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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Landasan Teori 

Konsep pembelajaran individu berdasarkan pendapat Kolb (1974) bahwa 

model pembelajaran/ problem solving merupakan proses mentranslasikan 

pengalaman menjadi suatu konsep. Aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang akan 

digunakan sebagai suatu petunjuk bagi individu bertingkah laku dalam situasi 

yang baru dan juga merupakan proses modifikasi konsep yang diperoleh untuk 

meningkatkan efek individu, pembelajaran meliputi proses aktif (Aktive) dan pasif 

(Passive), atau Concrete Experience yang merupakan dasar bagi observasi dan 

refleksi, kemudian hasil observasi akan terasimilasi dalam “Teori”, sehingga 

diperoleh pemahaman untuk dijadikan petunjuk dalam kegiatan di masa datang. 

dalam mengatisipasi perubahan lingkungan bisnis global, perlu pengembangan 

kompetensi manajerial (Managerial Skill), serta ditambah dengan kompetensi 

berbahasa asing (Transculture Communication).  

Berdasarkan konsep teori dan praktis yang berkembang saat ini, terutama 

dengan perkembangan yang begitu pesat dari Information & Communication 

Technology (ICT) diberbagai belahan dunia, dimana seorang diwajibkan oleh 

yang maha kuasa untuk belajar sepanjang hayat dikandung badan, agar mendapat 

kebahagiaan yang hakiki, berbagai macam pengetahuan dapat diakses dengan 

cepat melalui media-media informasi terutama media internet. Selanjutnya adi 
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susanto (2002) mendifinisikan tentang  ilmu pendidikan adalah ilmu pengetahuan 

yang setua dengan manusia, karena sejak manusia lahir sudah ada aktivitas 

manusia mengajari anaknya mengenai tingkah laku sehari-hari. 

Sejalan dengan perkembangan jaman, bertambahnya manusia bertambah pula 

pemikiran manusia untuk mengantisipasi masalah hidup dan kehidupan manusia. 

Usaha ini lambat laun selalu disempurnakan dan pada suatu saat diajarkan pula di 

sekolah-sekolah. 

 

2.1.1 Belajar Dan Pembelajaran Individu 

Perubahan merupakan hal yang menetap didunia ini. Perubahan terjadi di 

lingkungan bisnis, semakin bertambah akibat karakteristik dan ulah manusia 

yang cenderung semakin cepat berubah menjadi tujuan kehidupan yang semakin 

hakiki. Perubahan yang terjadi ini, didorong oleh berbagai perkembangan yang 

ada, seperti ilmu pengetahuan, teknologi lingkungan, kebutuhan baru dan 

berbagai keinginan manusia. Untuk mengatasi perubahan yang selalu terjadi 

dengan hak tak terduga ini, individu ataupun organisasi diharapkan mampu dan 

berencana untuk menghadapi dan menanggapi  perubahan ini. 

Begitu pula dalam dunia bisnis dan dunia usaha yang dinamis dan terus 

berkembang, perusahaan akan berhasil tidak hanya bertumpu pada modal yang 

tangible asset saja tetapi modal manusia yang berada pada perusahaan tersebut 

sehingga individu tidak boleh berhenti memperbaharui diri sendiri. Perusahaan 

perlu terus menerus belajar dari lingkungannya dan melakukan berbagai tindakan 
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pembaharuan yang diperlukan agar selalu dapat siap memberikan respons yang 

tepat terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan tersebut. Perusahaan harus 

mampu menjawab tantangan maupun ancaman yang ditimbulkan oleh perubahan 

lingkungan tersebut dan mengubahnya menjadi peluang usaha yang terbuka 

dengan kata lain perusahaan perlu menjadi organisasi belajar. 

Perusahaan ataupun organisasi sangat membutuhkan tenaga-tenaga kerja yang 

belajar, sehingga terjadi proses transformasi individu yang belajar menjadi tim/ 

organisasi yang belajar. 

Akibat adanya perubahan terhadap paradigma peran individu dalam entity 

bisnis, maka pada abad ke 19 bermunculan penelitian-penelitian yang membahas 

masalah-masalah individu. 

Berdasarkan konsep teoritis yang berkembang maka dapat diturunkan 

definisi-definisi yang erat kaitannya dengan belajar dan proses belajar individu. 

Dikutip dari dyah kusumastuti (2005) bahwa BELAJAR : berusaha untuk 

memperoleh pengetahuan kontekstual. Pada penelitian ini, belajar dibatasi pada 

usaha penguasaan pengetahuan atas masalah – masalah kontekstual yang jika 

diaplikasikan/ digunakan, dapat menghasilkan kekayaan bagi perusahaan atau 

nilai tambah bagi konsumen atau kesejahteraan masyarakat luas (Tjakraatmadja, 

1999). 
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2.1.2 Pembelajaran Individu 

Pembelajaran individu merupakan proses atau cara yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh pengetahuan kontekstual secara berkelanjutan sejalan dengan 

perkembangan teori-teori mengenai proses belajar, maka Tjakraatmadja (1999) 

menyatakan bahwa dalam proses belajar dapat terjadi: (1) proses transformasi 

horizontal, yaitu proses penguasaan pengetahuan untuk mengembangkan dan 

menumbuhkan pengetahuan itu sendiri, (2) Proses Transformasi vertikal, yaitu 

proses penguasaan pengetahuan untuk penjabaran pengetahuan. 

 

2.1.3 Pengukuran Pembelajaran Individu 

2.1.3.1 Tujuan Dan Deskripsi Dari Macam-Macam Pembelajaran 

Learning style inventory (LSI) dibuat untuk mengukur proses belajar individu 

yang dikaji dari teori-teori belajar berdasarkan pengalaman. Bentuk umum dari 

pengukuran proses belajar (pembelajaran) ditentukan oleh tujuan yaitu : 

Mengukur yang dilakukan haruslah dapat dilakukan dalam waktu singkat dan 

jujur sehingga penelitian yang menggunakan alat test tersebut dapat digunakan 

sebagai alat untuk mendiskusikan proses belajar seorang individu dan dapat 

memberikan masukan tentang learning style yang dimilikinya. 

Hal utama lainnya adalah pengukuran yang digunakan haruslah valid untuk 

mengukur cara belajar yang akan digunakan untuk memperkirakan tingkah laku 

dan kesesuaian dengan teori yang ada. 
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Alat ukur pembelajaran yang keseluruhannya bertujuan untuk melakukan 

pengukuran terhadap proses belajar individu, yaitu : concrete experience (contoh 

katanya feeling/ Perasaan), Reflective Observation (Watching/ Mengamati), 

Abstract Conceptualization (Thinking/ Berfikir) dan Active experience (Doing/ 

Melakukan). 

David Kolb mengemukakan adanya empat kutub yang telah disebutkan diatas, 

(1-4) kecenderungan seseorang dalam proses belajar, kutub-kutub tersebut yang 

dikutip dari (http//www.pdf reaserch.com). Antara lain:  

 

2.1.4 Teori Experiment Learning (Belajar Berdasarkan pengalaman) 

Experiment Learning Theory menyatakan suatu model dari proses belajar 

yang konsisten dengan struktur dan persepsi manusia dan tingkatan dari 

pertumbuhan dan perkembangan manusia. 

Gambaran umum dari model belajar adalah penggambaran yang sangat 

sederhana dari lingkungan belajar dan bagaimana pengalaman ditranslasikan 

menjadi suatu konsep yang nantinya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam 

menentukan pilihan dari suatu pengalaman yang baru. 

Belajar dibayangkan seperti empat proses dalam suatu lingkaran. Pada tahap 

awal, Concrete Experience merupakan dasar dari Observation dan Reflection. 

Observasi akan terasimilasi dalam “Teori” sebagai suatu kesimpulan dan sebagai 

akibat yang baru dari tindakan yang dilakukan kemudian akhirnya dapat 

digunakan sebagai pedoman untuk mendapatkan pengalaman baru. 
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Untuk menjadi individu efektif, maka dilakukan empat macam pembelajaran : 

Concrete Experience (CE), Reflective Observation (RO), Abstract 

Conceptualization (AC), dan pembelajaran  Active Experimentation (AE). Selain 

itu, ia juga harus mampu untuk melibatkan dirinya secara utuh (Fully), terbuka 

(Openly) dan tidak bisa dalam menjalankan pengalamannya yang baru dan 

berbagai tinjauan (RO) untuk membuat suatu konsep yang bersatu dengan hasil 

obeservasinya menjadi suatu teori yang logic (AC) dan menggunakan teori ini 

untuk membuat suatu keputusan untuk menyelesaikan suatu masalah. 

Berikut dibawah ini model belajar berdasarkan pengalaman dari Kolb (1976) 

dikutif dari Dyah kusumastuti (2005), sebagai berikut : 

Gambar 2.1  

Model Belajar Berdasarkan Pengalaman 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : kolb (1976) 
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Keadaan ideal diatas sangatlah sulit untuk dicapai. Mungkinkah seseorang 

dapat menjadi yang memiliki keterampilan (skill) yang tinggi dalam seluruh 

kemampuannya atau mereka sering mengalami konflik?  Bagaimanakah 

seseorang bisa menjadi konkret (praktis) atau berada ditengah-tengah antara 

menjadi seseorang yang praktis dan teoritis, atau bahkan masih bersifat teoritis. 

Pengujian yang mendekati model empat tahap belajar mengatakan bahwa 

proses belajar selalu melibatkan kemampuan yang paling berlawanan sehingga 

seseorang yang belajar yang sesuai dengan situasi belajarnya saat itu. Secara 

spesifik ada 2 dimensi utama untuk mengukur proses belajar yaitu : 

1. Concrete Experience dan Abstract Conceptualization.  

2. Active Experimentation dan Reflective Observation. 

 Oleh karena itu dalam proses belajar, seseorang akan bergerak pada tingkat 

yang bermacam-macam dari seorang aktor menjadi peninjau dari keteribatan 

langsung menjadi analisis secara umum. 

 Beberapa psikolog umum (Flavell, 1963, burner 1960, 1966; haarvey, hunt & 

Schroeder, 1961) telah mengidentifiaksi beberapa dimensi Concrete/ Abstract 

yang merupakan dimensi utama yang menimbulkan perkembangan kesadaran 

dan proses belajar. Golgstein dan schereer (1966) mengatakan bahwa 

kemampuan abstrak yang dapat berkembang akibat adanya kemampuan-

kemampuan untuk : 
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1. Melepaskan ego kita dari dunia luar atau pengalaman pribadi, memperkirakan 

kondisi mendatang, selalu memberikan masukan pada apa yang dilakukannya 

dan mampu untuk mengkomunikasikan. 

2. Membagi aspek-aspek simultan aspek-aspek yang bermacam-macam. 

3. Menarik kesimpulan atau hal utama dari kejadian keseluruhan atau untuk 

membagi suatu hal menjadi bagian yang terisolasi dan kemudian jatuh. 

4. Dapat menggambarkan kepemilikan sekarang secara reflektif untuk 

membentuk suatu konsep hirarki. 

5. Merencanakan ke depan ide-ide, untuk mengambil suatu sikap ke depan yang 

lebih mungkin dan berpikir atau untuk menunjukkan secara simbolis. 

 

 Berdasarkan teori-teori yang ada : “Concreteness” yang menunjukan 

keberadaan dari kemampuan ini adalah keterlibatan serta dominasi dari 

pengalaman yang segera dialaminya. Untuk menjadi seorang yang mampu 

menghadapi hal-hal yang baru, bebas dari segala hal yang membatasi suatu konsep 

abstrak yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Dalam teori Physcoanaytic yang 

dinyatakan oleh kris (1952) bahwa pengalaman sangat tinggi dibutuhkan dalam 

cara pandang seorang anak secara nyata bahwa suatu proses kreatif yang 

dijelaskan dalam suatu model regresi dari pelayanan terhadap dirinya sendiri. 

Bruner (1966), sikap kreatif dapat dihasilkan dengan proses melepaskan dan 

bertanggung jawab atau berjanji, dari keinginan dan batas-batas moral/adat , serta 

kebebasan atas dominasi dari penemuan seseorang. 
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2.1.5 Tipe belajar individu 

Learning Style Inventory (LSI) merupakan pengembangan tentang diri sendiri 

yang didesin untuk kelebihan dan kekurangan individu dalam belajar. Ketika 

individu – individu diukur menggunakan LSI ini, maka ada pembagian tipe cara 

belajar individu ke dalam 4 type (berdasarkan penelitian terhadap nilai dari hasil 

LSI), yaitu : 

1. Converger ; memiliki proses belajar yang dominan yaitu Abstract 

Conceptualization (AC) dan Active Experimen (AE). Kemampuan utamnya 

adalah mempraktekan aplikasi dari ide-idenya. Seorang yang memiliki 

kemampuan ini disebut sebagai “convergers” karena individu dengan tipe ini 

biasanya akan sukses dalam pengukuran intelejensia secara konvensional 

dimana jawaban yang diberikan sudah pasti, (Torreslba,1972). Individu tipe ini 

memiliki ciri-ciri : 

a. Pengetahuan berdasarkan Hypothetical Deductive Reasoning sehingga ia 

dapat focus dalam suatu permasalahan yang spesifik. 

b. Convergers biasanya tidak emosional (unemotional) dan lebih menyukai 

bekerja dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan manusia, misalnya : 

bekerja dengan mesin. Mereka cenderung fokus dalam melakukan 

pekerjaannya dan lebih memilih spesialisasi dalam ilmu pengetahuan fisik 

(Lian Husdan,1976) 

c. Seorang insinyur (engineer) sebagian besar memiliki karakteristik sebagai 

seorang “convergers” (Kolb. 1976) 
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2. Diverger : Memiliki kelebihan pola belajar yang berkebalikan dengan seorang 

convergers. Diverger sangat baik dalam Concrete Experience (CE) dan 

Reflektive Observation (RO). Kemampuan utamanya adalah kemampuan 

berimajinasi. Seorang Diverger yang baik dalam situasi seperti brainstorming 

atau dalam membicarakan hal-hal yang umum dari ide. Ciri-ciri seorang 

diverger: 

 Lebih tertarik dalam sosial dan cenderung menjadi orang yang imajinatif 

dan emosional. 

 Tertarik dalam mengembangkan budaya dan cenderung memiliki 

keahlian yang baik dibidang seni. 

 Berlatar belakang humanities/ kemanusiaan dan seni bebas. 

3. Assimilator : memiliki kemampuan belajar Abstract Conceptualization (AC) 

dan Reflective Observation (RO) yang dominan. Kelebihan utamanya adalah 

membuat suatu model teori yang diungkapkan dalam alasan – alasan induksi 

dan dalam membawakan observasi yang berbeda ke dalam penjelasan yang 

terintegrasi (Grochhow,1973). Seorang assimilator kurang tertarik pada hal-

hal yang berkaitan dengan Abstract Concept dan dia tidak tertarik pada 

pelaksanaan teori itu sendiri. Jenis pola belajar seperti ini sangat sesuai untuk 

Ilmu – ilmu pengetahuan dasar (basic Science) dan matematika, sedangkan 

dalam suatu organisasi, pola belajar seperti ini banyak ditemukan didalam 

departemen perencanaan& penelitian (Kolb, 1976; Strasmore, 1973). 
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4. Accommodator : mempunyai kemampuan yang berlawanan dengan 

Assimilator. Dia sangat baik dalam melakukan suatu hal dan dalam 

menjalankan suatu rencana dan percobaan yang tentunya melibatkan dirinya 

kedalam pengalaman baru. Memiliki kecenderungan untuk lebih berani 

mengambil resiko jika dibandingkan dengan ketiga pola belajar lainnya. 

Disebut accommodator karena dia mempunyai kemampuan untuk 

menyesuaikan diri dalam lingkungan yang baru dimasukinya. Dalam 

organisasi, orang dengan pola belajar seperti ini banyak ditemukan di jenis 

pekerjaan yang sifatnya “action oriented” yaitu pada bidang – bidang 

pemasaran dan penjualan. 

 

2.1.6 Kompetensi (spencer & spencer 1993)  

Kompetensi dapat didefinisikan sebagai suatu karakteristik dasar individu 

yang memiliki hubungan kausal atau sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan 

acuan, efektif atau berperformansi superior ditempat kerja, atau pada situasi 

tertentu. 

a. Karakteristik dasar yang dimaksud adalah bahwa kompetensi harus bersifat 

mendasar dan mencakup personality atau kepribadian seseorang dan dapat 

memprediksikan sikap seseorang pada situasi tertentu yang sangat bervariasi 

dan pada aktivitas pekerjaan tertunda. 

b. Hubungan kausal berarti bahwa kompetensi dapat menyebabkan atau 

digunakan untuk memprediksi performansi (superior) seseorang. 
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c. Kriteria yang dijadikan acuan berarti bahwa kompetensi secara nyata akan 

memprediksi sesorang yang bekerja dengan baik atau buruk, sebagaimana 

terukur pada kriteria spesifik atau standar. Contoh kriteria adalah volume 

penjualan atau jumlah pelanggan yang dapat dipertahankan/ dilayani. 

 

2.1.7 Karakteristik dasar 

Kompetensi merupakan karakteristik dasar seseorang dan mengindikasikan 

cara bersikap, berpikir, dan menarik kesimpulan serta bertindak yang dapat dilakukan 

dan dipertahankan seseorang untuk periode waktu yang cukup panjang (tidak sekedar 

kebetulan). 

Karakteristik kompetensi : 

1. Motif. Sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau diinginkan oleh 

seseorang yang menyebabkan dan menyeleksi sikap menjadi tindakan atau 

tujuan sehingga lain dari yang lain. 

2. Bawaan. Dapat berupa karakteristik fisik atau kebiasaan seseorang dalam 

merespon suatu situasi atau informasi tertentu. Contoh kompetensi bawaan 

penglihatan jauh yang baik diperlukan oleh seorang pilot. Pengendali emosi 

diri inisiatif yang sangat tinggi merupakan kebiasaan merespon yang baik 

untuk petugas pemasaran. 

3. Konsep diri. Dapat berupa konsep atau kepercayaan yang ada pada diri 

seseorang bahwa dia dapat berhasil dari berbagai situasi. 
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4. Pengetahuan akademik. Informasi yang didapat seseorang pada area yang 

spesifik. Pengetahuan merupakan kompetensi yang kompleks. Score pada test 

pengetahuan seringkali kurang bermanfaat untuk memprediksi performasi di 

tempat kerja, karena sulitnya mengukur kebutuhan pengetahuan dan keahlian 

yang secara nyata digunakan dalam pekerjaan, pengetahuan akan dapat 

memprediksikan apa yang dapat dilakukan seseorang, bukan apa yang akan 

dilakukan, hal ini disebabkan : 

a. Pengukuran test pengetahuan lebih banyak menghafal, jika yang 

dipentingkannya adalah kemampuan untuk mencari informasi. Ingatan 

mengenai fakta yang relevan terhadap masalah spesifik dan pengetahuan 

tentang sumber informasi. Dimana mencarinya ketika diperlukan. 

b. Test pengetahuan tergantung situasi responden. Test tersebut mengukur 

kemampuan memilih alternative pilihan yang merupakan respon yang 

benar dan bukan mengukur apakah seseorang dapat bereaksi sesuai 

pengetahuan dasarnya. Mengetahui sesuatu yang benar tidaklah selalu 

menjamin akan melakukan sesuatu yang benar. 

c. Keahlian (SKILL). Kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik dan 

mental. Kompetensi keahlian mental atau kognitif meliputi pemikiran 

analitis (memproses pengetahuan atau data, menentukan sebab dan 

pengaruh, mengordinasi data dan rencana) serta pemikiran konseptual 

(pengenalan pola data yang kompleks). 
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Tipe atau level kompetensi memiliki praktis pada perencanaan sumber 

daya manusia. Sebagaimana digambarkan pada gambar 1 dibawah ini, 

kompetensi pengetahuan dan keahlian cenderung untuk tampak, sedangkan 

konsep diri, sifat bawaan dan motif seringkali tersembunyi, sifatnya dalam 

dan terpusat pada personal. 

Gambar 2.2   

Karakteristik Kompetensi 

 

Sumber : Spencer, Competency at work 

 

Pengetahuan dan keahlian relative mudah untuk dikembangkan dan 

cara yang efektif untuk mempertahankan kemampuan ini yaitu dengan 

pelatihan. Motif inti dari kompetensi dan bawaan pada dasar gunung es sulit 

untuk diketahui dan dikembangkan, membutuhkan lebih banyak biaya untuk 

memilih karakteristik , sikap dan nilai sama dengan kepercayaan diri, dapat 

diubah dengan pelatihan, psikoterapi, dan atau pengalaman positif sekalipun 

dengan waktu dan kesulitan yang lebih besar. Beberapa organisasi menyeleksi 

pegawai berdasarkan pada pengetahuan yang Nampak dan keahlian yang 

mengasumsikan bahwa motif utama dan sifat akan dapat ditumbuhkan dengan 
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manajemen yang baik. Hal ini seringkali membawa organisasi pada biaya 

yang tidak efisien. Pada pekerjaan yang kompleks, kompetensi inti (motif, 

sikap bawaan dan tata nilai) ditemukan relative lebih penting dalam 

memprediksi performansi superior dibanding IQ, kepandaian atau prestasi 

akademis. 

 

2.1.8 Referensi Kriteria 

Kriteria yang sering digunakan dalam studi kompetensi : 

a. Performansi superior. Criteria ini ditentukan dengan ukuran satu standar 

deviasi diatas rata-rata, level ini dicapai oleh satu dari sepuluh orang 

dalam situasi kerja yang diberikan. Satu standar deviasi digunakan sebagai 

acuan dengan alasan : 

1. Beberapa studi menunjukan nilai ekonomi level performansi terhadap 

organisasi. 

2. Untuk meningkatkan performansi, organisasi harus menggunakan 

karakteristik performansi superior sebagai dasar seleksi dan 

perkembangan pekerjaan. Kegagalan untuk melaksanakannya 

disebabkan kesalahan penentuan level performansi rata-rata organisasi. 

b. Performansi efektif. Kriteria ini merupakan level minimum yang dapat 

diterima dalam pekerjaan, dalam praktek sehari-hari performansi efektif 

sering diambil pada tingkat prestasi rata-rata. 
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Aktivitas yang bersifat ilmiah itu sebenarnya adalah masalah-masalah 

praktek sehari-hari yang telah terbukti kebenarannya. Kemudian diusahakan, 

disistematiskan, dikumpulkan dan dirangkum menjadi suatu teori yang 

bersifat ilmiah. Untuk bidang pendidikan bermuara pada ilmu pendidikan 

yang bersifat ilmiah. 

Pendidikan merupakan proses belajar mengajar yang dapat menghasilkan 

perubahan tingkah laku yang diharapkan. Hasil pendidikan yang berupa 

perubahan tingkah laku meliputi bentuk kemampuan yang menurut 

Taksonomi Bloom dengan kawan-kawannya diklasifikasin dalam 3 

kemampuan (Domain) yaitu : 

1. Kognitif (cognitive domain) 

2. Afektif (affective domain) 

3. Psikomotor (psychomotor domain) 

 

2.1.9 Kemampuan Kognitif 

Yang termasuk kategori kemampuan kognitif yaitu kemampuan berikut : 

a. Mengetahui  : Kemampuan mengingat apa yang sudah dipelajari. 

b. Memahami  : Kemampuan menangkap makna dari yang dipelajari. 

c. Menerapkan  : Kemampuan untuk menggunakan hal yang dipelajari itu ke 

dalam situasi baru yang kongkrit. 

d. Menganalisa  : Kemampuan untuk merinci hal yang dipelajari ke dalam 

unsur-unsurnya supaya struktur organisasinya dapat dimengerti. 
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e. Mensintesis  : Kemampuan untuk mengumpulkan bagian-bagian untuk 

membentuk suatu kesatuan yang baru. 

f. Mengevaluasi  : Kemampuan untuk  menentukan nilai sesuatu yang 

dipelajari untuk sesuatu tujuan tertentu. 

Kemampuan yang kita sebutkan diatas sifatnya hierarkis, artinya 

kemampuan yang pertama harus dikuasai terlebih dahulu sebelum menguasai 

kemampuan yang ke dua. Kemampuan kedua harus dikuasai harus dikuasai 

terlebih dahulu sebelum menguasai yang ketiga. Demikian seterusnya. 

 

2.1.10 Kemampuan Afektif 

Yang termasuk kemampuan afektif adalah sebagai berikut : 

a. Menerima (receiving)  :  Kesediaan untuk memperhatikan. 

b. Menanggapi (responding) :  Aktif berpartisipasi. 

c. Menghargai (Valueting) : Penghargaan kepada benda, gejala, 

perbuatan tertentu. 

d. Membentuk (Organization) : Memadukan nilai-nilai yang berbeda, 

menyelesaikan pertentangan dan membentuk system nilai yang bersifat 

konsisten dan internal. 

e. Berpribadi (Charactization by a value of value Complex) : Mempunyai 

system nilai yang mengendalikan perbuatan untuk menumbuhkan gaya 

hidup yang mantab. 
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Kemampuan diatas sifatnya hierarkis; yang pertama harus dikuasai 

terlebih dahulu sebelum menguasai yang kedua dan seterusnya. 

 

2.1.11 Kemampuan Psikomotor 

Yang dimaksud kategori kemampuan psikomotor ialah kemampuan 

yang menyangkut koordinasi syaraf otot; menyangkut penguasaan tubuh dan 

gerak. Oleh Bloom kemampuan psikomotor belum diklasifikasikan sebagai 

yang terdapat pada kemampuan kognitif dan kemampuan afektif. Secara 

singkat dapat dikatakan, bahwa kemampuan psikomotor ini menyangkut 

kegiatan fisik yang menyangkut kegiatan melempar, melekuk, mengangkat, 

berlari dan sebagainya. Penguasaan kemampuan ini meliputi gerakan anggota 

tubuh yang memerlukan koordinasi saraf otot yang lebih kompleks dan 

bersifat lancar. Meskipun kita telah mengklasifikasi kemampuan atas tiga 

domain secara terpisah, namun dalam kenyataanya yakni didalam situasi 

belajar mengajar yang sebenarnya antar domain kognitif dan domain afektif 

maupun psikomotor tidaklah terpisahkan. 

Adanya klasifikasi kemampuan ini akan dapat membantu pendidik 

untuk menentukan langkah yang harus dilalui didalam proses belajar mengajar 

dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

- Ada yang ingin dicapai di dalam proses belajar mengajar; 

- Bagaimana mahasiswa/ murid harus belajar; 
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- Metode dan bahan apa yang dapat berhasil guna dan proses belajar 

mengajar; 

- Perubahan tingkah laku yang mana yang dapat diharapkan dapat dihasilkan 

dalam proses belajar mengajar. 

 

2.1.12 Kompetensi manajerial 

Dalam dunia kerja yang sangat kompleks sekarang ini, orang tidak 

dapat bekerja sendiri-sendiri sebagai single fighter, tapi saling bergantung satu 

sama lain untuk mencapai kesuksesan. Kondisi interpendensi ini membuat 

kemampuan manajerial seorang team leader di tempat kerja menjadi 

bertambah penting. Trend teori-teori manajemen modern pun juga mengarah 

kesana. 

Kemampuan manajerial adalah kemampuan untuk mengatur, 

mengkoordinasikan dan menggerakkan para bawahan kearah pencapaian 

tujuan yang telah ditentukan organisasi, tak soal apakah organisasi itu kecil 

atau besar. (Supadi, kemampuan manajerial penting) 

Dalam organisasi yang besar, kesempatan manajer untuk mengadakan 

kontak dengan seluruh bawahan relatif kecil sekali. Lebih-lebih dalam 

organisasi yang besar ruang lingkup operasinya nasional atau internasional. 

Dengan demikian. Kegiatan mengintegrasikan, mengkoordonasikan dan 

menggerakkan para bawahan oleh team leader sebagai manajer puncak 
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dilakukan melalui pendelegasian wewenang kepada manajer menengah dan 

manejer pengawas. 

Kemampuan manajerial itu sendiri adalah sesuatu yang tidak given. 

Kemampuan itu lahir dari suatu proses yang panjangnya yang terjadi secara 

perlahan-lahan melalui proses pengamatan dan belajar. Bukti dari kemampuan 

manajerial adalah sejauh mana team kerja mereka mampu berkinerja secara 

optimal. Dalam hal ini team leader pimpinan di semua tingkatan haruslah 

mampu menunjukkan bahwa mereka sanggup dekat secara emosional pada 

bawahan sehingga bawahan memberikan dukungan dengan komitmen yang 

kuat pada team kerjanya. 

Adanya kinerja manajerial yang dihasilkan merupakan bukti bahwa 

mereka mampu memahami secara jelas kinerja yang diharapkan dari kegiatan 

mereka. Kinerja tentu yang diharapkan dari manajer akan menentukan peran 

yang disandang oleh team leader. Kinerja dan peran yang diharapkan dari 

team leader akan menentukan bakat dan kemampuan apa yang diperlukan 

untuk mewujudkan kinerja melalui peran yang dimiliki oleh team leader 

tentang peran mereka yang tidak akan menghasilkan kinerja tertentu yang 

diharapkan dari mereka, jika tidak disertai dengan usaha keras mereka. 

Pengertian kemampuan manajerial menurut Atom Ginting (1999) 

adalah kemampuan atau keahlian pimpinan untuk menjalankan fungsi 

manajemen. Dalam bidang manajemen, faktor kemampuan manajerial sangat 

penting dan menentukan, karena faktor tersebut berkaitan dengan aktivitas 
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pokok suatu organisasi yaitu memimpin organisasi yang bersangkutan dalam 

usahanya mencapai tujuan.  

Hal tersebut senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Siagian: 

Kemampuan manajerial adalah suatu kemampuan pimpinan untuk 

menggunakan sumber daya (manusia dan bukan manusia), dan alat-alat 

sehingga penggunaannya berjalan efisien, ekonomis dan efektif, sangat 

menentukan bagi suksesnya pencapaian tujuan organisasi yang telah 

ditentukan Siagian (1999). 

Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk dapat 

mencapai tujuan yang telah ditentukan maka pimpinan atau pengusaha sebuah 

perusahaan harus memiliki kemampuan dalam mengimplementasikan prinsip-

prinsip manajemen yang biasa dikenal dengan sebutan kemampuan 

manajerial. 

Menurut Robert L. Kazt dalam Ulber Silalahi (2002) kemampuan dan 

kompetensi yang dibutuhkan manajer untuk sukses mencapai tujuan, terdiri 

dari 3 keterampilan manajemen: 

1. Kemampuan teknis, merupakan kompetensi spesifik untuk melaksanakan 

tugas atau kemampuan menggunakan teknik-teknik, alat-alat, prosedur-

prosedur, metode-metode dan pengetahuan tentang lapangan yang 

dispesialisasi secara benar dan tepat dalam pelaksanaannya. 

2. Kemampuan kemanusiaan, merupakan tingkat keterampilan 

berkomunikasi dan memotivasi serta keterampilan untuk bekerja dengan 
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mengerti, dan memotivasi orang lain secara individual dan di dalam 

group. Artinya dalam hal ini ada 2 jenis keterampilan interpersonal yang 

harus dipahami manajer, yaitu: hubungan pribadi dan hubungan antar 

pribadi.  

3. Kemampuan konseptual, merupakan kemampuan mengkoordinasi dan 

mengintegrasi semua kepentingan-kepentingan dan aktivitas-aktivitas 

organisasi atau kemampuan mental untuk mendapatkan, menganalisa dan 

menginterpretasi informasi yang diterima dari berbagai sumber. Untuk itu 

seorang manajer harus memiliki pengetahuan tentang keseluruhan 

(kompleksitas) dari perusahaan yang dipimpinnya. Pengetahuan tentang 

keseluruhan (kompleksitas) dari perusahaan yang dipimpinnya dibutuhkan 

agar seorang manajer dapat merumuskan visi, misi dan strategi perusahaan 

serta kebijakan-kebijakan untuk merealisasikannya (Arifin Abdurahman, 

2003). 

Robert L. Kazt dalam Ulber Silalahi (2002), mengungkapkan bahwa 

kemampuan konseptual menunjuk pada kemampuan untuk: 

1. Melihat organisasi sebagai keseluruhan dan dalam hubungannya dengan 

lingkungan eksternal  

2. Mengerti bagaimana masing-masing unit dan fungsi organisasi tergantung 

satu sama lain dan bagaimana perubahan dalam suatu unit dapat 

mempengaruhi unit-unit lainnya  
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3. Memahami perbedaan tipe-tipe masalah yang ditandai oleh masing-

masing unit sebagai suatu masalah keseluruhan atau organisasional yang 

berhubungan dengan lingkungan  

4. Mengembangkan dan sekaligus menggunakan model-model atau kerangka 

kerja untuk mengelola true-to-life masalah manajemen. 

2.2  Kerangka Pemikiran Dan Model Penelitian 

Pembelajaran individu menurut (Kolb 1976) yang diambil dari 

Cokorda Istri Dewi (2000), kemudian dimodifikasi : Concrete Experience 

(CE), Reflective Observation (RO), Abstract Conceptualization (AC), serta 

Active Experimentation (AE). Kolb menyatakan bahwa proses belajar individu 

akan bergerak pada tingkatan-tingkatan yang bervariasi dari seorang aktor 

akan menjadi seorang peninjau, dan terlibat langsung sampai menjadi analis 

secara umum. 

Pembelajaran individu berdasarkan Concrete Experience: yaitu dengan 

menerima proses belajar dengan cara menerima informasi baru secara terbuka, 

merasakan dan melibatkan dirinya secara langsung dalam kegiatan nyata, 

sehingga menjadi pengalaman baru bagi individu tersebut, hal ini dapat 

diidentifikasi sebagai berikut : 

 Reseptip (CE-1) : Proses menyerap informasi dengan cara menerima suatu 

hal baru berdasarkan rasa untuk mengenal permasalahan baru. 



39 
 

 
 

 Sensitive (CE-2) : Proses penyerapan informasi dengan cara merasakan 

apa yang terjadi disekitar untuk memahami permasalahan baru. 

 Menerima (CE-3) : Proses mengatur informasi dengan cara melihat 

kemungkinan yang terjadi sebagai persetujuan terhadap apa yang 

dirasakan untuk mencari alternatif penyelesaian masalah yang sesuai. 

 Intuitif (CE-4) : Proses mengatur informasi dengan cara menggunakan 

instuisi untuk menetapkan solusi permasalahan baru. 

 Berperan serta (CE-5) : Proses mengolah informasi dengan cara 

menginternalisasikan pengalaman baru bagi dirinya. 

 Berpengalaman : Proses mengolah informasi dengan cara merenungkan 

pengalaman baru yang bermakna bagi dirinya untuk memperkaya 

intuisinya. 

Pembelajaran individu berdasarkan refleksi dari observasi yaitu proses 

belajar individu dengan melakukan pengamatan terhadap suatu permasalahan 

baru dari berbagai sudut pandang dan merefleksikan esensi dari pengamatan 

yang telah dilakukan secara tidak biasa terhadap pengetahuan yang telah 

dimiliki, yaitu : 

 Pemetaan informasi (RO-1) ; Proses menyerap informasi dengan cara 

membentuk kesan atas informasi sebagai suatu fakta yang diterima untuk 

menganalisa permasalahan baru. 
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 Memperhatikan (RO-2) : Proses menyerap informasi dengan cara 

melakukan komunikasi dan atau bekerja sama untuk mencari fakta yang 

menarik atau dianggap penting bagi dirinya sehingga dapat memahami 

permasalahn baru. 

 Mengamati (RO-3) : Proses mengatur informasi dengan cara 

memvisualisasikan fakta mencari alternative solusi terbaik. 

 Reflektif (RO-4) : Proses mengatur informasi dengan cara menggunakan 

hasil observasi untuk memutuskan solusi permasalahan yang terbaik. 

 Pengamatan (RO-5) : Proses mengolah informasi dengan cara 

memberikan makna kepada informasi hasil observasi sehingga diperoleh 

suatu pengetahuan baru. 

 Merenung (RO-6) : Proses mengolah informasi dengan cara menafsirkan 

pengetahuan baru sehingga meningkatkan keyakinan diri atas pengetahuan 

baru yang diperoleh. 

Pembelajaran individu dengan membuat konsep abstrak (AC) proses 

belajar individu dengan membiasakan diri untuk berpikir analisis, evaluatif 

dalam membuat konsep-konsep yang merupakan integrasi dan hasil 

pengamatan yang telah dilakukan menjadi teori yang logis, yaitu : 

 Analitis (AC-1) : Proses menyerap informasi dengan cara menguraikan 

permasalahan baru dengan menggunakan pengetahuan yang dimiliki 

untuk mengenal permasalah baru. 
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 Berpikir konseptual (AC-2) : Proses menyerap informasi dengan cara 

melihat permasalahan secara terstruktur sehingga mampu memahami pola 

keterkaitan antara komponen permasalahan atau akar permasalahan. 

 Evaluatif (AC-3) : Proses mengatur informasi dengan cara mengevaluasi 

hasil kajian permasalahan baru dengan pengetahuan yang dimilikinya 

untuk mencari alternative pemecahan masalah yang paling sesuai. 

 Logical (AC-4) : Proses mengatur informasi dengan cara memeriksa 

kebenaran informasi dengan menggunakan logika untuk mendapatkan 

solusi permasalahan yang paling sesuai. 

 Konseptualisasi (AC-5) : Proses mengolah informasi dengan cara 

menginternalisasikan logika baru yang dipengaruhi menjadi pengetahuan 

baru. 

 Rasionalisasi : Proses mengolah informasi dengan cara meresapi 

pemahaman konseptual yang logis sehingga berpikir yang bertindak 

secara rasional. 

Pembelajaran individu berdasarkan eksperimen (AE) proses belajar 

dengan cara mencoba-coba teori atau konsep baru serta sistematis berdasarkan 

pengetahuan yang dimilikinya untuk mengambil suatu keputusan atau 

membuktikan kebenaran suatu teori, yaitu : 

 Praktikal (AE-1) : Proses penyerapan informasi dengan cara 

melaksanakan secara nyata untuk mengenal permasalahan baru. 
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 Melaksanakan (AE-2) : Proses menyerap informasi dengan cara intensif 

melaksanakan berbagai alternatif uji coba. 

 Bekerja aktif (AE-3) : Proses mengatur informasi dengan cara 

menyelesaikan pekerjaan untuk memilih alternatif terbaik. 

 Pragmatis (AE-4) : Proses pengaturan informasi dengan cara 

menggunakan pandangan praktis untuk memutuskan solusi permasalahan 

terbaik. 

 Experimentasi (AE-5) : Proses pengolahan informasi dengan cara 

menginternalisasikan hasil ekperimentasinya yang terpilih untuk 

menghasilkan pengetahuan baru. 

 Bertanggung jawab : Proses menyerap kesadaran akan sesuatu yang salah 

atau benar berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. 

Fungsi manajemen sumber daya manusia hanya akan bermanfaat jika 

dapat membantu individu dan organisasi untuk mencapai kinerja yang lebih 

baik dari sebelumnya. Fakta bahwa Kinerja individu di tempat kerja sangat 

dipengaruhi oleh kompetensi-kompetensi yang dimilikinya, maka sudah 

merupakan kebutuhan organisasi untuk mengintegrasikan konsep kompetensi 

dalam sistem manajemen sumber daya perusahaan (Spencer, 1993; Berger & 

Berger, 2004). 

Manajer adalah perencana, pengorganisasi, pemimpin atau pengarah 

dan pengawas. Henry Mintzberg dalam penelitiannya telah membuat sintesa 
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hasil studi empirisnya mengenai peranan-peranan manajerial. Dia menemukan 

bahwa tidak ada pertentangan antara pendekatan fungsional dan pendekatan 

kegiatan, tetapi keduanya saling melengkapi. Sebagai hasil studinya, Hendry 

mitzberg mengelompokan perilaku manajer menjadi 3 bidang peranan yaitu 

antara pribadi, informasional, dan membuat keputusan. Sepuluh peran 

manajer menurut henry mintzberg dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini.  

Gambar 2.3 

Sepuluh Peran Manajer Menurut Henry Mitzberg 

 

 

Sumber : Henry Mitzberg 

 

Gambar sepuluh peran manajer diatas menunjukan bahwa manajer 

mempunyai wewenang formal atas satuan organisasinya, dan itu menentukan 

statusnya. Wewenang dan status ini menyebabkan manajer terlibat dalam 
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pelaksanaan ketiga peran tersebut. Manajer kemudian menggunakan 

keterampilan pribadi dan manajerial serta kemampuan melaksanakan peranan-

peranannya secara efektif. Konsepsi ini memberikan pemikiran baru dan 

cakrawala yang lebih luas tentang fungsi dan kegiatan manajerial yang 

dilakukan oleh manajer. 

Salah satu model kompetensi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah model kompetensi generik menurut spencer yang dapat dilihat didalam 

kamus spencer. Model kompetensi generic untuk manajer menurut spencer ini 

meliputi : 

a. Kompetensi yang diperlukan sebagai seorang manajer. 

b. Dimensi dari kompetensi 

c. Aktivitas/ perilaku dari kompetensi tersebut 

Spencer telah membangun 14 (empat belas) kompetensi generik yang 

dibutuhkan oleh manajer. Keempat belas kompetensi dari manajer tersebut 

tercakup pada kamus kompetensi spencer. Kamus kompetensi yang terdapat 

pula pada landasan teori ini ditampilkan secara umum, dalam skala yang 

didesain meliputi perilaku pada pekerjaan yang cukup luas cakupannya. 

Pada umumnya setiap kompetensi generik dari manajer tersebut memiliki 

dua atau tiga dimensi. Untuk mendapatkan perilaku dari masing-masing 

kompetensi, peneliti mengambil perilaku dari dimensi yang mencakup 

tingkatan/ level yang dibutuhkan manajer. 
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Model kompetensi generik manajerial dari manajer menurut spencer yaitu 

kompetensi : 

1. Impact And Influence   

2. Achievement Orientation 

3. Teamwork And Corporation 

4. Analytical Thinking 

5. Initiative 

6. Developing Others 

7. Self-Conficdence 

8. Directiveness/ Assertiveness 

9. Information Seeking 

10. Team Leadership 

Kerangka berpikir dalam penyusunan tesis ini dapat dilihat pada gambar 2.4 

dibawah ini : 
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Belajar 

mahasiswa MM 

univeritas 

widyatama 

Gaya Belajar Setiap 
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Active 

Impact And Influence, IMP 
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Achievement Orientation 

(Semangat Untuk 

Berprestasi) 

Teamwork And 
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Kelompok Dan Kerjasama) 

Analytical Thinking 
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Menganalisis) 

Initiative, Int (Inisiatif) 

Developing Other, DEV 

(Mengembangkan Orang 

Lain) 

Self Confidence, SCF. 

(Percaya Pada Diri Sendiri) 
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DIR(Kemampuan Mengarahkan 

Dan Ketegasan) 

Information Seeking, INF 

(Pengumpulan Informasi) 

Team Leadership, TL. 

(Memimpin Kelompok) 
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2.3 Hipotesis 

Berdasarkan pengertian dan kerangka penelitian, maka untuk mengetahui 

operasionalisasinya penulis menetapkan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban 

sementara yang masih dibuktikan kebenarannya.  

Sugiyono (2008:51) mengemukakan bahwa: 

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. 

Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk 

pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan 

faktor-faktor empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis 

juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah 

penelitian, belum jawaban empiris.”  

 

Berdasarkan pengertian hipotesis di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Hipotesis I yaitu mana gaya belajar individu melalui Concrete Experience/ feeling 

(CE), Reflective Observation/Watching (RO), Conceptualization Abstract/ 

Thinking (CA), Experiment Active/Doing (EA)  dalam mempengaruhi Impact And 

Influence  Mahasiswa MM Widyatama 

2. Hipotesis II yaitu mana gaya belajar individu melalui Concrete Experience/ 

feeling (CE), Reflective Observation/Watching (RO), Conceptualization Abstract/ 

Thinking (CA), Experiment Active/Doing (EA)  dalam mempengaruhi 

Achievement Orientation Mahasiswa MM Widyatama 

3. Hipotesis III yaitu mana gaya belajar individu melalui Concrete Experience/ 

feeling (CE), Reflective Observation/Watching (RO), Conceptualization Abstract/ 
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Thinking (CA), Experiment Active/Doing (EA)  dalam mempengaruhi Teamwork 

And Corporation Mahasiswa MM Widyatama 

4. Hipotesis IV yaitu mana gaya belajar individu melalui Concrete Experience/ 

feeling (CE), Reflective Observation/Watching (RO), Conceptualization Abstract/ 

Thinking (CA), Experiment Active/Doing (EA)  dalam mempengaruhi Analytical 

Thinking Mahasiswa MM Widyatama 

5. Hipotesis V yaitu mana gaya belajar individu melalui Concrete Experience/ 

feeling (CE), Reflective Observation/Watching (RO), Conceptualization Abstract/ 

Thinking (CA), Experiment Active/Doing (EA)  dalam mempengaruhi Initiative 

Mahasiswa MM Widyatama 

6. Hipotesis VI yaitu mana gaya belajar individu melalui Concrete Experience/ 

feeling (CE), Reflective Observation/Watching (RO), Conceptualization Abstract/ 

Thinking (CA), Experiment Active/Doing (EA)  dalam mempengaruhi Developing 

Others Mahasiswa MM Widyatama 

7. Hipotesis VII yaitu mana gaya belajar individu melalui Concrete Experience/ 

feeling (CE), Reflective Observation/Watching (RO), Conceptualization Abstract/ 

Thinking (CA), Experiment Active/Doing (EA)  dalam mempengaruhi Self-

Conficdence Mahasiswa MM Widyatama 

8. Hipotesis VIII yaitu mana gaya belajar individu melalui Concrete Experience/ 

feeling (CE), Reflective Observation/Watching (RO), Conceptualization Abstract/ 

Thinking (CA), Experiment Active/Doing (EA)  dalam mempengaruhi 

Directiveness/ Assertiveness Mahasiswa MM Widyatama 
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9. Hipotesis IX yaitu mana gaya belajar individu melalui Concrete Experience/ 

feeling (CE), Reflective Observation/Watching (RO), Conceptualization Abstract/ 

Thinking (CA), Experiment Active/Doing (EA)  dalam mempengaruhi 

Information Seeking Mahasiswa MM Widyatama 

10. Hipotesis X yaitu mana gaya belajar individu melalui Concrete Experience/ 

feeling (CE), Reflective Observation/Watching (RO), Conceptualization Abstract/ 

Thinking (CA), Experiment Active/Doing (EA)  dalam mempengaruhi Team 

Leadership Mahasiswa MM Widyatama. 

 


