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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Manajamen 

 Istilah manajemen dalam kehidupan masyarakat dewasa ini bukanlah 

merupakan istilah atau masalah baru. Manajemen berasal dari kata “to manage” 

yang berarti mengelola aktifitas-aktifitas sekelompok orang agar dapat mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan. 

 Manajemen secara umum sering disebut sebagai suatu proses untuk 

menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung pengertian 

bahwa manajemen merupakan suatu ilmu dan seni yang mempelajari bagaiman 

cara mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang lain untuk 

melaksanakan berbagai pekerjaan yang diperlukan. 

 Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh stoner(1994:14) : 

 “Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi 

dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar 

tercapai tujuan organisasi yang telah di tetapkan”. 

Sedangkan menurut Hasibuan (2000:1) : 

“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan 

tenaga kerja agar lebih efektif dan efisien membantu terwujudnya 

tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat”. 

Selain itu terdapat fungsi-fungsi manajemen, yaitu : 

1. Perencanaan (planning) 

Merupakan fungsi manajemen yang fundamental, karena fungsi ini 

dijadikan sebagai landasan atau dasar bagi fungsi-fungsi manajemen 
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lainnya. Perencanaan meliputi tindakan pendahuluan mengenai apa yang 

harus dikerjakan dan bagaimana hal tersebut akan dikerjakan agar tujuan 

yang dikehendaki tercapai. 

2. Pengorganisasian (organizing) 

Merupakan proses penyusunan kelompok yang terdiri dari beberapa 

aktivitas dan personalitas menjadi satu kesatuan yang harmonis guna 

ditujukan kearah pencapaian tujuan. 

3.  Menggerakan (actuating) 

Merupakan suatu tindakan menggerakan semua anggota kelompok 

sedemikian rupa agar mereka mau berusaha untuk mencapai tujuan yang 

telah direncanakan. 

4. Pengawasan (controlling) 

Merupakan usaha mencegah terjadinya atau timbulnya penyimpangan-

penyimpangan aktivitas yang telah dilakukan dari sasaran yang telah di 

tetapkan sebelumnya. 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu 

proses dimana didalam proses tersebut melalui fungsi-fungsi manajerial, 

dikoordinasikan dengan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti 

mesin dan modal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan perusahaan. 

2.2 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Manajemen bukan saja mengelola sumber daya manusia tetapi juga 

material, modal, dan faktor produksi lainnya. Tetapi bagaimanapun juga, sumber 

daya manusia merupakan salah satu faktor yang terpenting yang harus dimiliki 

setiap organisasi, maka dari semua hal diatas diperlukannya pengelolaan sumber 

daya manusia secara lebih baik agar diperoleh kontribusi yang berarti bagi 

kemajuan organisasi atau perusahaan. 
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 Untuk lebih jelasnya akan dikemukan pendapat para ahli tentang 

pengertian manajemen sumber daya manusia antara lain : 

Wahyudi (2002:9), menyatakan bahwa : 

 “Sumber daya manusia adalah mencakup energi, keterampilan, 

bakat, dan pengetahuan manusia yang dipergunakan untuk tujuan 

produksi dan jasa yang bermanfaat”. 

Sedangkan menurut Siagan (2008:10), menyatakan bahwa : 

“Manajemen sumber daya manusia adalah suatu bidang manajemen 

yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam 

organisasi. Unsur MSDM adalah manusia yang merupakan tenaga 

kerja pada organisasi”. 

 Dari definisi-definisi diatas kita menekankan pada kenyataan bahwa yang 

utama sekali kita kelola adalah manusia bukan sumber daya yang lainnya. 

Keberhasilan pengelolaan organisasi sangat ditentukan oleh kegiatan 

pendayagunaan sumber daya manusia. 

 Pengelolaan manajemen sumber daya manusia tidaklah semudah 

pengelolaan manajemen lainnya, karena manajemen sumber daya manusia khusus 

menitik beratkan perhatiannya pada faktor produksi manusia yang memiliki akal, 

perasaan, dan juga mempunyai berbagai tujuan. Sukses atau tidaknya suatu 

perusahaan dalam mencapai tujuannya sebagian besar tergantung pada 

manusianya. Oleh karena itu, tenaga kerja ini harus mendapatkan perhatian 

khusus dan merupakan sasaran dari manajemen sumber daya manusia untuk 

mendapatkan, mengembangkan, memelihara, dan memanfaatkan karyawan sesuai 

dengan fungis atau tujuan perusahaan. 
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2.3 Kompetensi 

Setiap organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu untuk mencapai 

keberhasilan, untuk mencapai keberhasilan diperlukan landasan yang kuat berupa 

kompetensi kepemimpinan, kompetensi pekerja, dan budaya organisasi yang 

mampu memperkuat dan memaksimumkan kompetensi. 

2.3.1 Pengertian Kompetensi 

Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan kinerja 

pada tingkat yang memuaskan ditempat kerja termasuk diantaranya seseorang 

mentransfer dan mengamplikasikan keterampilan dan pengetahuan tersebut dalam 

situasi baru. 

 Pengertian kompetensi yang dikemukakan oleh para ahli, menurut 

Wibowo (2007:86) mengemukakan bahwa : 

”Suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu 

pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan 

pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh 

pekerjaan itu sendiri”. 

 Spencer and Spencer (1993:9), dikutip oleh Umi Narimawati, (2007:75) 

Kompetensi adalah : 

“Karakter sikap dan prilaku, atau kemauan dan kemampuan 

individual yang relatif stabil ketika menghadapi situasi dan tempat 

kerja yang terbentuk dari sinergi antara watak, konsep diri, motivasi 

internal, serta kapasitas pengetahuan konseptual”. 

 Dapat disimpulkan dari kedua pengertian diatas bahwa kompetensi adalah 

karakteristik dari suatu kemampuan atau keterampilan seseorang yang 

dapat dibuktikan sehingga memunculkan kinerja yang efektif. 
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2.3.2 Karakteristik Kompetensi 

Kompetensi merupakan dasar karakteristik pada setiap individu yang 

dihubungkan dengan kriteria yang dideferensiasikan terhadap kinerja yang baik 

atau efektif dalam sebuah pekerjaan atau situasi. 

 Spencer and Spencer (1993:9) yang dikutip oleh Wibowo menyatakan 

bahwa : 

“Kompetensi merupakan landasan dasar karakteristik orang dan 

mengindikasikan cara berprilaku atau berfikir, menyamakan situasi, 

dan mendukung untuk periode waktu yang cukup lama”. 

Terdapat lima tipe karakteristik kompetensi, yaitu sebagai berikut : 

1. Motif adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau diinginkan 

orang yang menyebabkan tindakan. Motif mendorong, mengarahkan, dan 

memilih perilaku menuju tindakan atau tujuan tertentu. 

2. Sifat adalah karakteristik fisik dan respon yang konsisten terhadap situasi 

dan informasi. 

3. Konsep diri adalah sikap, nilai-nilai atau citra diri seseorang. Percaya diri 

merupakan keyakinan orang bahwa mereka dapat efektif dalam mengatasi 

hampir setiap situasi adalah bagian dari konsep diri seseorang. 

4. Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki orang dalam  bidang yang 

spesifik. Pengetahuan adalah kompetensi yang kompleks. 

5. Keterampilan adalah kemampuan mengerjakan tugas fisik atau mental 

tertentu. Kompetensi mental atau keterampilan kognitif termasuk berfikir 

analitis dan konseptual. 

 

 

 

 



14 
 

2.3.3 Indikator Kompetensi 

 Menurut Spencer and Spencer (1993:34-36), dikutip oleh Umi 

Nariamawati (2007:75) kompetensi individual dapat diklasifikasikan 

menjadi tiga, yaitu : 

1. Kompetensi intelektual adalah karakter sikap dan prilaku atau kemauan 

dan kemampuan intelektual individu (dapat berupa pengetahuan, 

keterampilan, pemahaman profesional, pemahaman konseptual, dan lain-

lain) yang bersifat relatif stabil ketika menghadapi permasalahan ditempat 

kerja, yang dibentuk dari sinergi antara watak dan konsep diri. Motivasi 

internal, serta kapasitas pengetahuan konseptual. 

2. Kompetensi emosional adalah karakter sikap dan prilaku atau kemauan 

dan kemampuan untuk menguasai diri dan memahami lingkungan secara 

objektif dan moralis sehingga pola emosinya relatif stabil dalam 

menghadapi permasalahan ditempat kerja, yang dibentuk dari sinergi 

antara watak dan konsep diri. Motivasi internal, serta kapasitas 

pengetahuan emosional. 

3. Kompetensi sosial adalah karakter sikap dan prilaku atau kemauan dan 

kemampuan untuk membangun simpul-simpul kerja sama dengan orang 

lain yang relatif bersifat stabil ketika menghadapi permasalahan ditempat 

kerja yang terbentuk melalui sinergi antara watak dan konsep diri. 

Motivasi internal, serta kapasitas pengetahuan sosial konseptual. 
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2.3.4 Tipe Kompetensi 

 Tipe kompetensi yang berbeda dikaitkan dengan aspek prilaku manusia 

dan dengan kemampuannya mendemontrasikan kemampuan prilaku tersebut, 

beberapa tipe kompetensi sebagai berikut : 

1. Planning Competency, dikaitkan dengan tindakan tertentu seperti 

menetapkan tujuan, menilai resiko, dan mengembangkan urutan tindakan 

untuk mencapai tujan. 

2. Influence Competency, dikaitkan dengan tindakan seperti mempunyai 

dampak pada orang lain, memaksa melakukan tindakan tertentu atau 

membuat keputusan tertentu, dan memberi inspirasi untuk bekerja menuju 

tujuan organisasional. 

3. Comunication Competency, dalam bentuk kemampuan bicara, 

mendengarkan orang lain, komunikasi tertulis dan nonverbal. 

4. Interpersonal Competency, meliputi empati, membangun konsensus, 

networking, persuasi, negoisasi, diplomasi, manajemen konflik, 

menghargai orang lain, dan menjadi team player. 

5. Thinking Competency, berhubungan dengan berpikir strategis, berpikir 

analistis, berkomitmen terhadap tindakan, memerlukan kemampuan 

kognitif, mengidentifikasi mata rantai dan membangkitkan gagasan 

kreatif. 

6. Organizational Competency, meliputi kemampuan merencanakan 

pekerjaan, mengkoordinasi organisasi sumber daya, mendapatkan 

pekerjaan dilakukan, dan mengukur kemajuan dan mengambil resiko yang 

diperhitungkan. 

7. Human Resources Management Competency, merupakan kemampuan 

dalam bidang : Team building, mendorong partispasi,mengembangkan 

bakat, mengusahakan umpan balik kinerja, dan menghargai keberagaman. 

8. Leadership Competency, merupakan kompetensi meliputi kecakapan 

memposisikan diri, pengembangan organisasional, mengelola transisi, 
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orientasi strategis, membangun visi, merencanakan masa depan, 

menguasai perubahan dan mempelopori kesehatan tempat kerja. 

9. Client Service Competency, merupakan kompetensi berupa : 

mengidentifikasi dan menganalisis pelanggan, orientasi pelayanan dan 

pengiriman, bekerja dengan pelanggan, tindak lanjut dengan pelanggan, 

membangun partnership dan berkomitmen terhadap kualitas. 

10. Business Competency, merupakan kompetensi yang meliputi : manajemen 

finansial, keterampilan pemgambilan bisnis, bekerja dalam sistem, 

menggunakan ketajaman bisnis, membuat keputusan bisnis dan 

membangkitkan pendapatan. 

11. Self Management Competency, kompetensi berkaitkan dengan menjadi 

motivasi diri, bertindak dengan percaya diri mengelola pembelajaran 

sendiri, mendemontrasikan fleksibilitas, dan berinisiatif. 

12. Technical/Operational Competency, kompetensi ini berkaitan dengan 

mengerjakan tugas kantor, bekerja dengan teknologi komputer, 

menggunakan peralatan lain, mendemonstrasikan keahlian teknis dan 

profesional, dan membiasakan bekerja dengan data dan angka. 

 

2.3.5 Kompetensi Untuk Jabatan 

 Menurut kamus kompetensi Spencer and Spencer, ada 20 kompetensi 

jabatan diantaranya adalah : 

1. Achievment and Action (Merencanakan&Mengimplementasikan) 

Kompetensi : Semangat untuk berprestasi atau untuk mencapai target 

kerja. 

Definisi : Derajat kepedulian seseorang terhadap pekerjaannya sehingga ia 

terdorong berusaha untuk bekerja dengan lebih baik atau diatas standar.  

Cangkupan : Bekerja untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh 

manajemen menetapkan dan bertindak dalam meraih sasaran diri sendiri 
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dan orang lain fokus pada perbaikan Pengoptimalan dalam penggunaan 

sumber daya melakukan perhitungan terhadap resiko enterpreneurial. 

2. Kompetensi Perhatian Terhadap Kejelasan Tugas Kualitas dan 

Ketelitian Kerja (Concern For Order). 

Definisi : dorongan dalam diri seseorang untuk memastikan/mengurangi 

ketidakpastian khususnya berkaitan dengan penugasan, kualitas dan 

ketetapan/ketelitian data dan informasi di tempat kerja. 

Terdiri dari, mengawasi dan memeriksa informasi, perhatian terhadap 

kejelasan dan kepastian, dan keinginan untuk mengurangi ketidakpastian. 

3. Kompetensi Proaktif (Initiative, INT). 

Definisi : Dorongan bertindak untuk melebihi yang dibutuhkan atau yang 

dituntut oleh pekerjaan/lingkungan melakukan sesuatu tanpa menunggu 

perintah lebih dahulu, tindakan ini dilakukan untuk memperbaiki atau 

meningkatkan hasil pekerjaan atau menghindari timbulnya masalah atau 

menciptakan peluang baru. 

Terdiri dari, tidak menyerah terhadap suatu penolakan, mengenali dan 

memanfaatkan peluang-peluang, memiliki perfomansi lebih dari yang 

diharapkan pekerjaan, dan mengantisipasi dan menyiapkan peluang dan 

masalah. 

4. Kompetensi Mencari Informasi (Information Seeking). 

Definisi : Besarnya usaha tambahan yang dikeluarkan untuk 

mengumpulkan informasi lebih banyak sehubungan dengan pelaksanaan 

pekerjaan dan pengambilan keputusan. 

Terdiri dari, mencari informasi yang tepat, memilih peluang-peluang 

potensial yang mungkin berguna dimasa depan, dan berkeliling melihat 

situasi kerja. 

5. Kompetensi Empati (Interpersonal Understanding). 

Definisi : Kemampuan untuk memahami hal-hal yang tidak diungkapkan 

dengan perkataan yang bisa berupa atas pemahaman perasaan, keinginan 

atau pemikiran dari orang lain. 
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Terdiri dari, mendengarkan, respon dengan orang lain, sadar akan perasaan 

orang lain, dan cara pemahaman. 

6. Kompetensi Berorientasi Kepada Pelanggan (Customer Service 

Orientation). 

Definisi : Keinginan untuk membantu atau melayani pelanggan/orang lain. 

Pelanggan adalah pelanggan yang sesungguhnya atau rekan pemakai hasil 

kerja kita. 

Terdiri dari, mencari informasi kebutuhan pelanggan dan menyesuaikan 

dengan produk atau jasa, mengambil tanggung jawab pribadi untuk 

menyelesaikan masalah pelayanan kepada pelanggan, bertindak sebagai 

seorang penasehat terhadap kebutuhan dan masalah pelanggan, dan 

bekerja dengan pandangan jangka panjang dalam mengenali masalah 

pelanggan. 

7. Kompetensi Dampak dan Pengaruh Pemimpin (Impact and Influence). 

Definisi : Tindakan membujuk, menyakinkan mempengaruhi orang lain 

sehingga mau mendukung rencana kita. 

Terdiri dari, mengantisipasi pengaruh suatu tindakan terhadap pandangan 

orang lain, menggunakan alasan, fakta, data-data, contoh nyata dan 

demonstrasi, melakukan koalisi politis dan memberikan informasi untuk 

memperoleh pengaruh tertentu, dan menggunakan keterampilan kelompok 

dalam memimpin suatu kelompok. 

8. Kompetensi Kesadaran Berorganisasi (Organitational Awareness). 

Terdiri dari, memahami struktur organisasi informal, mengenali batasan-

batasan organisasi yang tak terlihat, dan mengenali masalah dan peluang 

yang mempengaruhi organisasi. 

9. Kompetensi Membangun Hubungan Kerja (Relationship Building). 

Definisi : Besarnya usaha untuk menjalin dan membina hubungan sosial 

atau jaringan hubungan sosial agar tetap hangat dan akrab. 

Terdiri dari, membangun hubungan dengan banyak orang, dan membagi 

informasi pribadi untuk menciptakan dukungan/empati. 

10. Kompetensi Mengembangkan Orang Lain (Developing Others). 
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Definisi : Keinginan untuk mengajarkan atau mendorong pengembangan 

atau proses belajar orang lain. 

Terdiri dari, menunjukan harapan positif kepada orang lain, memberikan 

arahkan dan mendemonstrasi, yang merupakan strategi pelatihan, 

memberikan umpan balik negatif kepada prilaku seseorang yang buruk, 

mengidentifikasikasi dan merancang program baru untuk kebutuhan 

pelatihan, dan mendelegasikan tanggung jawab atau pekerjaan dengan 

tujuan untuk mengembangkan kemampuan orang lain. 

11. Kompetensi Kemampuan Mengarahkan/Memberikan Perintah 

(Directiviness). 

Definisi : Kemampuan memerintah dan mengarahkan orang lain untuk 

melakukan sesuatu sesuai posisi dan kewenangannya. 

Terdiri dari, menghadapi masalah perfomansi orang lain dengan terbuka, 

menetapkan standar dan kualitas, menolak permintaan yang tidak masuk 

akal, dan memberikan arahan yang rinci. 

12. Kompetensi Kerja Sama Kelompok (Team Work). 

Definisi : Dorongan atau kemampuan untuk bekerja sama dengan orang 

lain; dorongan atau kemampuan untuk menjadi bagian dari suatu 

kelompok dalam melaksanakan tugas. 

Terdiri dari, meminta ide dan pendapat dalam mengambil keputusan atau 

merencanakan sesuatu, menjaga orang lain tetap memiliki informasi dan 

hal-hal baru tentang proses dalam kelompok, dan membagi informasi yang 

relevan, memperlihatkan harapan positif kepada orang lain, menghargai 

orang lain yang berhasil, dan mendorong orang lain dan membuat mereka 

merasa penting. 

13. Kompetensi Memimpin Kelompok (Team Leadership). 

Definisi : Dorongan dan kemauan untuk berperan sebagai pemimpin 

kelompok, biasanya ditunjukan dalam posisi otoritas formal. 

Terdiri dari, memberikan informasi, Melakukan usaha untuk 

memperlakukan anggota kelompok secara adil, menggunakan strategi 

komplek untuk mendorong moral dan produktivitas kelompok, 



20 
 

memastikan bahwa kebutuhan kelompok terpenuhi, dan menjamin orang 

lain masuk ke dalam misi, sasaran, dan kebijakan pimpinan. 

14. Kompetensi Berpikir Analitis (Analitical Thingking). 

Definisi : Kemampuan untuk memahami situasi dengan cara 

memecahkannya menjadi bagian-bagian yang lebih rinci (faktor-faktor), 

atau mengamati keadaan tahap demi tahap berdasarkan pengalaman masa 

lalu. 

Terdiri dari, menetapkan prioritas pekerjaan berdasarkan tingkat 

kepentingan, membagi pekerjaan yang rumit menjadi bagian-bagian, dan 

mengenali penyebab suatu kejadian. 

15. Kompetensi Berpikir Konseptual (Conceptual Thingking). 

Definisi : Kemampuan memahami situasi atau masalah dengan cara 

memandangnya sebagai satu kesatuan yang integritas mencakup 

kemampuan mengidentifikasi ; pola keterkaitan antara masalah yang tidak 

tampak dengan jelas atau kemampuan mengidentifikasi permasalahan 

yang utama yang mendasar dalam situasi yang komplek. 

Terdiri dari, menggunakan logika dan pengalaman masa lalu dalam 

mengenali masalah, melihat perbedaan antara situasi dan hal-hal yang 

pernah terjadi sebelumnya, mempraktekan dan memodifikasi konsep atau 

metoda yang pernah di pelajari, dan mengidentifikasi hubungan dalam 

data. 

16. Kompetensi Keahlian Teknikal/Profesional/Manajerial (Expertise). 

Definisi : Penguasaan bidang pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan 

(dapat berupa teknik, manajerial maupun profesional), dan motivasi untuk 

menggunakan, mengembangkan dan membagikan pengetahuan yang 

terkait dengan pekerjaan kepada orang lain. 

Terdiri dari, menjaga keterampilan dan pengetahuan, menunjukkan 

ketertarikan pada suatu bidang tertentu, bersedia mendorong orang lain 

dalam menyelesaikan masalah teknis, belajar hal-hal baru yang 

berhubungan dengan pekerjaan, dan menyebarkan teknologi baru secara 

aktif. 
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17. Kompetensi Pengendalian Diri (Self-Control). 

Definisi : Kemampuan untuk mengendalikan diri sehingga mencegah 

untuk melakukan tindakan-tindakan yang negatif pada saat ada cobaan, 

khususnya menghadapi tantangan atau penolakan dari orang lain atau pada 

saat bekerja dibawah tekanan. 

Terdiri dari, tidak mudah marah, menolak keterlibatan yang tidak perlu, 

tetap tenang dalam situasi yang rumit, dan memiliki respon yang baik 

dalam menghadapi suatu masalah. 

18. Kompetensi Percaya Diri (Self Confidence). 

Definisi : Keyakinan orang pada kemampuan diri sendiri untuk 

menyelesaikan suatu tugas /tantangan/pekerjaannya. 

Terdiri dari, melakukan tindakan meskipun ditentang orang lain, 

merupakan pribadi yang percaya diri, memiliki kepercayaan akan 

penilaian atau kemampuan sendiri, menyatakan suatu posisi yang jelas dan 

percaya diri terhadap orang lain, bertanggung jawab atas kesalahan yang 

diperbuat, dan belajar dari kesalahan menganalisis performansi dan mau 

memperbaikinya. 

19. Kompetensi Fleksibilitas (Flexibility). 

Definisi : Kemampuan menyesuaikan diri dan bekerja secara efektif pada 

berbagai rekan atau kelompok yang berbeda kemampuan untuk memahami 

dan menghargai perbedaan , pandangan dan pantangan atas suatu isu. 

Terdiri dari, mengenali kebenaran pendapat orang lain, mudah beradaptasi 

terhadap perubahan pekerjaan, menerapkan peraturan secara fleksibel, dan 

mengubah prilaku seusai dengan situasi. 

20. Kompetensi Komitmen Terhadap Organisasi (Organitational 

Commitment). 

Definisi : Dorongan dan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan 

perilakunya dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi, untuk 

bertindak dengan cara yang menunjang tujuan organisasi atau memenuhi 

kebutuhan organisasi. 
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Terdiri dari, bersedia membantu teman sekerja dalam menyelesaikan 

pekerjaan, menggabungkan aktivitas pribadi untuk memenuhi kebutuhan 

organisasi, memahami kebutuhan kerja sama untuk mencapai tujuan 

organisasi yang lebih besar, dan memilih untuk memenuhi kebutuhan 

organisasi daripada mengejar kepentingan sendiri. 

 Setelah melihat 20 kompetensi jabatan yang diuraikan oleh Spencer and 

Spencer sebaiknya seorang karyawan dilevel manajer sebaiknya mempunyai 

kompetensi-komptensi yang diuraikan diatas agar kemampuan individual seorang 

karyawan dilevel manajer lebih meningkat dari sebelumnya dan dapat tercapainya 

tujuan organisasi dengan efektif. 

 

2.4 Konsep Pelatihan 

2.4.1 Pengertian Pelatihan 

Agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan ekonomis, maka 

salah satu strategi manajemen yang ditempuh adalah dengan meningkatkan 

kualitas sumber daya manusianya melalui penyelenggaraan pelatihan secara terus 

menerus. Dengan diberikan pelatihan diharapkan para karyawan dilevel manajer 

dapat mengerjakan atau menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. 

Pengertian pelatihan menurut Kaswan(20011:2) adalah : 

“Pelatihan adalah proses meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan karyawan. Pelatihan mungkin juga meliputi 

pengubahan sikap sehingga karyawan dapat melakukan pekerjaanya 

lebih efektif”. 

Sedangkan menurut Ruky(2006:230) mengungkapkan pelatihan adalah : 

“Pelatihan adalah sebuah proses sitematis untuk mengubah prilaku 

kerja seseorang/sekelompok karyawan dalam usaha meningkatkan 

kinerja organisasi”. 
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 Pelatihan terkait dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan 

untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan. Pelatihan berorientasi kepada masa 

sekarang dan membantu karyawan untuk menguasai dan menambah keterampilan 

dan kompetensi pada diri karyawan itu sendiri yang spesifik untuk berhasil dalam 

pekerjaannya. 

 Pelatihan mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang 

lebih terbatas, lebih bersifat praktis dan diselenggarakan dalam jangka waktu yang 

relatif pendek. Meskipun pelatihan lebih bersifat praktis, berkenaan dengan 

keterampilan-keterampilan kerja, tetapi unsur-unsur pendidikannya tetap ada 

sehingga nama program ini sering disebut pendidikan dan pelatihan. 

Dessler (2000:249) menjelaskan bahwa : 

“ Training refers to the methods used to give new or present employees 

the skills they need to perform their jobs”. 

Kemudian Dessler (2000:249) menyatakan lebih lanjut bahwa : 

“Training is essentislly a learning process”. Dapat disimpulkan bahwa 

pelatihan memberikan pengetahuan dan keterampilan baru bagi karyawan 

baru atau karyawan lama, dan dilevel manajer keterampilan dan 

kompetensi yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kinerja yang 

ditugaskan pada masing-masing jabatan tertentu. Pelatihan juga dapat 

dilakukan pada semua tingkat organisasi, pada tingkat bawah/rendah 

pelatihan berisikan pengajaran bagaimana mengerjakan suatu tugas dan 

menyelesaikannya sedang pada tingkat atas/manajer pelatihan bisa 

berisikan bagaimana cara lebih mengasah kemampuan/keterampilan dan 

kompetensi pada pembuatan keputusan sehingga keputusan nantinya yang 

diambil dirasa adil bagi seluruh anggota didalam organisasi. 
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2.4.2 Tujuan Pelatihan 

 Penyelenggaraan program pelatihan dalam suatu perusahaan atau 

organisasi harus dilakukan dengan tujuan-tujuan tertentu. Secara umum tujuan 

suatu program pelatihan yang dilaksanakan diarahkan untuk meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi perusahaan atau organisasi serta untuk menjembatani 

kesenjangan antara pengetahuan, keterampilan serta sikap personal yang ada dan 

diharapkan baik pada masa sekarang maupun masa depan disesuaikan dengan 

kebutuhan individu maupun kebutuhan perusahaan atau organisasi. 

 Menurut Siagian(2008:77) tujuan dari pelatihan adalah : 

1. Produktivitas Kerja, dengan pelatihan maka produktivitas kerja 

karyawan akan meningkat, kualitas dan kuantitas produksi semakin baik, 

karena kemampuan teknik karyawan yang semakin baik. 

2. Efesiensi, pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan 

efisiensi tenaga, waktu, dan bahan baku. 

3. Pelayanan, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari 

sebelumnya, karena pemberian pelayanan yang baik lebih baik merupakan 

daya tarik yang sangat penting bagi rekan-rekanan yang bersangkutan bagi 

perusahaan atau organisasi. 

4. Moral, moral karyawan dilevel manajer akan lebih baik karena keahlian 

dan keterampilan dengan pekerjaanya telah meningkat sehingga mereka 

antusias menyelesaikan tugasnya dengan baik. 

5. Karier, kesempatan untuk meningkatkan karier semakin besar karena 

mempunyai kompetensi dan keterampilan yang lebih baik. Promosi 

biasanya didasarkan pada kompetensi dan keterampilan juga prestasi kerja. 

6. Konseptual, manajer semakin cakap dan cepat dalam mengambil 

keputusan  yang baikm karena kemampuan teknik dan kemampuan 

manajerialnya telah lebih baik. 
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7. Kepemimpinan, kepemimpinan seorang manajer akan lebih baik, human 

realtion-nya baik, motivasinya lebih terarah sehingga pembinaan kerja 

sama vertikal dan horizontal semakin harmonis. 

8. Balas jasa, balas jasa(gaji, upah insentif, dan benefit) karyawan dan 

manajer akan meningkat karena kinerja yang dihasilkan lebih baik. 

9. Konsumen, akan memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat 

konsumen karena mereka akan memperoleh barang atau pelayanan yang 

lebih bermutu. 

 

Pelatihan perlu dilakukan oleh setiap perusahaan atau organisasi karena akan 

memberikan manfaat bagi perusahaan atau organisasi, karyawan, manajer, dan 

masyarakat umum(konsumen). 

 

2.4.3 Analisis Kebutuhan Pelatihan 

 Pelatihan yang efektif dapat meningkatkan kinerja, memperbaiki semangat 

kerja, dan mendongkrak potensi organisasi. Pelatihan yang kurang baik, tidak 

sesuai, atau tidak memadai bisa menjadi sumber frustrasi bagi setiap orang yang 

terlibat. Untuk memaksimalkan manfaat pelatihan manajer atau pimpinan harus 

memantau proses pelatihan. 

 Karakteristik utama aktivitas pelatihan yang memberikan kontribusi 

terhadap daya saing adalah aktivitas pelatihan yang dirancang sesuai 

dengan proses desain pembelajaran. Yaitu pendekatan sistematik untuk 

mengembangkan program pelatihan, berikut adalah proses pelatihan 

menurut Kaswan (2011:55-56), 

1. Penilaian kebutuhan 

 Analisis organisasi 

 Analisis orang 

 Analisis tugas 
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2. Memastikan kesiapan karyawan untuk pelatihan 

 Sikap dan motivasi 

 Keterampilan khusus 

3. Menciptakan lingkungan belajar 

 Identifikasi tujuan pembelajaran dan hasil pelatihan 

 Materi yang bermakna 

 Praktik 

 Umpan balik 

 Observasi terhadap orang lain 

 Pelaksanaan dan koordinasi program 

4. Memastikan terjadinya tranfer pelatihan 

 Strategi manajemen pribadi 

 Dukungan teman sesama dan manajer 

5. Menyeleksi metode pelatihan 

 Metode presentasi 

 Metode hands-on 

 Metode kelompok 

6. Evaluasi program pelatihan 

 Identifikasi hasil pelatihan dan desain evaluasi 

 Analisis biaya-keuntungan 

 

Secara singkat, tujuan analisis kebutuhan pelatihan adalah mengumpulkan 

informasi untuk menentukan apakah pelatihan dibutuhkan dalam organisasi. Jika 

dibutuhkan, apa yang menjadi penting adalah menentukan dimana didalam 

organisasi pelatihan itu dibutuhkan; dan pengetahuan, keterampilan, kemampuan 

secara spesifik dan karakteristik lain apa yang harus diajarkan. 

2.4.3.1 Pengertian dan Tujuan Analisis Kebutuhan Pelatihan 

 Sebelum program pelatihan berlangsung harus diawali dengan melakukan 

analisis kebutuhan pelatihan menurut Kaufman(2000) menyatakan bahwa : 



27 
 

“Penilaian/analisis kebutuhan merupakan proses formal yang 

mengidentifikasi kebutuhan sebagai kesenjangan (gap) antara hasil 

sekarang dengan hasil yang diharapkan , yang menempatkan 

kebutuhan itu pada urutan prioritas yang didasarkan pada biaya 

untuk memenuhi tiap-tiap kebutuhan dibandingkan biaya 

mengabaikannya, dan menyeleksi kebutuhan yang paling penting 

(masalah atau peluang) untuk pengurangan atau penghapusan”. 

 Karena analisis kebutuhan pelatihan merupakan langkah awal dalam 

desain pelatihan, jika tidak dilakukan dengan baik, bagaimanapun baiknya 

metode pelatihan, pelatihan tidak akan mencapai hasil atau keuntungan 

finansial yang diharapkan perusahaan atau organisasi. Misalnya, analisis 

kebutuhan pelatihan yang tidak dilakukan dengan baik mungkin 

menyebabkan kebutuhan pelatihan yang tidak teridentifikasi, program 

pelatihan dimana peserta pelatihan tidak memiliki dasar keterampilan atau 

kepercayaan diri yang dibutuhkan untuk belajar, atau masalah kinerja yang 

disalahkan karena alasan kurangnya pelatihan. 

 Ada beberapa alasan mengapa analisis kebutuhan pelatihan dilakukan 

menurut Kaswan(2011:59-60) diantaranya : 

1. Untuk menentukan pelatihan/kegiatan apa yang sesuai dengan pekerjaan 

karyawan. 

2. Untuk menentukan pelatihan/kegiatan apa yang akan meningkatkan 

kinerja. 

3. Untuk menentukan pelatihan/kegiatan apa yang akan menimbulkan 

pekerjaan. 

4. Untuk membedakan kebutuhan pelatihan dari masalah organisasi. 

5. Untuk menghubungkan peningkatan kinerja dengan tujuan organisasi dan 

lini bawah (Swist, 2001). 

Selain itu, analisis kebutuhan pelatihan dapat mengidentifikasi antara lain : 

1. Sasaran organisasi dengan efektivitasnya dalam mencapai sasaran itu. 
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2. Perbedaan atau kesenjangan antara keterampilan karyawan dengan 

keterampilan yang dibutuhkan untuk kinerja pekerjaan yang efektif pada 

saat ini. 

3. Perbedaan atau kesenjangan antara keterampilan karyawan pada saat ini 

dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan 

dengan sukses dimasa yang akan datang. 

4. Kondisi-kondisi dimana kegiatan pelatihan akan berlangsung (Wener dan 

DeSimone, 2006:128). 

Analisis kebutuhan pelatihan juga dapat membantu : 

1. Kompetensi dan kinerja tim kerja. 

2. Memecahkan masalah atau isu produktivitas. 

3. Mempersiapkan dan merespon kebutuhan masa depan didalam organisasi 

atau kewajiban pekerjaan (Miller dan Osinski, 2002). 

Tujuan kebutuhan pelatihan menurut Miller dan Osinski (2002) menyatakan 

bahwa : 

“Tujuan analisis kebutuhan pelatihan adalah untuk mengidentifikasi 

kebutuhan atau tuntutan kerja didalam organisasi agar membantu 

mengarahkan sumber daya kepada wilayah yang amat 

membutuhkan, yang amat erat dengan pencapaian sasaran dan 

tujuan organisasi, peningkatan produktivitas, dan penyediaan produk 

dan jasa yang berkualitas”. 

Dari definisi-definisi diatas makas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

analisis kebutuhan pelatihan adalah kegiatan untuk menciptakan program 

pelatihan yang efektif dan tepat pada karyawan yang membutuhkan pelatihan, 

oleh karena itu analisis kebutuhan pelatihan sangatlah penting untuk dilakukan. 

Pengertian analisis kebutuhan pelatihan menurut Veithzal Rifai (2004) 

menyatakan bahwa :  
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“Kebutuhan pelatihan adalah untuk memenuhi kekurangan 

pengetahuan, meningkatkan keterampilan atau sikap dengan masing-masing 

kadar yang bervariasi”.   

Sementara analisis kebutuhan pelatihan menurut Suryana Sumantri 

(2005) menyatakan bahwa : 

”Kebutuhan pelatihan merupakan keadaan dimana terdapat 

kesenjangan antara keadaan yang diinginkan dengan keadaan nyata”. 

 Secara umum analisis kebutuhan pelatihan didefinisikan sebagai suatu 

proses pengumpulan dan analisis data dalam rangka mengidentifikasi bidang-

bidang atau faktor-faktor apa saja yang ada di dalam perusahaan atau organisasi 

yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki agar kinerja pegawai dan produktivitas 

instansi menjadi meningkat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh 

data akurat tentang apakah ada kebutuhan untuk menyelenggarakan pelatihan. 

2.4.3.2 Pendekatan-pendekatan Analisis Kebutuhan Pelatihan 

 Informasi yang dibutuhkan untuk analisis kebutuhan pelatihan tersebut 

dapat diperoleh dengan berbagai pendekatan, yaitu : 

1. Supply-Led Approach, pendekatan ini menekankan pada pentingya peran 

pelatih dalam menentukan kebutuhan pelatihan. Secara tradisional pelatih 

bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kebutuhan dan lingkup 

penilaian yang dapat mencakup bernagai tingkat organisasi. 

2. Demand-Led Approach, pendekatan Supply-Led menghadapi persoalan 

ketika dihadapkan pada tantangan perubahan dalam dunia usaha yang 

menekankan pada lini bawah, profitabilitas, pertumbuhan, dsb. Dalam 

mengantisipasi keterampilan SDM dan tujuan organisasi jangka panjang. 

Demand-Led Approach, didasarkan pada orientasinya, yaitu orientasi pada 

bisnis, dan orientasi pada proses. Pendekatan yang berorientasi pada bisnis 

merupakan pendekatan di mana manajemen puncak harus mempunyai 

komitmen untuk melakukan investasi dalam pelatihan. Sedangkan 



30 
 

pendekatan yang berorientasi pada proses bertujuan mengenalkan proses-

proses kerja yang baru dan dapat diterapkan secara efisien dan efektif. 

3. Trainee-Centered Approach, pendekatan yang berpusat pada peserta 

pelatihan. Pelatihan ini ditandai dengan bottom-up dan kebutuhan 

individu. Pendekatan ini kurang mendapat respons dari organisasi karena 

organisasi lebih berkonsentrasi pada efektivitas organisasi daripada 

efektivitas individu (Sulistyohadi, 2006) 

 

2.4.3.3 Tingkat Analisis Kebutuhan Pelatihan 

1. Tingkat Organisasi/Strategis 

Analisis organisasi/strategis memeriksa faktor-faktor utama seperti 

budaya, misi organisasi, iklim bisnis, sasaran jangka pendek dan 

jangka panjang, dan struktur. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi 

baik kebutuhan organisasi secara menyeluruh dan tingkat dukungan 

untuk pelatihan. 

2. Tingkat Individu/Karyawan 

Analisis individu/karyawan menentukan karyawan mana yang 

membutuhkan pelatihan dengan memeriksa sejauh mana karyawan itu 

melaksanakan tugas-tugas yang membentuk kerjanya. Pelatihan sering 

dibutuhkan ketika ada kesenjangan antara kinerja karyawan dengan 

ekspektasi atau standar organisasi. Sering analisis individu melibatkan 

penilaian peringkat kerja karyawan dan selanjutnya mengidentifikasi 

karyawan atau kelompok karyawan yang kurang dalam keterampilan 

tertentu. 

Komponen Analisis Individu 

Dengan cara bagaimana pun data untuk analisis karyawan 

dikumpulkan, analisis perorangan harus terdiri atas dua komponen 

yaitu, analisis perorangan secara ringkas dan analisis perorangan 

secara diagnostik. Analisis perorangan secara ringkas mencakup 
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penentuan kesuksesan kinerja individu secara menyeluruh. Analisis 

perorangan secara diagnostik berusaha menemukan alasan-alasan 

kinerja karyawan. 

Penilaian Kinerja dalam Analisis Karyawan 

Sebagai proses pengukuran disamping juga proses yang penuh dengan 

muatan emosi, penilaian kinerja di perlukan karena sejumlah alasan, 

yang diantaranya : 

a. Mengalokasikan sumber daya dalam lingkungan yang dinamis, 

b. Memotivasi dan menghargai karyawan, 

c. Memberi umpan balik kepada karyawan tentang kinerjanya, 

d. Memelihara hubungan yang adil dalam kelompok, 

e. Membina dan mengembangkan karyawan, 

f. Mematuhi aturan kesempatan kerja yang setara (Newstrom dan 

Davis, 1997:74). 

Karyawan sebagai Sumber Informasi Analisis Kebutuhan 

Pelatihan 

Sumber lain informasi untuk kebutuhan pelatihan adalah pekerja itu 

sendiri. Dua kajian memberi informasi yang berguna mengenali 

akurasi penilaian diri (self-rating) kebutuhan pelatihan. 

McEnery dan McEnery membandingkan penilaian diri dan penyelia 

terhadap kebutuhan pelatihan untuk 200 manajer dan profesional. 

Mereka menemukan bahwa kedua sumber penilaian secara signifikan 

tidak terkait dan penilaian diri memiliki daya pembeda di antara aspek-

aspek kinerja lebih banyak daripada penilaian—penyelia. Mereka 

menyimpulkan bahwa penilaian diri terhadap kebutuhan pelatihan 

mungkin merupakan bagian dari proses analisis kebutuhan pelatihan 

yang berguna dan valid. 
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3. Analisis Tugas/Pekerjaan. 

Analisis tugas/pekerjaan adalah pemeriksaan terhdap tugas /pekerjaan 

yang dijalankan, berfokus pada kewajiban dan tugas di seluruh 

organisasi itu untuk menentukan pekerjaan yang mana yang 

membutuhkan pelatihan. Analisis tugas/pekerjaan seharusnya 

memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memahami 

persyaratan pekerjaan. Kewajban dan tugas ini selanjutnya digunakan 

untuk mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan 

karakteristik lain yang dituntut untuk melaksanakan pekerjaan dengan 

memadai. 

 Dari pembahasan diatas dapat  disimpulkan bahwa pelatihan yang efektif  

dapat meningkatkan kinerja, memperbaiki semangat kerja, dan mendongkrak 

potensi organisasi. Pelatihan yang kurang baik, tidak sesuai, atau tidak memadai 

bisa menjadi sumber frustrasi bagi setiap orang yang terlibat. Untuk 

memaksimalkan manfaat pelatihan, manajer atau pemimpin harus memantau 

proses pelatihan. 

2.4.4 Evaluasi Program Pelatihan 

 Memeriksa hasil suatu program pelatihan membantu dalam mengevaluasi 

keefektifannya. Efektivitas pelatihan mengacu kepada manfaat yang diperoleh 

perusahaan/organisasi dan peserta pelatihan dari pelatihan. Manfaat/keuntungan 

untuk peserta pelatihan mungkin meliputi belajar keterampilan/kompetensi atau 

perilaku baru. Manfaat/keuntungan untuk perusahaan/organisasi mungkin 

meningkatnya penjualan atau prestasi yang dicapai oleh perusahaan/organisasi. 

Evaluasi program pelatihan mencakup mengukur hasil atau kriteria spesifik untuk 

menentukan keuntungan program pelatihan. 

 Pengertian evaluasi program pelatihan 

 Menurut Werner dan DeSimone yang dikutip oleh Kaswan dalam 

bukunya yang berjudul Pelatihan dan Pengembangan Untuk 

Meningkatkan Kinerja SDM, mengungkapkan bahwa : 
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“Evaluasi program pelatihan merupakan pengumpulan secara 

sistematis terhadap informasi deskriptif dan penilaian yang 

dibutuhkan untuk membuat keputusan pelatihan yang efektif yang 

terkait seleksi, adopsi, nilai dan modifikasi aktivitas pembelajaran 

yang bervariasi.” (Werner dan DeSimone, 2006:233) 

Sedangkan menurut McDavid & Hawthorn (2006:375) : 

“ Evaluasi Program ditujukan supaya fleksibel dan spesifik untuk 

kondisi tertentu, dalam artian untuk menjawab pertanyaan, menguji 

hipotesis atau menjelaskan proses program. Evaluasi difokuskan 

untuk memperoleh informasi yang dapat menurunkan ketidakpastian 

mengenai masalah yang dihadapi selama evaluasi.”  

Dari pengertian evaluasi program pelatihan diatas, kita dapat menggaris  

bawahi dua hal utama. Pertama, ketika melakukan evaluasi, baik informasi 

deskriptif maupun penilaian mungkin dikumpulkan. Informasi deskriptif 

memberikan gambaran tentang apa yang sedang dan telah terjadi, sedangkan 

informasi penilaian mengkomunikasikan pendapat atau kepercayaan tentang apa 

yang telah terjadi. Kedua, penilaian meliputi pengumpulan informasi secara 

efektif menurut rencana yang ditentukan sebelumnya untuk memastikan bahwa 

informasi itu cocok dan bermanfaat. Terakhir, eavluasi program pelatihan 

dilakukan untuk membantu manajer, karyawan dan profesional HRD membuat 

keputusan berdasarkan informasi mengenai program dan metode. 

2.4.5 Tujuan Evaluasi Program Pelatihan 

   Menurut Philips (dalam Werner dan DeSimore, 2006:233) 

mengungkapkan bahwa evaluasi dapat membantu : 

a. Menentukan apakah program itu mencapai tujuannya. 

b. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program, yang dapat mengarah 

pada perubahan, seperti yang dibutuhkan. 

c. Menentukan rasio biaya-keuntungan program pelatihan. 
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d. Menentukan siapa seharusnya yang berpartisipasi dalam program 

pelatihan di masa yang akan datang. 

e. Mengidentifikasi peserta yang mana yang paling mendapat manfaat atau 

yang paling tidak mendapat manfaat dari program itu. 

f. Mengumpulkan data untuk membantu dalam memasarkan program itu di 

masa yang akan datang. 

g. Membangun database untuk membantu manajemen dalam mengambil 

keputusan. 

Banyak perusahaan mulai menginvestasikan jutaan rupiah dalam program 

Pelatihan untuk memperoleh keunggulan bersaing. Perusahaan atau 

organisasi dengan praktek pelatihan daya tingkat tinggi tidak hanya 

menginvestasikan uang dalam jumlah besar dalam mengembangkan dan 

melaksanakan program pelatihan tetapi juga mengevaluasi program. 

2.4.6 Model dan Kerangka Penilaian Evaluasi Program Pelatihan 

Sebuah model evaluasi menetapkan kriteria dan fokus penilaian. Karena 

program HRD dapat dievaluasi dari sejumlah perspektif, amat penting merinci 

sudut pandang mana yang akan dipertimbangkan. Banyak kerangka evaluasi yang 

berbeda disarankan. Pendekatan evaluasi yang paling luas digunakan adalah 

kerangka yang dibuat oleh Donald Kirkpatrick. Selain itu, model Context, input, 

process, product (CIPP), pendekatan Training Validation System (TVS), dan 

Model Input, Process, Output, Outcome (IPO).  

Salah satu teori mengenai evaluasi pelatihan yang dikemukan Kirkpatrick 

dikenal dengan The Four Levels Technique for Evaluating Training Programs, 

yang, terdiri atas : 

1. Reaksi, mungkin bisa didefinisikan sebagai seberapa baik peserta 

pelatihan menyukai program pelatihan tertentu. 

2. Learning, didefinisikan sebagai sikap yang berubah, pengetahuan dan 

keterampilan yang dipelajari. 



35 
 

3. Behavior, dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh perubahan yang 

terjadi pada mantan peserta pelatihan pada saat dia kembali ke lingkungan 

kerjanya setelah mengikuti pelatihan, khusunya perubahan atas prilaku 

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

4. Result, diakui Kirkpatrick 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 

Kirkpatrick, hasil yang diperoleh kerap kali sulit dikuantifikasi, misalnya 

meningkatnya kualitas kerja, produktivitas, kepuasan kerja, efektivitas 

komunikasi, kerja sama, atau penurunan tingkat kesalahan, dan lain-lain. 

Pada tabel 2.1 disajikan perbandingan beberapa model evaluasi program 

pelatihan. 

TABEL 2.1 

PERBANDINGAN MODEL EVALUASI PROGRAM PELATIHAN 

 Kirkpatrick 

(1959) 

CIPP Model 

(1987) 

IPO Model 

(1990) 

TVS Model 

(1994) 

1 Reaction : 

Untuk 

mengumpulkan 

data tentang 

reaksi peserta 

pada akhir 

program latihan. 

Context : 

Untuk 

memperoleh 

informasi tentang 

situasi untuk 

memutuskan 

tentang kebutuhan 

pendidikan dan 

untuk 

meneguhkan 

tujuan program. 

Input : 

Mengevaluasi 

indikator kinerja 

sistem seperti 

kualifikasi peserta, 

ketersediaan bahan, 

kesesuaian 

pelatihan. 

Situation : 

Mengumpulkan 

data pra pelatihan 

untuk memastikan 

level kinerja saat 

ini di dalam 

organisasi dan 

mendefinisikan 

tingkat kerja 

mendatang. 
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2 Learning : 

Untuk menilai 

apakah tujuan 

pembelajaran 

untuk program 

terpenuhi. 

Input : 

Untuk 

mengidentifikasi 

strategi 

pendidikan yang 

paling mungkin 

untuk mencapai 

hasil yang 

dikehendaki. 

Process : 

Meningkatkan 

perencanaan, 

desain, 

pengembangan, 

dan penyampaian 

program pelatihan. 

Intervention : 

Mengidentifikasi 

adanya 

kesenjangan 

antara kinerja 

yang sekarang 

dengan yang 

diharapkan untuk 

mengetahui 

apakah pelatihan 

merupakan solusi 

masalah. 

3 Behavior : 

Untuk menilai 

apakah kinerja 

suatu pekerjaan 

berubah sebagai 

hasil pelatihan. 

Process : 

Menilai 

implementasi 

program 

pelatihan. 

Output : 

Mengumpulkan 

data yang 

dihasilkan dari 

intervensi 

pelatihan. 

Impact : 

Mengevaluasi 

perbedaan antara 

data pra dan pasca 

pelatihan 

4 Results : 

Menilai biaya vs 

manfaat 

program 

pelatihan, yaitu 

dampak 

organisasi 

ditinjau dari 

penurunan 

biaya, 

meningkatnya 

kualitas kerja, 

Product : 

Mengumpulkan 

informasi 

mengenai 

intervensi 

pendidikan untuk 

menafsirkan nilai 

dan manfaatnya. 

Outcomes : 

Hasil jangka 

panjang dikaitkan 

dengan 

peningkatan lini 

bawah perusahaan, 

keuntungan, daya 

kompetensinya, dll. 

Value : 

Mengukur 

perbedaan dalam 

kualitas, 

produktivitas, 

pelayanan, atau 

penjualan, yang 

semuanya dapat 

dinyatakan dalam 

bentuk 

uang/rupiah. 
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meningkatnya 

kuantitas 

pekerjaan. 

 

 


