
 
 

BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

 

2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Dalam setiap organisasi manusia merupakan faktor penting yang harus 

dikelola dengan baik guna mencapai tujuan yang diharapkan oleh perusahaan, 

karena ditangan manusia itulah tergantung masa depan organisasi. Semakin besar 

dan berkembang suatu organisasi maka akan semakin besar pula peran, tugas, dan 

tanggung jawab yang dituntut dari manusia. Oleh karena itu, suatu organisasi 

akan menjadi lebih produktif bila berhasil dalam mengelola Sumber Daya 

Manusia-nya secara efektif dan efisien, dan perusahaan harus memberikan 

perhatian khusus terhadap suatu pengelolaan  sumber daya tersebut agar dapat 

memberikan kontribusi yang optimal bagi tercapainya tujuan perusahan. Banyak 

definisi Manajemen Sumber Daya Manusia yang dirumuskan oleh para ahli. Hal 

ini tentunya terjadi karena sudut pandang yang berbeda-beda dari para ahli. 

Walaupun demikian pada dasarnya unsur-unsur yang terkandung didalamnya 

hampir sama dan saling melengkapi. Untuk memperoleh gambaran yang lebih 

jelas, penyususn akan mengemukakan beberapa definisi Manajemen Sumber 

Daya Manusia. Sebelum membahas pengertian Manajemen Sumber Daya 

Manusia (MSDM). Sebaiknya telusuri dahulu beberapa istilah pokok beserta 

pengertian-pengertian yang terkait, Manajemen Sumber Daya Manusia kalau 



 
 

dibedah akan dijumpai pengertian utama, masing-masing (1) manajemen, dan (2) 

Sumber Daya Manusia (SDM). 

a. Manajemen 

Manajemen berasal dari kata kerja to manage, yang artinya mengurus, mengatur, 

melaksanakan, dan mengelola. 

b. Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia  merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam 

organisasi, meliputi semua orang  yang melakukan aktivitas. 

 

Berdasarkan  pendapat Drs. Melayu S.P. Hasibuan (2001 : 10) pengertian 

Manajemen Sumber Daya Manusia  adalah: 

MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja 
agar efektif dan efisien  membantu terwujudnya tujuan perusahaan, 
karyawan, dan masyarakat. 
 

Fungsi-fungsi MSDM terdiri dari perencanaan, perorganisasian, pengarahan, 

pengendalian, pengadaan, pengembangan kompensasi, pengintegrasian, 

pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. 

 

Sedangkan Menurut Bambang Wahyudi (1996 : 9) arti Manajemen Sumber Daya 

Manusia adalah: 

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni atau proses 
memperolah, memajukan atau mengembangkan dan memelihara tenaga 
kerja yang kompeten  sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat 
tercapai dengan efisien dan ada kepuasan pada diri pribadi. 
 
 
 



 
 

Adapun pengertian lainnya Menurut T. Hani Handoko (200 : 4) yaitu: 

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah penarikan, seleksi, 
pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk 
mencapai baik tujuan individu maupun organisasi.  
 

Manajemen Sumber Daya Manusia akhir-akhir ini semakin mendapat 

perhatian dan sorotan yang sungguh dari berbagai pihak, baik yang berasal dari 

sektor publik maupun sektor swasta. 

Berbagai penyelenggaraan seminar, pelatihan, dan kursus-kursus 

lokakarya, dan yang sejenisnya, semuanya menekankan Manajemen Sumber Daya 

Manusia. Semua pihak agaknya menyadari betapa pentingnya MSDM, dan 

tampaknya telah menjadi kebutuhan pokok bagi organisasi-organisasi tanpa 

pandang bulu. Apakah organisasi besar atau kecil, apakah organisasi publik atau 

swasta, apakah organisasi sosial atau bisnis, semuanya berusaha membenahi diri 

melalui MSDM agar bisa hidup dan mampu menjawab tantangan-tantangan 

zaman. 

 

2.2 Program Pelatihan 

2.2.1 Pengertian Pelatihan 

Pengertian pelatihan dan pengembangan pegawai, Berdasarkan pendapat Andrew 

E. Sikula  (1998:22) mengemukakan bahwa: 

”Training is short-term educational process utilizing a systematic and organized 
by which non-managerial personal learn technical knowledge and skills for a 
definite purpose”. 
 

 



 
 

(Pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang 
menggunakan prosedur sistematis dan terorganisisr dimana pegawai non-
managerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis dalam tujuan 
terbatas) 

 

I.G Wursanto (1994:59) mengemukakan bahwa: 

“Latihan atau training adalah suatu kegiatan atau usaha untuk 
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seorang pegawai dalam 
melaksanakan tugas  atau pekerjaan tertentu“.  
 

Pendapat Mutiaras S. Panggabean (2001:41) arti pelatihan itu sendiri adalah: 

”Pelatihan merupakan suatu cara yang digunakan untuk memberikan atau 
meningkatkan keterampilan  yang dibutuhkan untuk melaksanakan 
pekerjaannya sekarang”. 
 

Suatu program pelatihan yang dilaksanakan, harus diarahkan untuk  

meningkatkan efektivitas  dan seefisiensi organisasi.  Tujuan umum ini dapat 

tercapai apabila tujuan-tujuan yang bersifat khusus dapat diwujudkan terlebih 

dahulu. Penyelenggaraan program pelatihan dalam suatu organisasi harus 

dilakukan dengan tujuan-tujuan tertentu, diantaranya harus yang bersifat umum 

dan khusus. 

 

2.2.2 Prinsip-Prinsip  Perencanaan Pelatihan 

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2002:44)  merumuskan prinsip-

prinsip perencanaan pelatihan sebagai berikut : 

a) Materi harus diberikan secara sistematis dan berdasarkan tahapan-tahapan. 

b) Tahapan-tahapan tersebut harus disesuaikan dengan  tujuan yang hendak 

dicapai. 



 
 

c) Penatar harus mampu memotivasi dan menyebarkan respon yang berhubungan 

dengan serangkai materi pelajaran. 

d) Adanya penguat (reinforcement) guna membangkitkan respon yang positif 

dari peserta. 

e) Menggunakan konsep shaping (pembentukan) perilaku. 

 

2.2.3 Tujuan Program Pelatihan 

Berdasarkan pendapat Anwar Prabu  Mangkunegara (2002:45) 

Berbagai tujuan khusus dari suatu program pelatihan adalah : 

a) Meningkatkan penghayatan  jiwa dan ideologi. 

b) Meningkatkan produktivitas  kerja. 

c) Meningkatkan kualitas  kerja. 

d) Meningkatkan ketetapan  perencanaan sumber daya manusia. 

e) Meningkatkan sikap moral dan semangat kerja. 

f) Meningkatkan rangsangan agar pegawai mampu berprestasi secara maksimal. 

g) Meningkatkan kesehatan dan keslamatan  kerja. 

h) Menghindarkan keusangan (obsolescence). 

i) Meningkatkan perkembangan pegawai. 

 

 

2.2.4 Manfaat Program Pelatihan 

Ada beberapa diklat yang kita rasakan baik untuk perkembangan individu 

maupun organisasi. Walaupun  disadari bahwa semua permasalahan yang 



 
 

berkaitan dengan individu sebagai anggota organisasi sebagai wadah dengan  

system dan prosedurnya yang mengatur individu melaksanakan tugasnya dapat 

diatasi dengan diklat. Menurut Soebagio Atmodiwiro  (2002:43). Ada dua sisi 

tentang manfaat diklat yang  dapat dikemukakan : 

 

a) Dari segi individu 

Untuk individu diklat apapun bentuknya akan mempunyai manfaat : 

1) Menambah wawasan, pengetahuan tentang perkembangan organisasi baik 

secara internal maupun eksternal. 

2) Menambah wawasan tentang  perkembangan lingkungan  yang sangat 

mempengaruhi kehidupan organisasi. 

3) Menambah pengetahuan di bidang tugasnya. 

4) Menambah keterampilan dalam meningkatkan pelaksanaan tugasnya. 

5) Meningkatkan kemampuan berkomunikasi antar sesama. 

6) Meningkatkan kemampuan menangani emosi. 

7) Meningkatkan pengalaman memimpin.    

b) Bagi organisasi 

Bagi organisasi manfaat diklat lebih terbatas dibandingkan dengan individu. 

1) Menyiapkan petugas untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi, dari 

jabatan yang sekarang. 

2) Penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi dilingkungannya. 

3) Merupakan landasan untuk pengembangan selanjutnya. 

 



 
 

4) Meningkatkan kemampuan berproduksi. 

5) Meningkatkan kemampuan organisasi menciptakan kolaborasi dan jejaring 

kerja. 

 

2.2.5 Metode Pelatihan 

Secara terperinci metode-metode pelatihan yang telah diuraikan dapat 

diperhatikan pada gambar berikut  ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Andrew E. Sikula, 1981 : 251 

 

Berdasarkan tempat penyelenggaraan/berlangsungnya program pelatihan 

dan pengembangan, dikenal metode-metode: 

1) On The Job, yaitu metoda-metode yang pelaksanaannya dilakukan di tempat 

kerja yang sebenarnya. 

Training 
Methods 

On The 
Job 

Vestibule Demonstrat
ion 

Example 

Classroom 
Methods 

Simulation Apprenti 
ceship 

Conference Case Study Programmed  
Instruction 

Lecture 

Other 

Role 
Playing 



 
 

Pendidikan untuk calon pegawai atau pegawai  yang belum berpengalaman  

dengan menggunakan bahan, alat dan cara yang dipakai di tempat kerja dibawah 

pengawasan pegawai yang berpengalaman dan terlatih. 

Termasuk ke dalam klasifikasi ini adalah: 

a) Vestibule atau Balai 

Adalah suatu ruangan isolasi  atau terpisah yang digunakan untuk tempat 

pelatihan bagi pegawai baru yang  akan menduduki suatu job.  

b) Metode Demonstrasi dan Contoh 

Menunjukan dan merencanakan bagaimana suatu pekerjaan atau bagaimana 

sesuatu itu dikerjakan. Metode demonstrasi melibatkan penguraian dan 

memperagakan sesuatu melalui contoh-contoh. 

c) Simulasi 

Adalah suatu situasi atau peristiwa menciptakan bentuk realita aau imitasi dari 

realitas. Simulasi ini merupakan pelengkap, sebagai teknik duplikat yang 

mendekati kondisi nyata pada suatu pekerjaan. 

d) Metode ruang kelas. 

Merupakan metode training yang dilakukan didalam kelas, walaupun dapat 

pula dilakukan di area pekerjaan. Metode ruang kelas ini adalah : 

1) Metode Kuliah, merupakan suatu ceramah yang disampaikan secara lisan 

untuk tujuan-tujuan pendidikan. 

2) Metode Konferensi, merupakan suatu pertemuan moral formal di mana 

terjadi diskusi atau konsultasi tentang sesuatu yang penting. 



 
 

3) Metode Studi Kasus, merupakan uraian tertulis  atau lisan tentang masalah 

yang ada atau tentang keadaan selama waktu tertentu, baik secara nyata 

maupun hipotesis. 

4) Metode Bermain Peran, merupakan suatu bentuk perilaku  yang 

diharapkan.  Peserta diberitahu  mengenai suatu kesan dan peran  yang  

harus mereka mainkan. 

5) Bimbingan Berencana, terdiri dari serangkaian langkah yang berfungsi 

sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau sekelompok 

pelaksanaan pekerjaan. 

6) Metode Pelatihan lainnya, banyak metode pelatihan, seperti metode 

seminar, kuliah, konferensi, kursus singkat digunakan sebagai metode 

pelatihan pegawai. 

 

2) Off The Job, adalah metode yang pelaksanaannya dilakukan diluar tempat 

kerja sebenarnya. 

Prinsip-prinsip off the job : 

a) Dilaksanakan diluar tempat berkerja dan bisa dilaksanakan di luar negeri. 

b) Program telah tersusun  dalam berbagai kegiatan (merupakan kurikulum) 

atau hasil  penilaian kebutuhan. 

c) Bisa juga dilaksanakan oleh suatu perguruan tinggi. 

 

 



 
 

d) Menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti studi kasus, bermain 

peran, permainan  bisnis, laboratorium dan simulasi.  

 

2.2.6 Contoh  Membuat Program Diklat 

Menurut Anwar Prabu  Mangkunegara (2002:61) contoh membuat program 

diklat terdiri dari: 

1. Pendahuluan 

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dikemukakan bahwa 

”Perluasan dan  pemerataan kesempatan  kerja serta peningkatan mutu dan 

perlindungan tenaga kerja merupakan kebijakan pokok  yang  sifatnya 

menyeluruh disemua sektor. Kebijakan perluasan dan pemerataan kesempatan 

kerja harus dapat menjangkau setiap warga negara yang  benar-benar 

diarahkan kepada  pembinaan dan pengembangan sumber  daya manusia agar 

tercipta angkatan kerja yang  tangguh, disiplin, dan sikap kerja yang 

professional sehingga dapat mengisi semua jenis dan tingkat lapangan kerja 

dalam pembangunan”.  

 

2. Analisis Kebutuhan Pelatihan Kerja 

Pembuatan program pelatihan kerja harus didasarkan pada analisis 

kebutuhan (analisis organisasi, analisis jabatan, dan analisis kualitas individu 

karyawan). Di samping itu pula, dapat melalui analisis  turnover kerja, tingkat 

absensi, prestasi kerja, produktivitas, dan efektivitas organisasi perusahaan. 



 
 

Berdasarkan analisis kondisi organisasi perusahaan maka perlu dibuat /  

didesain program diklat. 

 

3. Desain program Pelatihan (Diklat) 

Desain program pelatihan merupakan rancangan program pelatihan mencakup 

jenis pelatihan, tujuan pelatihan yang akan dicapai, materi, metode yang 

digunakan, kualifikasi peserta, kualifikasi pelatih dan waktu (banyaknya sesi) 

yang diperlukan. 

3.1 Jenis Pelatihan 

Berdasarkan analisis kebutuhan program pelatihan yang telah dilakukan 

untuk periode saat ini perlu dilakukan pelatihan peningkatan kinerja dan 

etika kerja bagi tenaga manajerial tingkat bawah dan menengah. 

 

3.2 Tujuan Pelatihan 

Tujuan pelatihan harus konkret  dan dapat diukur, oleh karena itu 

pelatihan yang akan diselenggarakan bertujuan sebagai berikut: 

a) Meningkatkan keterampilan kerja  agar  peserta mampu mencapai 

kinerja  secara maksimal. 

b) Meningkatkan pemahaman peserta terhadap etika kerja yang harus 

diterapkan sebagai  karyawan perusahaan. 

 

 

 



 
 

3.3 Materi Pelatihan 

Materi pelatihan terdiri dari: 

a. Pengelolaan  (Manajemen) Kantor 

1. Deskripsi jabatan sebagai KTU, Kabag dan Kasubag 1 Sesi 

2. Analisis Pekerjaan dan Prosedur Kerja   1 Sesi  

3. Pengelolaan dan  Teknik Penataan Arsip  2 Sesi 

4. Mail Handling      3 Sesi 

5. Protokoler      2 Sesi         

b. Tata Naskah  dan  Korespondensi 

1. Pengertian, peranan dan fungsi surat   1 Sesi 

2. Standardisasi surat di lingkungan perusahaan  1 Sesi 

3. Bentuk-bentuk serat     1 Sesi 

4. Teknik dan prosedur penyusunan surat yang  baik 2 Sesi 

5. Penggunaan Bahasa  Indonesia yang  benar  3 Sesi 

c. Psikologi Kerja 

1. Latar belakang psikologis  perbedaan  karyawan 2 Sesi 

2. Teknik memotivasi kerja karyawan bawahan  2 Sesi 

3. Pengukuran prestasi kerja karyawan  bawahan 2 Sesi 

4. Produktivitas kerja  dan pengukurannya  2 Sesi 

5. Kepuasan kerja  dan pengukurannya   2 Sesi 

 

 

 



 
 

d. Komunikasi Kerja 

1. Proses komunikasi kerja    2 Sesi 

2. Teknik komunikasi kerja yang efektif   2 Sesi 

3. Penggunaan media komunikasi   2 Sesi 

4. Penerapan jendela komunikasi Johari   3 Sesi 

e. Disiplin dan Etika Kerja 

1. Peraturan kerja dan hukum perburuhan  3 Sesi 

2. Makna dan teknik disiplin kerja   1 Sesi 

3.Prinsip dan teknik pemberian sanksi kerja  2 Sesi 

4. Etika kerja      3 Sesi 

5. Etos Kerja      2 Sesi  

6. Layalitas Kerja      2 Sesi 

f. Kepemimpinan Kerja 

1. Arti dan fungsi kepemimpinan kerja   1 Sesi 

2. Hubungan kerja dengan atasan, bawahan,  2 Sesi 

    dan rekan kerja  

3. Teknik memberi perintah / instruksi kepada bawahan 2 Sesi 

4. Teknik Briefing      1 Sesi 

5. Efektivitas kepemimpinan dan pengukurannya 3  Sesi  

g. Pelaporan Kerja 

1. Arti dan fungsi laporan kerja    2 Sesi 

2. Persyaratan pelaporan kerja yang  baik  1 Sesi 

 



 
 

3. Format dan sistematika laporan kerja   1 Sesi 

4. Teknik penyusunan laporan kerja   2 Sesi 

5. Latihan penyusunan laporan kerja   3 Sesi 

 

3.4 Metode  Pelatihan 

Metode pelatihan yang digunakan adalah metode pelatihan orang dewasa 

(androgogi) dengan teknik partisipatif, yaitu: 

1. Diskusi kelompok 

2. Konferensi 

3. Simulasi 

4. bermain peran dan demonstrasi 

5. Games 

6. Latihan dalam kelas 

7. Test dan ranking exercise 

8. Kerja tim 

9. Study visit 

 

3.5 Kualifikasi Peserta 

Peserta pelatihan adalah karyawan perusahaan yang memenuhi 

kualifikasi persyaratan  sebagai berikut. Karyawan tetap yang 

menduduki jabatan KTU, Kepala Bagian, Kepala Subbagian atau 

karyawan staf yang mendapat rekomendasi pimpinan perusahaan. 

 



 
 

 

3.6 Kualifikasi Pelatih / Instruktur 

Pelatih / instruktur yang akan memberi materi pelatihan harus memenuhi 

kualifikasi persyaratan sebagai berikut: 

1. Mempunyai keahlian yang berhubungan dengan materi pelatihan. 

2. Instruktur luar professional dalam bidang  yang ada hubungan dengan 

materi pelatihan. 

3. Pelatih / instruktur yang mampu membangkitkan motivasi dan 

penggunaan metode  partisipatif. 

 

3.7 Waktu (banyak sesi) Pelatihan 

Banyaknya sesi materi pelatihan terdiri dari 67 sesi materi dan  3 sesi 

pembukaan dan penutupan pelatihan kerja. Dengan demikian jumlah sesi 

pelatihan ada 70 sesi (atau setara dengan 52,5 jam). 

 

4.  Perencanaan Pelaksanaan Pelatihan 

Perencanaan pelaksanaan pelatihan mencakup penentuan waktu pelatihan, 

penunjukan pelatih/instruktur, penetapan peserta, penyusunan anggaran, 

penentuan tempat, dan penunjukan panitia pelaksana pelatihan. 

4.1 Penentuan Waktu Pelatihan 

Waktu pelatihan dilaksanakan selama 1 minggu. 

 

 



 
 

4.2 Penunjukan Pelatih/Instruktur 

Penunjukan pelatih/Instruktur didasarkan pada hasil rapat panitia 

pelaksana dengan mendapatkan persetujuan dari pihak pimpinan 

perusahaan. 

4.3 Penetapan Peserta Pelatihan 

Penetapan peserta pelatihan didasrakan atas surat tugas yang diberikan 

oleh pemimpin perusahaan. 

4.4 Penyusunan Anggaran Biaya Pelatihan 

Anggaran biaya pelatihan diambil dari anggaran biya pendidikan dan 

pengembangan karyawan perusahaan dari masing-masing unit kerja. 

4.5 Penentuan Tempat Pelatihan 

Tempat pelatihan direncanakan di aula perusahaan, tetapi jika 

memungkinkan dan mendapat persetujuan dapat dilaksanakan di luar 

perusahaan, misalnya di hotel. 

4.6 Penunjukan Panitia Pelaksana Pelatihan 

Penunjukan personil panitia pelaksana pelatihan diharapkan berdasarkan 

SK (Surat Keputusan) Direktur/Pemimpin perusahaan. 

 

5. Pelaksanaan Pelatihan 

Pelaksanaan pelatihan terbagi 3 tahap, yaitu tahap awal mencakup 

pengumpulan peserta, penyediaan fasilitas dan logistik, orientasi dan tes awal 

(persepsi peserta terhadap pelatihan kerja). Tahap kedua, penyampaian materi  



 
 

pelatihan, dan tahap ketiga  merupakan pelaksanaan post test terhadap hasil 

pelatihan kerja. 

 

6. Hasil Pelatihan 

Hasil pelatihan kerja yang telah dilaksanakan diharapkan dapat mengubah 

antara lain beberapa hal berikut: 

6.1 Meningkatkan keterampilan kerja peserta (dilihat dari kemampuan  

menyelesaikan pekerjaan secara kuantitas maupun kualitas kerja) 

sehingga kinerja organisasi pada unit kerjanya menjadi lebih baik. 

6.2 Meningkatkan pemahaman prinsip kerja peserta, prosedur kerja, 

hubungan kerja, disiplin kerja, dan etika kerja.  

7. Implementasi Hasil Penelitian 

Setelah pelatihan kerja dilaksanakan diharapkan pemimpin unit kerja 

melakukan evaluasi terhadap peserta karyawan unit kerjanya agar mampu 

mengimplementasikan hasil pelatihan kerja yang telah dilakukan. Hasil 

evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi input bagi pelaksana monitoring  

dan bantuan terapan. 

   

8. Monitoring dan Bantuan Terapan (Konsultasi) 

Setelah pelaksanaan pelatihan kerja selesai diharapkan para peserta secara 

mandiri mampu melaksanakan apa yang diperolehnya selama pelatihan kerja, 

tetapi tampaknya secara psikologis ada sebagian peserta masih membutuhkan  



 
 

bantuan terapan (konsultasi) agar mereka lebih mampu menerapkan (aplikasi) 

dari hasil pelatihan kerja tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan monitoring 

dan bantuan terapan (konsultasi) akan lebih bermanfaat, baik bagi peserta 

yang bersangkutan maupun bagi organisasi khususnya dalam pengembangan  

sumber daya manusia di unit kerjanya. 

Pelaksanan monitoring dan bantuan terapan (konsultasi) sebaiknya adalah 

pelatih/instruktur yang mempunyai kompetensi dalam bidangnya atau petugas  

yang ditunjuk oleh pemimpin perusahaan.   

 

9. Evaluasi 

Untuk mengetahui keberhasilan pelatihan kerja telah diselenggarakan maka 

perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap peerta pelatihan kerja. 

Evaluasi pelatihan kerja tersebut harus berdasarkan kriteria sukses dan desain  

pengembangan. Hal ini bertitik tolak pada acuan dari Goldstrein dan Buxton, 

(dalam Ernest Jr. McCormick, 1985:231). Kriteria sukses mencakup kriteria 

pendapat (persepsi peserta), kriteria perubahan sikap, perilaku kerja, dan 

kriteria sukses kerja (kinerja tinggi). Sedangkan desain pengembangan 

didasarkan pada pretest dan posttest peserta setelah pelatihan kerja. 


