberikan kontribusi penuh yang sesuai 

dengan kebutuhan organisasi tersebut. 

 Istilah manajemen sumber daya manusia semakin populer mengantikan 

manajemen personalia. Meskipun demikian istilah personalia ini masih tetap 

dipergunakan dalam banyak organisasi untuk memahami departemen yang 

menangani kegiatan-kegiatan seperti rekrutmen, seleksi, pemberian kompensasi, 

dan pelatihan karyawan.  

Manajemen Sumber Daya Manusia akhir-akhir ini merupakan istilah yang 

banyak dipergunakan dalam berbagai forum diskusi, seminar, lokakarya, dan 

sejenisnya. Pergantian istilah dari manajemen personalia dengan manajemen 

SDM di anggap sebagai suatu yang penting di sumber daya manusia dalam 

organisasi dengan adanya tantangan-tantangan yang semakin besar dalam 

pengelolaan SDM secara efektif. 

 Jadi, pada intinya Sumber Daya Manusia didefinisikan sebagai suatu 

strategi dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen yaitu planning, organizing, 

leading, dan controlling, dalam setiap aktivitas/fungsi operasional SDM mulai 

dari proses penarikan, seleksi, pelatihan dan pengembangan, penempatan yang 
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meliputi promosi, demosi dan transfer, penilaian kinerja, pemberian kompensasi, 

hubungan industrial, hingga pemutusan hubungan kerja, yang ditujukan bagi 

peningkatan kontribusi produktif dari SDM organisasi terhadap pencapaian tujuan 

organisasi secara lebih efektif dan efisien. 

 

 Menurut Rivai (2009 : 2) mendefinisikan Sumber Daya Manusia sebagai :  

 “Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses 

pendayagunaan sumb er daya lain secara efisien, efektif, dan 

produktif merupakan hal yang paling penting untuk mencapai 

tujuan.” 

  

2.1.1 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Kegiatan pengelolaan sumber daya manusia didalam suatu organisasi dapat 

diklasifikasikan ke dalam beberapa fungsi, diantaranya : 

1. Perencanaan (planning) 

Merupakan sebuah fungsi dimana didalamnya terdapat sebuah penetapan 

program-program pengelolaan sumber daya manusia yang akan dilaksanakan 

untuk waktu ke depan dalam pencapaian suatu tujuan organisasi tersebut. 

2. Pengorganisasian (organizing) 

Merupakan fungsi penyusunan dan pembentukan suatu organisasi dengan 

mendesain stuktur dan hubungan antar para pekerja dan tugas-tugas yang harus 

dikerjakan oleh orang-orang sudah ahli agar selesai dengan cepat dan tepat, 

termasuk menetapkan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab.  

3. Pengarahan (directing) 

Merupakan fungsi pemberian dorongan (motivasi) pada para pekerja, 

membimbing para pekerja yang merasa kesulitan atas tugas dan tanggung 

jawab yang diberikan dan melakukan pengarahan agar dapat mampu bekerja 

secara efektif dan efisien sesuai tujuan yang telah di rencanakan.  

4. Pengendalian (controlling) 

Merupakan fungsi pengukuran, pengawasan, dan pengendalian terhadap 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana rencana yang 
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telah ditetapkan, khususnya dibidang tenaga kerja, telah dicapai. Fungsi ini 

juga memungkinkan adanya tindakan koreksi atau perbaikan terhadap 

penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan tenaga kerja. 

 

2.1.2 Tujuan Sumber Daya Manusia 

Menurut Cushway yang dikutip oleh Dr.Edy Sutrisno (2011 : 7), Tujuan 

Manajemen Sumber Daya Manusia yaitu : 

1. Mempertimbangkan manajemen dalam membuat kebijakan SDM untuk 

memastikan bahwa organisasi memiliki pekerjaan yang bermotivasi dan 

berkinerja tinggi, memiliki pekerjaan yang selalu siap mengatasi 

perubahan dan memenuhi kewajiban pekerjaan secara ilegal. 

2. Mengimplementasi dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM yang 

memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya. 

3. Membantu dalam pengembangan arah keseluruhan organisasi dan strategi, 

khususnya yang berkaitan dengan implikasi SDM. 

4. Memberikan dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer lini 

mencapai tujuannya. 

 

2.1.3 Aktvitas – Aktivitas Manajemen Sumber Daya Manusia  

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) mempunyai berbagai aktivitas 

yang merupakan tindakan-tindakan yang diambil untuk menyediakan dan 

mempertahankan lingkungan kerja yang tepat dalam organisasi. Suatu organisasi 

kecil mungkin tidak memiliki suatu departemen sumber daya manusia. Aktivitas-

aktivitas manajemen SDM sering disebut juga sebagai fungsi-fungsi manajemen 

SDM. Dan sebagai berikut aktivitas-aktivitas Manajemen Sumber Daya Manusia : 

 

1. Perencanaan SDM menekankan perbandingan antara permintaan 

organisasi yang meliputi kuantitas dan kualitas karyawan dengan 

penawaran yang tersedia. Permintaan berasal dari tingkat operasi 

perusahaan yang saat ini diperkirakan. 
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2. Penarikan (rekcruitment) untuk mencari para pelamar kerja dalam rangka 

menjamin pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia bagi organisasi.  

a. Job Analysis : suatu analisis yang sistematis terhadap berbagai 

pekerjaan atau jabatan di dalam suatu perusahaan. 

b. Job description : analisis ini merupakan suatu proses untuk meneliti 

pekerjaan yang dilakukan oleh seorang karyawan dan analisis ini 

merupakan hasil penyiapan dari deskripsi pekerjaan.  

 

3. Seleksi : memilih karyawan baru yang sesuai dengan kebutuhan organisasi 

yang sesuai dengan kebutuhan organisasi yang telah direncanakan dalam 

human resource planning. 

 

4. Orientasi (oriantation) dan pelatihan (trainning)  : pelatihan mencakup 

mulai dari intruksi kerja sederhana sampai dengan pendidikan dan kursus 

yang ditawarkan. Pelatihan dan pengembangan jelas menunjukkan bahwa 

organisasi merencanakan kemajuan bagi karyawannya. 

 

5. Penempatan (placement) : setelah proses seleksi dilakukan, maka 

diharapkan perusahaan dapat melakukan proses penempatan karyawan 

pada posisi atau jabatan yang sesuai. Hal ini sering dikenal dengan istilah 

dengan istilah the right man in the right place. 

 

6. Pengembangan (development) : mengajarkan para karyawan lama ilmu 

pengetahuan baru, keterampilan-keterampilan, dan berbagai peningkatan 

kemampuan. 

 

7. Penilaian kinerja karyawan : tidak hanya aktivitas yang menyangkut 

sebaik apa karyawan bekerja, namun juga pelatihan sebaik apa aktivitas 

manajemen sumber daya manusia telah dilakukan. Kinerja dapat dikur 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasilnya 

merupakan indikasi perlunya pelatihan dan pemberian kompensasi.  
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8. Kompensasi : usaha pemberian balas jasa atau imbalan atas tenaga, 

waktu, pikiran, serta prestasi yang telah diberikan oleh seorang tenaga 

kerja atau karyawan pada perusahaan. 

 

9. Pemeliharaan : usaha untuk mempertahankan tenaga kerja yang produktif 

agar tetap bekerja diperusahaan, serta mau membina kerjasama dan 

komunikasi yang baik dengan sesama karyawan. 

 

10. Pemutusan Hubungan Kerja : proses pengembalian karyawan kepada 

masyarakat dan merupakan tanggung jawab perusahaan dan harus sesuai 

dengan persyaratan yang ditentukan dan menjamin bahwa warga 

masyarkat yang dikembalikan tersebut berada dalam keadaan sebaik 

mungkin. 

 

2.2 Program Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan 

2.2.1 Pengertian Pendidikan dan Pelatihan 

Sebenarnya pelatihan dan pendidikan saling berkaitan satu sama bahkan 

terkadang keduanya mengisi satu sama lain. Yang membedakan antara pelatihan 

dan pendidikan adalah sebagai berikut : 

a. Pendidikan (education) adalah pembelajaran yang dipersiapkan untuk 

meningkatkan pelaksanaan pekerjaan pada masa yang akan datang atau 

meningkatkan seseorang untuk dapat menerima tanggung jawab dan/atau 

tugas-tugas yang baru. 

 

Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional yang dikutip 

oleh Harsono (2011 : 162) menjelaskan : 

“pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang  

atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajaran pelatihan.” 
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b. Pelatihan (trainning) adalah suatu usaha meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya lebih efektif 

dan efisien, program pelatihan adalah serangkaian program yang 

dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan 

dalam hubungannya dalam pekerjaannya. Efektifitas program pelatihan 

adalah suatu istilah untuk memastikan apakah program pelatihan 

dijalankan dengan efetif dalam mencapai sasaran yang ditentukan. 

 

Menurut Simmamora dalam buku Model Pendidikan dan Pelatihan 

(2010:4) mengemukakan bahwa : 

“pelatihan yaitu serangkaian aktivitas yang dirancang untuk 

meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun 

perubahan sikap seorang individu (karyawan).” 

 

Di bawah ini merup akan beberapa definisi pendidikan dan pelatihan 

menurut para ahli : 

Tabel 2.1 

Definisi Pendidikan dan Pelatihan 

 

No. Para Ahli Definisi pendidikan dan pelatihan 

1. Kenneth R Robinson 

(1988) yang dikutip 

oleh Soebagio 

Atmodiwirio (2009) 

Pendidikan dan pelatihan proses 

kegiatan pembelajaran antara 

pengalaman untuk mengembangkan 

pola perilaku seseorang dalam bidang 

pengetahuan, keterampilan, atau sikap 

untuk mencapai standar yang 

diharapkan perusahaan. 

2.  Lembaga Administrasi 

Negara (1994) 

Pendidikan dan pelatihan jabatan 

pegawai (diklat) adalah 

penyelenggaraan proses belajar 
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mengajar dalam rangka meningkatkan 

kemampuan pegawai dalam 

melaksanakan pekerjaannya. 

3. The Trainer’s Libary 

(1987) 

Pendidikan dan pelatihan adalahs eluruh 

kegiatan yang mendesain untuk 

membantu meningkatkan pegawai 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, 

dan meningkatkan sikap, perilaku yang 

dibutuhkan utnuk melaksanakan 

pekerjaan dengan baik yang sekarang 

menjadi tanggung jawabnya sehingga 

tujuan organisasi dapat tercapai. 

 

 

2.2.2 Tujuan Pendidikan dan Pelatihan  

Tujuan diadakan pendidikan dan pelatihan dalam suatu perusahaan 

dikarenakan perusahaan menginginkan adanya perubahan prestasi kerja karyawan 

sehingga dapat sesuai dengan tujuan perusahaan. Berikut ini tujuan dari 

pendidikan dan pelatihan :  

1. Meningkatkan produktivitas 

Program pelatihan dapat meningkatkan kemampuan tenaga kerja para 

pegawai yang akan berakibat meningkatnya produktivitas kerja yang pada 

akhirnya akan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. 

2. Meningkatkan kualitas  

Dengan diselenggarakan program pelatihan yang diperbaiki tidak hanya 

kualitas produksi tetapi akan memperkecil kemungkinan kesalahan yang akan 

dilakukan oleh para tenaga kerja. 

3. Meningkatkan mutu perencanaan tenaga kerja 

Pelatihan yang baik dapat mempersiapkan tenaga kerja yang terampil untuk 

masa yang akan datang, pelatihan karyawan dapat membantu perusahaan 

untuk mengisi lowongan jabatan dalam perusahaan. 
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4. Meningkatkan semangat tenaga kerja 

Pelatihan yang baik dapat memperbaiki iklim dan mengurangi ketegangan 

yang terjadi didalam perusahaan, sehingga akan menimbulkan reaksi positif 

dari tenaga kerja yang bersangkutan sehingga semangat kerja karyawan akan 

meningkat. 

5. Sebagai balas jasa tidak langsung 

Dengan memberikan kesempatan kepada seorang tenaga kerja untuk 

mengikuti program pelatihan dapat diartikan sebagai pemberian balas jasa 

kepada tenaga kerja yang bersangkutan atas prestasi kerjanya, karena dengan 

mengikuti pelatihan berarti tenaga kerja tersebut berkesempatan untuk 

mengembangkan dirinya. 

6. Meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja 

Pelatihan yang baik dapat mencegah atau mengurangi terjadinya kecelakaan 

kerja didalam suatu perusahaan, sehingga akan menciptkana lingkungan kerja 

yang lebih aman dan memberikan ketenangan dan stabilitas pada sikap 

mental dan tenaga kerja. 

7. Mencegah kadaluwarsa 

Pelatihan dapat mendorong inisiatif dan  kreativitas tenaga kerja sehingga 

dapat mencegah terjadinya sifat kadaluwarsaan. Sifat ini terjadi karena 

kemampuan yang dimilikinya tertinggal oleh kemampuan yang diperlukan 

perusahaan sesuai dengan perkembangan teknologi. 

8. Kesempatan pengembangan diri 

Pelatihan akan memberikan kesempatan bagi seorang karyawan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya, termasuk meningkatkan 

pribadinya. 

 

Penjelasan diatas memberikan gambaran jelas bahwa pendidikan dan 

pelatihan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam perjalanan perusahaan 

sebab dengan adanya pendidikan dan pelatihan, perusahaan memberikan 

kesempatan pada karyawannya dalam menambah pengetahuan dan kemampuan, 
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meningkatkan keterampilan, mengembangkan diri, dan sikap agar bekerja dengan 

lebih efektif dan efisien. 

 

2.2.3  Metode-Metode Pelatihan Karyawan 

Menurut Veithzal dan Ella dalam bukunya Manajemen Sumber Daya 

Manusia untuk Perusahaan (2009:226) ada beberapa metode yang dapat 

digunakan oleh suatu perusahaan dalam melaksanakan program pelatihan, yaitu: 

 

1. Metode On the Job Tranning 

a. Job intruction Trainning 

Dalam metode ini peserta program diberikan latihan langsung ditempat 

pekerjaan yang sebenarnya di bawah intruksi seorang trainner, supervisor, 

atau karyawan senior yang sudah berpengalaman. Metode ini digunakan 

untuk mengajar para karyawan untuk melakukan pekerjaan mereka. 

 

b. Job rotation 

Disini pelatihan dilakukan dengan cara memindahkan karyawan dari 

suatu pekerjaan ke pekerjaan lain. Dengan metode ini diharapkan para 

peserta program dapat mengetahui dan mengerti tugas masing-masing. 

 

c. Apprenticeship 

Disini karyawan belajar dari karyawan lain yang lebih berpengalaman. 

Pada umumnya metode ini mengkombinasikan the job trainning dan off 

the job trainning. 

 

d. Coaching  

Merupakan metode pelatihan dimana supervisor atau manajemen 

memberikan bimbingan dan contoh atau model kepada karyawan dalam 

pelaksaan pekerjaan rutin mereka. Metode ini hampir sama dengan 

appenticeship tetapi kurang formal sebab pelatihan dijelaskan lebih 
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sedikit dan dilaksanakan bila diperlukan saja, serta tidak direncanakan 

terlebih dahulu. 

 

2. Metode Off the Job Training 

a. Lecture 

Metode ini lebih menekankan kepada pemberian teori secara lisan dan 

diorganisasikan secara formal. Metode ini digunakan apalabila jumlah 

peserta program banyak sehingga biaya peserta relatif murah. Kelemahan 

dari metode ini adalah karyawan kurang berpartisipasi karena komunikasi 

yang terjadi hanya satu arah saja. Hal ini dapat diatasi apabila selama 

proses kuliah diadakan diskusi pembahasan dan lain sebagainya. 

 

b. Video presentation 

Metode ini hampir sama dengan pemberian kuliah, tetapi dalam metode 

ini digunakan televisi, film, slide, dan sebagainya. 

 

c. Vestibule training 

Dalam metode ini pelatihan dilaksanakan disuatu tempat yang khusus 

terpisah dari tempat yang sebenarnya dengan cara menggunakan peralatan 

yang sama dengan sebenarnya sehingga tidak mengganggu jalannya 

operasional perusahaan. 

 

d. Role playing 

Disini para peserta program diharuskan untuk memainkan atau 

menghayati peran. Identifikasi yang berbeda agar para peserat dapat 

mengetahui perbedaan-perbedaan yang individu. 

 

e. Behavior modelling 

Disini suatu perilaku dipelajari atau di modifikasi melalui observasi 

terhadap orang lain. Maksudnya program belajar tidak melalui 

pengalaman orang lain. 
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f. Case study 

Dalam metode ini dipelajari kondisi nyata perusahaan selama jangka 

waktu tertentu dan bagaimana bertindak dalam kondisi demikian. 

Disamping itu para peserta program diminta untuk mengidentifikasikan 

masalah-masalah, menganalisis situasi dan merumuskan penyelesaian-

penyelesaian alternatif. Dengan metode ini karyawan dapat 

mengembangkan keterampilan di dalam pengambilan keputusan. 

 

g. Simulation 

Metode ini berusaha menciptakan suatu tempat yang serupa dengan 

keadaan kondisi tempat kerja yang sesungguhnya. Ada 2 bentuk simulasi 

yaitu mechanical simulation dan computer simulation. Metode ini 

diberikan dengan maksud agar para peserta program lebih mengenal dan 

membiasakan diri dengan tempat, situasi, kondisi, dan peralatan dimana 

mereka bekerja. 

 

h. Self-study 

Teknik ini menggunakan modul-modul tertulis, kaset-kaset rekaman, kaset 

video yang dibagikan kepada para peserta pelatihan. 

 

i. Programmed learning 

Merupakan bentuk lain dari metode belajar sendiri yang menggunakan 

booklet-booklet yang berisikan pertanyaan-pertanyaan beserta jawabannya 

dan program-program komputer. Metode ini digunakan bila proses belajar 

hanya membutuhkan sedikit informasi. 

 

j. Laboratory training 

Metode ini merupakan suatu bentuk pelatihan kelompok yang terutama 

digunakan untuk mengembangkan interpersonal skills. Salah satu bentuk 

pelatihan adalah sensitivity training dimana para peserta program belajar 

menjadi lebih peka terhadap perasaan orang lain. 
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 Dalam pelatihan, metode mana yang akan digunakan oleh suatu 

perusahaan dalam melaksanakan program pelatihan tidak ada satu pun metode 

yang paling baik. Diperlukan suatu kombinasi antara satu metode dengan metode 

lainnya. 

 

2.2.4 Prinsip Pelaksanaan Pelatihan 

Beberapa hal yang sangat penting untuk diperhatikan didalam 

penyelenggaraan program pelatihan adalah : 

a. Individual Differences (perbedaan individu) 

Di dalam merencanakan suatu program pelatihan seorang instruktur harus 

menyadari akan adanya individu dari masing-masing peserta. Daya tangkap 

dari setiap peserta berbeda-beda dan selain itu masih ada perbedaan lainnya 

seperti perbedaan latar belakang, pendidikan, pengalaman dan minat. 

 

b. Motivation (motivasi) 

Motivasi merupakan faktor faktor yang penting dalam membangkitkan 

semangat belajar setiap individu yang mempunyai tujuan tertentu dihubungkan 

dengan keperluannya sehingga individu tersebut akan lebih cepat 

menyesuaikan diri dalam proses belajar. 

 

c. Relation to job analysis (hubungan dengan analisa jabatan) 

Keterangan dari analisa jabatan harus menunjukkan pengetahuan kecakapan 

apa yang diperlukan oleh masing-masing jabatan tersebut sehingga program 

pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan tersebut. 

 

d. Selection of trainess (pemilihan peserta) 

selain untuk karyawan baru program pelatihan juga diperuntukkan untuk 

karyawan lama, agar mereka dapat menghadapi tantangan-tantangan baru yang 

ada dalam pekerjaan 
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e. Selection of trainer (pemilihan pelatih/isntruktur) 

Tidak semua orang dapat menjadi pengajar yang baik. Karena itulah dalam 

pelatihan tenaga pengajar haruslah orang yang benar-benar diseleksi oleh 

perusahaan, agar pelatihan dapat berjalan dengan baik dan efektif. Selain itu 

tenaga pengajar haruslah orang terdidik, berminat, mempunyai kesanggupan 

untuk mengajar dan orang yang ahli dibidang yang akan ia latihkan pada 

karyawan. 

 

f. Trainer training (pendidikan bagi para pelatih) 

Para pelatih haruslah orang yang sudah mendapatkan pendidikan khusus untuk 

menjadi tenaga pelatih, karena tidak semua orang dapat melatih orang lain 

meskipun mereka mempunyai pengetahuan yang banyak. 

 

g. Training methods (metode pelatihan) 

Metode pelatihan harus cocok kepada jenis latihan yang diberikan, karena 

dalam program pelatihan harus diperhatikan metode pendidikan yang 

bagaimana yang harus dianut dalam pemberian pendidikan. 

 

h. Principles of learning (prinsip belajar) 

Menurut Hariandja (2010 : 185) ada beberapa prinsip dalam belajar yang 

perlu diperhatikan yaitu : 

1. Participation, yaitu mengarahkan peserta agar ikut aktif dalam program 

pelatihan, dengan berpartisipasi maka para peserta akan lebih cepat 

mengetahui dan menguasai apa yang telah diberikan. 

2. Repetition, yaitu pengulangan materi dalam pelaksanaan pelatihan agar 

para peserta lebih cepat mengingat dan memahami apa yang telah di 

ajarkan. 

3. Relevance, yaitu pelatih menerangkan secara menyeluruh mengenai suatu 

pekerjaan agar para peserta dapat mengetahui dengan jelas mengenai 

pekerjaan dan tugas-tugasnya. 
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4. Transference, yaitu materi yang di abaikan dalam program pelatihan harus 

sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan yang nantinya dihadapi dalam 

pekerjaannya. 

5. Feedback, yaitu pemberian informasi mengenai kemajuan para peserta 

program pelatihan sehingga mereka mengetahui kemajuan yang telah 

dicapainya, dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan semangat 

dan motivasi belajar. 

 

Dari beberapa prinsip pelaksanaan pelatihan diatas maka dapat kita lihat bahwa 

pelatihan haruslah benar-benar diperhatikan dan dilaksanakan oleh karyawan dan 

perusahaannya karena untuk melaksanakan pelatihan diperlukan bantuan dari 

berbagai pihak dan melalui beberapa proses yang ketat sehingga pelatihan dapat 

berjalan secara efektif. Jika prinsip di atas dijalankan dengan baik maka akan 

memberikan keuntungan bagi perusahaannya sendiri dan juga kemajuan setiap 

karyawan yang ada didalamnya karena dapat meningkatkan kemampuan 

karyawan yang akan mengakibatkan kenaikkan di produktivitas perusahaannya 

tersebut. 

 

2.3 Evaluasi Program Pelatihan 

2.3.1 Pengertian evaluasi program pelatihan  

Memeriksa hasil suatu program membantu dalam mengevaluasi 

keefektivan. Efektivitas pelatihan mengacu kepada manfaat yang diperoleh 

perusahaan dan peserta pelatihan dari pelatihan. Manfaat/keuntungan untuk 

peserta pelatihan mungkin meliputi belajar keterampilan atau perilaku baru. 

Manfaat untuk perusahaan mungkin meningkatnya penjualan dan pelanggan yang 

lebih puas. Evaluasi program pelatihan mencakup mengukur hasil atau kriteria 

spesifik untuk menentukan keuntungan program pelatihan. Evaluasi program 

pelatihan merupakan pengumpulan secara sistematis terhadap informasi 

deskriptif dan penilaian yang diperlukan untuk membuat keputusan pelatihan 

yang efektif yang terkait dengan seleksi, adopsi, nilai, dan modifikasi aktivitas 

pembelajaran yang bervariasi  
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2.3.2 Tujuan dan Alasan Pelaksanaan Evaluasi Program Pelatihan 

Evaluasi program pelatihan dapat memiliki beberapa tujuan dalam 

perusahaan. Evaluasi dapat membantu : 

a. Menentukan apakah program pelatihan itu mencapai tujuannya. 

b. Mengidentifikasi kekuatan kekuatan dan kelemahan program, yang dapat 

mengarah pada perubahan, seperti yang dibutuhkan. 

c. Menentukan rasio biaya-keuntungan program pelatihan. 

d. Menentukan siapa yang seharusnya berpartisipasi dalam program pelatihan di 

masa yang akan datang. 

e. Mengidentifikasi peserta mana yang paling mendapat manfaat atau yang paling 

tidak mendapat manfaat dari program tersebut. 

f. Mengumpulkan data untuk membantu dalam memasarkan program itu di masa 

yang akan datang. 

g. Membangun database untuk membantu manajemen dalam mengambil 

keputusan. 

 

Evaluasi pelatihan menurut Hamalik (2009 : 106) sebagai berikut : 

“Evaluasi yang dilakukan terhadap langkah-langkah kegiatan selama 

proses pelatihan berlangsung. Evaluasi proses dilakukan  dengan 

mengungkapkan pendapat seluruh peserta tentang fasilitator, peserta, 

materi/isi, dan proses pelatihan.”   

 

Banyak perusahaan mulai menginvestasikan jutaan rupiah dalam program 

pelatihan untuk memperoleh keunggulan bersaing. Perusahaan dengan praktek 

pelatihan daya ungkit tinggi tidak hanya menginvestasikan uang dalam jumlah 

besar dalam mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan tetapi juga 

mengevaluasi program. Mengapa program pelatihan harus di evaluasi? 

1. Untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program. Hal ini meliputi 

penentuan apakah program memenuhi tujaun pembelajaran, kualitas 

lingkungan pembelajaran, dan apakah transfer pelatihan pada pekerjaan terjadi. 
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2. Untuk menilai apakah isi, perusahaan, dan administrasi program (meliputi 

jadwal, akomodasi, trainer, dan bahan) berkontribusi terhadap pembelajaran 

dan penggunaan isi pelatihan pada pekerjaan. 

3. untuk mengidentifikasi peserta pelatihan mana yang paling memperoleh 

manfaat atau yang paling kurang memperoleh manfaat dari pelatihan. 

4. untuk mengumpulkan data pemasaran dengan bertanya kepada peserta apakah 

mereka akan merekomendasikan program itu kepada orang lain, mengapa 

mereka menghadiri program itu, dan tingkat kepuasan mereka etrhadap 

program. 

5. untuk menentukan keuntungan finansial dan biaya program 

6. untuk membandingkan biaya dan manfaat investasi pelatihan dengan tidak-

pelatihan (seperti mendesain ulang pekerjaan atau seleksi pekerja yang lebih 

baik). 

7. untuk membandingkan biaya dan manfaat program-program pelatihan yang 

berbeda untuk memilih yang terbaik. 

 

2.3.3 Model dan Kerangka Program Pelatihan 

Salah satu teori mengenai evaluasi pelatihan yang dikemukakan oleh 

Kirkpatrick dikenal dengan The Four Levels Technique for Evaluating Training 

Programs, yaitu sebagai berikut : 

1. Reaction (reaksi) 

Didefinisikan sebagai seberapa baik peserta pelatihan menyukai program 

pelatihan tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk mengukur perasaan peserta. 

Sebenarnya, hal ini mengukur “kepuasaan pelanggan”. Ada beberapa manfaat 

yang diperoleh dalam level ini : 

a. Memberikan umpan balik 

b. Jika peserta ditanya reaksinya, maka pihak penyelenggara akan merasa 

paling tahu dan sudah merasa benar dalam menyelenggarakan pelatihan 

c. Akan memberikan informasi kuantitatif yang dapat menjadi masukan bagi 

para manajer atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan program 

pelatihan 
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d. Umpan balik peserta pelatihan akan memberikan informasi yang sangat 

berharga bagi para trainner dalam meningkatkan kinerjanya pada program-

program pelatihan lainnya. 

 

2. Learning (belajar) 

Didefinisikan sebagai sikap yang berubah, pengetahuan dan keterampilan yang 

dipelajari. Tahap evaluasi ini sangat penting karena jika seorang peserta tidak 

dapat memahami dengan baik materi yang diberikan maka jangan berharap 

akan terjadi perubahan dalam behaviornya saat dia kembali ke tempat kerjanya. 

Untuk mengetahui apakah seorang peserta pelatihan telah memahami materi 

pelatihan dengan baik, biasanya dilakukan pengujian sebelum dan sesudah 

pelatihan , yang dikenal dengan pretest dan post test. 

 

3. Behavior 

Behavior dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh perubahan yang terjadi 

pada mantan peserta pelatihan pada saat dia kembali ke lingkungan 

pekerjaannya setelah mengikuti pelatihan, khususnya perubahan atas perilaku 

ketiga domain kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap). Menurut 

Krikpatrick, pertanyaan kritis pada evaluasi ini, adalah; perubahan-perubahan 

dalam perilaku kerja apa saja yang terjadi setelah seseorang mengikuti 

pelatihan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, menurutnya ada tiga hal 

penting yang harus diperhatikan : 

a. Mantan peserta pelatihan tidak dapat mengubah perilakunya sampai dia 

memperoleh kesempatan untuk melakukannya. 

b. Sangat sukar untuk memperikirakan kapan perubahan itu akan terjadi. 

c. Bisa jadi mantan peserta pelatihan tadi menerapkan pengetahuan dan 

keterampilan barunya dalam pekerjaannya sehari-hari sekembalinya dari 

pelatihan, namun kemudian tidak melakukannya lagi dikemudian hari. 
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4. Result  

Diakui Krikpatrick sebagai evaluasi yang paling penting sekaligus paling sulit 

untuk dilakukan, yaitu sejauh mana pelatihan-pelatihan yang dilakukan 

memberikan dampak/hasil terhadap peningkatan kinerja mantan peserta, unit 

kerja, maupun perusahaan secara keseluruhan. Menurut Krikpatick, hasil yang 

diperoleh berapa kali sulit dikuantifikasi, misalnya meningkatnya kualitas 

kerja, produktivitas, kepuasan kerja, efektivitas komunikasi, kerja sama, atau 

penurunan tingkat kesalahan, dan lain-lain. 

 

2.4 Hambatan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan 

 Hambatan pelaksanaan pelatihan adalah suatu bentuk halangan atau 

kendala dalam memutuskan proses pelaksanaan pelatihan. Hambatan ini dapat 

berasal dari dalam organisasi ataupun lingkungan luar organisasi. 

 

2.4.1 Hambatan Pelaksanaan Pelatihan  

 Hambatan di dalam pelaksanaan program pelatihan biasanya merupakan 

faktor penghalang bagi organisasi dalam melaksanakan rancangan program 

pelatihan. Dilihat dari segi pentingnya pelatihan, hal ini sangat tidak diinginkan 

oleh semua pihak yang terlibat didalam pelaksanaan pelatihan. 

 Menurut Moekijat (2009 : 68), Hambatan dalam proses pelaksanaan 

pelatihan, antara lain: 

1. Tidak adanya kebijaksanaan yang luas dan komprehensif yang bersifat 

lengkap 

2. Tidak adanya penilaian yang dilaksanakan yang bisa dijadikan dasar 

perencanaan untuk pelatihan yang berikutnya 

3. Penunjukan peserta tidak berdasarkan analisis kebutuhan 
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4. Tujuan program pelatihan tidak jelas akan kompetensi yang dicapai/terlalu 

umum 

5. Kurikulum pelatihan tidak jelas 

6. Metodologi pelatihan kurang tepat alat peraga/media pembelajaran yang 

kurang memadai 

7. Bahan pelatihan banyak diadopsi dari luar negeri kadang-kadang tidak 

sesuai dengan kebutuhan instansi/organisasi pengirim  

8. Pelatih-pelatih kurang dikembangkan 

9. Pelatih-pelatih yang baik kurang tertarik pada lembaga-lembaga pelatihan 

karena tidak adanya pola karir 

10. Dan suatu sistem tindak lanjut (follow-uop) yang tepat tidak ada 

Adapun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pelatihan menurut R. Wayu 

Mondy (2009 : 210) diantaranya : 

1. Karyawan tidak mengetahui akan diadakannya pelatihan. 

2. Karyawan yang dimutasi tidak bisa mengikuti pelatihan. 

3. Beberapa karyawan tidak tertarik mengikuti pelatihan 

 

2.4.2 Solusi Mengatasi Hambatan Pelatihan 

 Menurut Moekijat (2009 : 89), untuk mengatasi atau meminimalisir agar 

faktor-faktor penghambat tidak muncul dalam pelatihan, dapat dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Materi pelatihan disertai dengan ujian umpamanya pre tes mapupun post 

tes. Hal ini dilakukan untuk melihat kemampuan peserta latihan sebelum 
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dan sesudah pelatihan dilaksanakan, apakah mengalami perubahan ke arah 

peningkatan atau sama sekali tidak terjadi perubahan. 

2. Tujuan pelatihan harus jelas dinyatakan secara khusus, meliputi: 

a. Perilaku terakhir yang diharapkan dari peserta latih 

b. Perilaku terakhir diharapkan terjadi  

c. Hasil maksimum 

3. Pelatih harus professional dan menguasai materi, metodologi pelatihan 

sesuai dengan spesialisasinya 

4. Isi program pelatihan harus di rencanakan dan ditujukan kepada 

pencapaian tujuan secara keseluruhan  

5. Metodologi pelatihan relevan dengan tujuan pelatihan  

6. Pelatihan bersifat kontinu dikembangkan 

7. Pelatihan harus di integrasikan dengan perubahan administrasi yakni 

organisasi prosedur dan pegawai/peserta latih, artinya hasil pelatihan dapat 

bermanfaat apabila lingkungan organisasi dapat mendukung adanya 

perubahan. 

 


