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Contoh kasus

“Jack mengikuti training”

Kecemasan yang dialami Jack diperburuk 
lagi oleh ruangan training dan training 
itu sendiriitu sendiri



Lecture

� Merupakan komunikasi dua arah

Komunikasi dua arah dilakukan melalui metode 
diskusi yang meliputi pertanyaan-pertanyaan

QuestioningQuestioning

Dpt membantu trainee utk memecahkan apa yg 
menjadi masalah bagi mereka

Trainee juga dpt lebih memahami mengenai 
materi yang diberikan



Closed-Ended Vs Open-Ended Questions

CLOSEDCLOSEDCLOSEDCLOSED----ENDEDENDEDENDEDENDED

M’butuhkan jawaban yg spesifik

Cth: “Sebutkan lima strategi utk mengatasi konflik”

� b’guna ketika trainer ingin mengulang kembali materi-
materi yg telah dijelaskan sebelumnya

OPENOPENOPENOPEN----ENDEDENDEDENDEDENDED

tdk memerlukan respon yg spesifik

Cth: “bgmn mnrt anda mengenai metode dari pemecahan 
mslh ini?”

� b’guna utk dapatkan partisipasi trainee (biasanya hanya 

menanyakan pendapat)



Overhead Vs Direct Question

OVERHEAD QUESTIONOVERHEAD QUESTIONOVERHEAD QUESTIONOVERHEAD QUESTION

Tdk memerlukan respon dari satu org tertentu tapi lebih kpd klpk

Jika hanya sedikit trainee yg memberikan respon, ubah metode 
mjd Direct Question

DIRECT QUESTIONDIRECT QUESTIONDIRECT QUESTIONDIRECT QUESTIONDIRECT QUESTIONDIRECT QUESTIONDIRECT QUESTIONDIRECT QUESTION

M’butuhkan partisipasi lgsg dr trainee.

B’guna utk mengetahui siapa saja yg ikut b’partisipasi dlm diskusi 
dan juga utk m’peroleh perbedaan pendapat atau pandangan 
dari trainee



Relay Vs Reverse Question

RELAY QUESTIONRELAY QUESTIONRELAY QUESTIONRELAY QUESTION

Trainer m’berikan suatu pertanyaan atau pernyataan, kemudian 
menanyakan kesediaan trainee utk menjawab atau 
menyatakan pendapatnya

Trainer m’dengarkan pendpt trainee lain dahulu sebelum 
berbagi pendapat dengannyaberbagi pendapat dengannya

REVERSE QUESTIONREVERSE QUESTIONREVERSE QUESTIONREVERSE QUESTION

Ketika trainee bertanya pd trainer, maka trainer akan memutar 
kembali pertanyaan tersebut kpd trainee.

Tipe pertanyaan ini berguna ketika trainer yakin bahwa trainee 
yg bertanya tsb tahu jawabannya tp ia tdk terlalu yakin



Encourage Trainee to Respon

Broadwill dan Dietrich (1996)

� Cara m’dptkan respon-respon (+) dari trainee

1. Jgn biarkan suasana mjd diam / pasif

2. Minta trainee utk menuliskan jawaban / pendpt 
mereka

“ambil pena kalian dan tuliskan bbrp alasan knp para 
pekerja kurang memiliki motivasi”pekerja kurang memiliki motivasi”

Broadwill dan Dietrich mengatakan bahwa kebanyakan 
trainee lbh suka membaca apa yg telah mereka tulis 
drpd m’jwb lgsg apa yg ada dlm pikiran mrk.



Ice Breaker
Mrpk suatu permainan ataupun latihan yang mengharuskan para 

trainee b’hadapan dan b’bicara lgsg dgn trainee lainnya

Listening

Kendala yg dihadapi utk mjd pendengar yg baik :

� Hrs bs m’proses informasi lbh cpt drpd org yg b’bicara

� Jgn menyela org yg sdg b’bicara� Jgn menyela org yg sdg b’bicara

� B’bicara mrpk dmn kekuatan dan kontrol berada

Carl Rogers � 3 langkah m’dgr aktif :

1. M’dgrkan dgn seksama thdp apa yg sdg dikatakan

2. Simpulkan dlm pikiran kita apa yg telah dikatakan

3. Kembalikan kesimpulan tsb pd individunya



Other Techniques for Maintaining Interest

1.1.1.1. MOVE AROUND WHILE TALKINGMOVE AROUND WHILE TALKINGMOVE AROUND WHILE TALKINGMOVE AROUND WHILE TALKING

2.2.2.2. USE NONVERBAL COMMUNICATIONUSE NONVERBAL COMMUNICATIONUSE NONVERBAL COMMUNICATIONUSE NONVERBAL COMMUNICATION

3.3.3.3. GET RID OF DYSFLUENCIESGET RID OF DYSFLUENCIESGET RID OF DYSFLUENCIESGET RID OF DYSFLUENCIES

4.4.4.4. PROVIDE VARIETYPROVIDE VARIETYPROVIDE VARIETYPROVIDE VARIETY



Exercises / Games

Fungsi :

�Menambah perhatian

�Membentuk motivasi

Syarat :

�Tujuan jelas

�Memiliki arti



Experience

(the exercise/game)

Practice

(try it out) 

Lecturette

(provide information)

Generalizability

(relevancy to other 

situation 

Processing

(analysis of  experience and 

information)



Specific Behaviors to Avoid
Kesalahan Cara menghindarinya

Bicara membelakangi Usahakan flipchart sdh 
disediakan,gunakan transparansi

Menggunakan kata2 
teknikal,jargon,klmt kompleks.

Jika memang hrs digunakan, 
sertakan defenisi,sederhanakan 
kalmakna jelas.kalmakna jelas.

Memberikan cth dan ilustrasi

“gak nyambung”

�Memberikan bbrp cth saja.

�Minta trainee mberikan cth.

�Cari tau cth yg relevan.

Membaca > mengajar Sediakan outline dng pointer dan 
pahami setiap pointnya.

Bicara monoton perhatikan tone dan pitch suara.

Berhenti sebentar utk bpikir cara 
mnyampaikan sst.



Menampilkan gesture yang 
membingungkan 

Jangani kaku dan tidak bergerak, 
gesture merupakan kebiasaan dan 
praktekkan dimana saja. 

Membiarkan proyektor hidup tanpa 
transparansi atau dgn transparansi 
yang tidak sesuai 

Biasakan melirik proyektor dan 
harus tau kapan saatnya 
mematikan overheadnya. 

Kehilangan pisisi Ini terjadi karena mencatat terlalu 
detil shg kehilangan posisi. Teknik 
lain adalah memeriksa topik yang 
sudah dilengkapi. 

COMPUTER-BASED TRAINING (CBT)
dalam perkembangannya hrs perhatikan 3 faktor ini :
1. Self-pacing mengijinkan trainee memilih topik yang ingin mereka pelajari, tingkat 
kesukaran dan dasar dari instruksinya.
2. Level of Interactivity merujuk pada kemampuan progran untuk mengijinkan 
trainee merespon pertanyaan
3. The sophistication Multimedia pada konsepnya merujuk pada hubungan antara 
porsi audio dan video dari program.

sudah dilengkapi. 



Point to Consider in Development of CBT

Faktor High if Low if

Self-pacing �Fase dari program dikontrol 
sepenuhnya oleh learner.

�Trainee dapat memilih 
menu pilihan untuk 
menentukan modul yang 
sesuai.

�Trainee dapat meloncati 

�Cara untuk mengontrol 
langkah dari prestasi adalah 
dengan menggunakan Enter 
key.

�Bukan Menu-driven, 
trainee tidak bisa memilih 
segmen pelajaran tertentu �Trainee dapat meloncati 

pelajaran atau segmen 
sewaktu-waktu dan dapat 
mengeluarkan program dari 
beberapa screen.

�Praktek tambahan dan 
materi yang lebih mendalam 
disesuaikan dengan 
permintaan

segmen pelajaran tertentu 
atau bahkan meloncatinya.

�Trainee boleh 
mengeluarkan program 
hanya pada point tertentu 
saja.



Interactivity �Respon trainee
mengikuti segmen 
instruksional.

�Program mengetes 
keahlian dan pendapat, 
bukan fakta.

�Urutan yang teratur jelas 
kelihatan untuk learner.

�Program mempunyai segmen 
pelajaran yang panjang dan 
tidak dapat dipotong sehingga 
tidak memberi kesempatan 
pada trainee untuk menanyakan 
atau menjawab pertayaan.

�Program mengetes lebih pada 
ingatan dari pada kehlian.

�Jawaban learner dilabel benar-
salah tanpa penjelasan.

Multimedia �Suara jelas dan alami. �Sound dan visualnya Multimedia �Suara jelas dan alami.

�Menyediakan instruksi 
program sehingga trainee 
tidak perlu membacanya.

�Sound dan visual saling 
menguatkan.

�Visual menggunakan 
warna dan gerakan untuk 
menguatkan pesan audio 
dan menjelaskan ide yang 
dimunculkan.

�Sound dan visualnya 
berkuslitas rendah.

�Tidak ada koneksi langsung 
antara materi audio dan visual 
(cth : sound terbatas untuk 
musik yang tidak relevan).

�Sound terbatas untuk sebuah 
suara yang berkata “kamu 
benar” atau “coba lagi”.



GAMES ANDGAMES ANDGAMES ANDGAMES AND

SIMULATIONSSIMULATIONSSIMULATIONSSIMULATIONS

Simulator Peralatan

digunakan pada pelatihan yang fokus 

pada keahlian teknikal dlm mengoperasikan 
atau pemeliharaan peralatan     kemampuan 
psikomotor.



Business gameBusiness gameBusiness gameBusiness game

Penggunaan business games dalam training mengalami 
peningkatan (Faria, 1989) kemungkinan karena kebanyakan dari 
Business Games berbasis  computer (computer based).

� Umumnya para Trainer mempunyai program khusus dan 

Trainees memiliki disk masing-masing yang berkaitan dengan 
informasi bisnis mereka dan lingkungannya 

� Para trainee memasukkan informasi  yang ingin mereka 

lakukan kedalam sebuah disk dan diberikan kepada trainer

� Data dari trainee akan dimasukkan kedalam computer trainer

dan computer akan menghasilkan feedback untuk trainee



Ada 2 tipe game� Intercompany 

Intercompany membutuhkan keterampilan trainee 
untuk berkompetensi dalam marketplace. 

Cth: keputusan2 dimana pabrik akan dibangun, produk apa y 
akan dipromosikan, tingkat kualitas produk, brp banyak 
sales yang hrs dipekerjakan, bagaimana penggajian y 
diberikan, dsb.

� Intracompany � Intracompany 

Proses ini hampir menyerupai Intercompany tapi tanpa 
kompetisi.

Metode umum dari instruksi para trainee membaca manual 
dgn lengkap, kemudian bertemu dlm team untuk 
mendiskusikan sebuah strategi dan membuat 
keputusan. Keputusan-keputusan team disampaikan ke 
trainer. Kemudian trainer mentabulasi keputusan-
keputusan tg terkumpul tsb.



Faria menyarankan dibutuhkan minimal 12 
keputusan yang menguntungkan trainee dari pelatihan 
yang dilakukan :

� empat pertama, keputusan tsb menyediakan sebuah 
pemikiran umum dari games dan apa saja faktor-faktor 
yang mempengaruhi mereka dalam berinteraksi

� empat kedua, menyediakan sebuah framework untuk 
bersaing

� empat yang terakhir adalah pengambilan strategi 
keputusan berdasarkan pengetahuan yang mendukung

Setelah keputusan terakhir diambil, dan hasil 
ditabulasikan para trainee bertemu untuk mendiskusikan 
hasilnya dan kriteria yang mereka gunakan dalam 
mengambil keputusan. Pelatihan yang dilakukan lebih dari 
satu hari atau satu minggu akan lebih ideal untuk bisnis 
game. 



If Choice is to Use it

� Terdapat kesempatan yang bagus untuk 
menemukan game yang relevan, karena mereka focus 
pada sebuah topik yang didalamnya terdapat 
marketing, acconting, finance, dan manajemen umum          
disesuaikan    

� Dalam business games sesi diskusi dapat diambil � Dalam business games sesi diskusi dapat diambil 
pada waktu khusus selama memainkan game, tetapi 
sesi utama akan dilakukan pada bagian akhir.



InInInIn----BasketBasketBasketBasket
� objektif dilakukan jika focus pelatihan pada prioritizing, 
organizing, planning dan decision making, In-basket bisa 
digunakan sebagai  alat training yang tepat. Teknik In-
basket tersusun dari sejumlah memo, pesan telepon dan 
permintaan tertulis

� Pelatihan mengharapkan trainee dapat membuat 
keputusan tentang sebuah issue dari beberapa issue yang 
ada dan mengolah dan merancang jadwal kapan akan 
memulai pekerjaan yang barumemulai pekerjaan yang baru

� Dibutuhkan hampir satu hari untuk melengkapi in-basket 
ini dan untuk mendiskusikan urutannya

� Tetapi bisa juga berkurang dua jam apabila in-basket 
telah dilengkapi sebelum training berlangsung. Karena 
dibutuhkan waktu lebih banyak dalam 
memberikanfeedback bagi trainee 

� Disarankan sesi pemberian feedback dilakukan secara 
terpisah



If Choice Is to Use It

� In-basket relatif mudah untuk 
mengembangkan dirimu sendiri, trainee 
mengambil kertas dari in-basket, yang 
didalammya terdapat material action yang 
kemudian diminta untuk mengikuti scenario 
standard. 

� Untuk menyediakan menejemen stress, � Untuk menyediakan menejemen stress, 
jumlah informasi yang menuntut perhatian 
harus dilengkapi dalam waktu yang tersedia. 

� Daya tarik in-basket adalah terdapat 
pengembangan informasi tentang organisasi 
milik trainee.



Case StudyCase StudyCase StudyCase Study
� study kasus membuat setiap trainee membaca 

kasusnya dan mengembangkan jawaban dari 
pertanyaan

� perspektif yang berbeda dari tiap trainee 
digabungkan, dimana group ini menjawab 
pertanyaan yang sama. Kemudian semua trainee 
bertemu dengan trainer dan mendiskusikan 
kasusnyakasusnya

� Trainer memfasilitasi group diskusi ini, menjaga 
suasana komunikasi terbuka. Trainer bertindak 
sebagai katalisator dengan meminta pendapat 
trainee dan memotivasi yang lain untuk 
menghadapi aspek dari posisi mereka yang tidak 
didukung.

� Bagian penting seorang trainer adalah untuk 
memberikan solusi bagi trainee dalam menangani 
kasus ini.



� Trainee akan lebih suka membaca kasus jika 
mereka dapat merealisasikannya, dan akan 
mendiskusikannya pada kelompok kecil. 

� Waktu yang cukup harus disediakan sesuai dengan 
kemampuan individu membaca dan menganalisa 
sendiri kasus tersebut dalam kelompok kecil, dan 
kemudian mendiskusikannya dalam kelompok 
keseluruhankeseluruhan



If Choice Is to Use It
� Kasus ini sering didasari pada kasus “real” yang bisa 

kamu perkaya dengan informasi yang up-to-date dari 
organisasi sebaik “what the outcomes of the case really 
was” dan bagaimana efeknya pada organisasi

� sangat penting untuk berhati-hati memilih kasus yang 
sesuai, untuk menjaga keobjektivan pelatihansesuai, untuk menjaga keobjektivan pelatihan

� Keuntungan2 memilih sendiri kasus :

Pertama, dapat ditulis serelevan mungkin dengan 
terlebih dahulu memikirkan dan mempelajarinya 

Kedua, terdapat kesempatan menulis tentang 
organisasi trainee sendiri



ROLE PLAY / BEHAVIOR MODELLING

� Jika tujuan pelatihan adalah untuk meningkatkan 
Interpersonal skill, ada 2 metode yang paling disenangi 
yaitu,  role play dan behavior modelling

� Kedua metode ini menyediakan interaksi antara trainee 
ketika dyads or triads. Tetapi metode ini kurang 
disarankan diberikan pada individu yang sebelumnya 
bekerja bersama karena trainee yg dipasangkan mungkin bekerja bersama karena trainee yg dipasangkan mungkin 
mengalami kesulitan untuk serius dan dapat menciptakan 
permusuhan jika sebelumnya sudah ada konflik diantara 
kedua trainee

� Feedback merupakan komponen penting dalam role play



Terdapat kesulitan dalam melakukan feedback 
dimana trainee secara umum enggan untuk 

memberikan feedback negative pada temannya, 
walaupun kadang tidak sesuai dengan kemauan 
sehingga feedback itu mungkin tidak akurat 



If Choice is to Use It
Keuntungan menulis role play adalah kamu bisa 

menyesuaikannya dengan populasi trainee
Jika trainee merasa bahwa role play tersebut terlalu 

dibuat-buat solusinya adalah trainee membuat sendiri 
role play yang ingin dimainkan berdasarkan 
pengalaman sendiri.

Jika trainee terbentuk dalam tiga kelompok, setiap trainee
bisa ikut role play, kemudian mereka dikembalikan ke bisa ikut role play, kemudian mereka dikembalikan ke 
dalam kelompok besar dan mendiskusikan feedback 
setiap orang dalam waktu dua jam

Jika role play menggunakan videotape, pemberian 
feedback bisa dilakukan pada waktu berikutnya. Hal 
ini kemungkinan akan efektif dalam training yang 
dilakukan dalam beberapa hari dan pada sesi off-side, 
dimana sesi pemberian  feedback individu bisa 
dijadwalkan setelah makan malam.



Behavior Modelling
Perbedaan antara behavior modelling dan role play:
(1) Keterampilan teknis seperti keterampilan interpersonal 
dapat dilatih, dan  
(2) Trainee melihat demonstrasi bagaimana melakukan 
kinerja sebelum diminta untuk menunjukkan kinerja.
Penggunaan Video:
- Akurat
- Penggunaan naskah pembelajaran.

If Choice Is to Use It
Kesulitan penggunaan video:
- Pertimbangan kualitas,
- Harga,
- Kemampuan membuat produk profesional, dan
- Waktu.

Tabel 8.4 menunjukkan sejumlah saran bila menggunakan 
behavior modelling.



ON-THE-JOB TRAINING (OJT)

Merupakan metode pelatihan bagi organisasi.

Job Instruction Training (JIT)

Merupakan struktur pendekatan yang efektif dalam 
menyampaikan OJT.

Langkah: Prepare-Present-Try out-Follow up.

If Choice Is to Use It

Prepare – Present – Try Out – Follow Up.



Langkah-langkah membuat OJT yang baik (Tabel 8.6)

1. Establish Policy

2. Establish accountability.

3. Review precedents

4. Design and routinely conduct training on the principles of 
structured OJT.

5. Provide speciallized support for line managers who use 
structured OJT.

6. Avoid turf battles.

7. Consider literacy skills.7. Consider literacy skills.

Apprenticeship

Memerlukan sejumlah waktu di ruangan kelas sebagaimana 
dalam tempat kerja.

If Choice Is to Use It

Hambatan program apprentice yang informal.



Coaching

Beda Coaching dengan OJT: Dalam coaching supervisor 
menganalisis kinerja bawahan, merencanakan pekerjaan yang 
menguntungkan, menciptakan iklim yang suportif, memotivasi 
karyawan untuk lebih meningkat (Orth, Wilkinson, dan Benfari, 
1987).

Coaching yang efektif memerlukan hubungan antara coach 
(supervisor, peer) dan karyawan (employee).

Sebelum memutuskan training diperlukan supervisor harus Sebelum memutuskan training diperlukan supervisor harus 
menguji beberapa pertanyaan dasar seperti pada Figur 8.2.

If Choice Is to Use It

Bila coaching sudah diputuskan untuk dipergunakan, 5 langkah 
keterampilan yang harus diperhatikan agar menjadi coach 
yang efektif: Teknik pertanyaan yang baik, keterampilan 
mendengar yang aktif, keterampilan dalam memberi umpan 
balik yang baik.



Mentoring
Merupakan suatu bentuk coaching.
Philip-Jones (1983) mengidentifikasikan program mentoring yang 

berhasil:
- Penanganan organisasional.
- Orientasi pengembangan karir.

TRAINER FOR OJT
Apprentichip merupakan teknik yang digunakan untuk men-train 

apprentices.
OJT umumnya menggunakan teman sekerja dan supervisor OJT umumnya menggunakan teman sekerja dan supervisor 

sebagai trainer.

Selecting OJT Trainers
Trainer terbaik merupakan trainer yang memiliki kendali atas 

pekerjaannya dan mampu berinteraksi efektif dengan orang 
lain. Trainer yang harus memahami dan mampu menunjukkan 
kinerja yang baik dan mampu mengkomunikasikan 
pengetahuannya kepada orang lain dengan cara yang baik.



Motivating the OJT Trainer.
Trainer harus dimotivasi untuk belajar mengenali 

kebutuhan trainee, mengajari trainee melakukan hal 
yang sama dengan penggunaan langkah-langkah yang 
tepat, meningkatkan produktivitas melakukan 
pekerjaannya.

Satu cara untuk memotivasi trainer OJT adalah dengan 
memiliki klasifikasi yang lebih tinggi.

The Small BussinessThe Small Bussiness
OJT merupakan suatu metode pilihan training pada bisnis 

kecil.
Struktur OJT dapat memperoleh pekerja yang cepat dalam 

pekerjaan (Philipzcak, 1996). Pertimbangan lain adalah 
memilih instruktur yang mempunyai etos kerja yang 
solid dan model perilaku yang tepat.



Audiovisual Enhancements

� Mengidentifikasi jenis media yang tepat 
untuk setiap sesi training (pelatihan) 
sangat penting untuk dilakukan.

Keuntungan dan kerugian dari variasi 
metode audiovisual :metode audiovisual :

1) Charts/poster

keuntungan :

a) Kemampuan mengembangkan daftar 
individu yang interaksi sosial yng tinggi

b) Untuk poster dapat di tempelkan di dinding 
selama proses pelatihan

c) Digunakan di dalam ruangan yang terang



� Kerugian :

a) Sulit melihat dari jarak yang jauh

b) Membutuhkan media

2. Overheads

� Keuntungan :� Keuntungan :

a) Dapat memperjelas sistem pelatihan

b) Mudah digunakan

c) Terlihat dari jarak jauh

d) Digunakan di ruangan yang terang



� Kerugian :

a) Dapat menggangu perhatian 

b) Proyektor dapat menghalangi 
pemandangan



3. Computered-generated 
overheads

� Keuntungan :

a) Dapat mengembangkan bantuan 
visual bercahaya

b) Penggunaan warna untuk hal-hal b) Penggunaan warna untuk hal-hal 
yang penting

c) Mudah di modifikasi

d) Mudah dikendalikan



� Kerugian :

a) Presentasi yang bercahaya mungkin 
mengalihkan perhatian dari 
pelatihan (training)

b) Sangat bergantung pada teknologi



4. Tape Audio

� Keuntungan :

a) Dapat dipelajari setiap waktu

b) Dapat dipakai lagi

� Kerugian :

a) Masukan sensori tunggal

b) Tidak ada interaksi



5. Film dan Video

� Keuntungan :

a) Dapat mendemontrasikan perilaku 
yang tepat

b) Sangat baik dalam menerima b) Sangat baik dalam menerima 
feedback secara individu

c) Dapat menyediakan dan 
menginteraksikan informasi yang 
bersifat konsep



� Kerugian :

a) Pengeluaran biaya materi sangat 
tinggi

b) Biaya pengembangan tekonologi 
sangat tinggi

c) Butuh cahaya redup

d) Pembelian tidak spesifik pada d) Pembelian tidak spesifik pada 
perusahaan



5. Computere-generated 
Dynamic presentation

Keuntungan :dapat membuat presentasi 
sangat jelas

� Penggunaan warna dan suara 
memberikan stimulus yang berbeda memberikan stimulus yang berbeda 
untuk meningkatkan ketertarikan

Kerugian :

� Sama dengan computered generated 
overheads



STATIC MEDIA

� Static media meliputi :

1. Newsprint, charts/poster
- mungkin alat yang sering digunakan dalam pelatihan

- Charts/poster dapat di tempelkan di dinding

2. Overheads 2. Overheads 

- menggunakan alat yaitu proyektor

- Digunakan diruangan yang 
bercahaya

- Dapat digunakan dengan metode 
visual



3. Slide 

- menggunakan alat komputer

- Dapat di perbesar agar lebih detail

- Dapat digabungkan dangan tape secara 
otomatis

4. Computered- Generated Projection

- Sama dengan overheads projection

- Dapat dikombinasikan dengan art, - Dapat dikombinasikan dengan art, 
photograpic atau image yang lainnya



Dynamis media

� Dynamic media meliputi :

- Audiotapes

- Film dan video

- Computered generated dynamic 
presentation.



Resources Needed

�Rencana menngunakan static visual 
perlu diperhatikan beberapa hal 
berikut :

- melatih presenter menggunakan - melatih presenter menggunakan 
media static

- Bawa alat perlengkapan tambahan

- Datang lebih awal dan periksa alat-
alat

- Jika menggunakan computered 
generation projection buat 
transparansi tambahan



�Protokol, meliputi :

- ketika menggunakan transparansi 
tongkat penunjuk diletakkn di atas 
transparansi

- Matikan proyektor jika tidak - Matikan proyektor jika tidak 
digunakan

- Jaga jarak pandang yang jelas

- Jangan terpaku pada proyektor



DYNAMIC MEDIA

�Auditapes 

�Morving film & vidio

�computer generated presentation

�Planing for using dynamic media

�Protocol 



FACILITIES 

�THE TRAINING ROOM 

�Forniture

�Foniture setup

� OFF SITE TRAINING FACILITIES � OFF SITE TRAINING FACILITIES 

TRAINER 

- Trainer KSAs



TRAINER CREDIBILITY

Kredibilitas dari trainer akan memberikan 
dampak yang signifikan terhadap 
keefektivan training. 

� First Impression� First Impression
� menit-menit pertama harus diatur dengan baik 

�Anda harus tahu peserta anda 

berpakaian secara layak 



• Experience

�Kredibilitas dari trainer juga ditentukan 
oleh surat-surat penghargaannya: dari 
mana dia berasal dan apa saja yang 
telah dia lakukan 

�menyusun konteks dari traning pada �menyusun konteks dari traning pada 
permulaan

�memiliki sesuatu yang berharga untuk 
ditawarkan 

�Mengakui perbedaan dalam 
pengalaman pada permulaan training.



Integrated Instructional Strategy

Himpunan dari dokumen tertulis, sering 
disebut sebagai Program rencana 
pengembangan, menguraikan metode, pengembangan, menguraikan metode, 
material, perlengkapan, fasilitas, dan trainer 
untuk program training .

�CONTENT : LEARNING POINTS

Sebuah learning point sepotong 
informasi penting yang harus dipelajari agar 
trainee dapat menyelesaikan pembelajaran 
objektif 



� METHOD OF INSTRUCTION

•keefektifan dari metode dalam 
kesesuaiannya dengan 
pembelajaranpembelajaran

•harga, waktu yang dibutuhkan 
untuk mengembangkan, dan 
waktu pembahasan yang 
diberikan dalam training.



� FACILITIES,MATERIAL AND 
EQUIPMENT, TRAINERS

Fasilitas

� yakinkan bahwa itu tersedia dan ada 
cadangan.

� selektif dalam mendesain dan memilih ruangan� selektif dalam mendesain dan memilih ruangan

Materials and Equipment
� Dokumenkan seluruh material yang anda 
butuhkan



TRAINERS

� Curry (1977) menyarankan training 
manager pertengahan sebagai trainer 

(-) mengurangi antusiasme 

* Organisasi besar          tidak melibatkan 
manager dalam mentraining orang yang 
secara langsung melapor pada mereka. secara langsung melapor pada mereka. 

* Organisasi yang lebih kecil meyakinkan 
bhw trainee diperlakukan sama seperti 
lainnya 

� trainer musiman ( seperti: outside atau 
internal konsultan)     



�THE STRATEGY

� fasilitas dan konfigurasi, learning 
points, metodologi training, 
perlengkapan dan materi yang 
dibutuhkan dibutuhkan 

�masing-masing pembelajaran objektif 
dipertimbangkan (sejalan dengan 
learning points), metode konfigurasi 
yang paling efektif, materi dan 
perlengkapan, fasilitas dan trainer 
ditentukan. 



THE ALTERNATIVE TO 
DEVELOPMENT

�The Consultant�The Consultant

�Outside seminars



The Consultant

� Jika training yang anda butuhkan tidak 
spesifik dengan organisasi anda, tetapi 
lebih pada umum (misalnya: 
manajemen konflik, kemampuan 
wawancara, atau keahlian komputer wawancara, atau keahlian komputer 

� Cara ekstrim adalah dengan 
menggunakan program paket yang 
telah dimiliki konsultan tanpa ada 
penggantian, mengurangi biaya 
keseluruhan.



pertanyaan yang perlu dipertimbangkan 

apakah akan menggunakan konsultan :

�Berapa banyak karyawan yang akan dilatih? 
Dan apakah mereka memerlukan training 
ulang secara konstan?

�Apakah ada sebuah keuntungan dengan �Apakah ada sebuah keuntungan dengan 
melibatkan pihak ketiga yang netral 
(misalnya: persatuan- manejemen dari 
kerjasama saham)?

�Apakah terburu-buru untuk melakukan 
training?

�Apakah anda mempunyai keahlian 
dibidangnya?



Keputusan            menggunakan konsultan, 
pertimbangkan bbrp hal berikut :

� Tanyakan tentang referensi, Tanya siapa saja yang telah 
mereka training, dan pastikan kelanjutan informasi ini 
(konsultan beragam dalam keahlian mereka).

� Tentukan seberapa banyak konsultan mengetahui 
tentang industri anda.

� Lihat apakah keobjektivan dari training terlihat dalam � Lihat apakah keobjektivan dari training terlihat dalam 
beberapa peket trainin mereka.

� Temukan bagaimana konsultan mengevaluasi 
kesuksesan dalam training.

� Pastikan anda mengetahui siapa yang akan melakukan 
pekerjaan. Terkadang anda bertemu dengan 
salesperson, bukan orang yang akan melaksanakan 
training.



Outside seminars

training yang ditawarkan dari waktu ke 
waktu di hotel setempat, pusat 

konferensi,  dan universitas. 

PERTIMBANGAN :

�Apakah yang anda coba untuk latih? �Apakah yang anda coba untuk latih? 
Ketrampilan membutuhkan latihan, dan  
seminar sering luas dan tidak dapat 
melibatkan sesi latihan.

�Adakah bentuk evaluasi? (Jarang yang ada)

�Seberapa focus objektif training?



ALTERNATIVES FOR THE SMALL 
BUSINESS

� Menyewa konsultan atau membeli 
program paket

� ide konsorsium. Mengembangkan � ide konsorsium. Mengembangkan 
sejumlah kursus untuk perusahaan 
besar tetapi mempertahankan hak 
paten kemudian dipasarkan pada 
perusahaan kecil dengan tarif yang 
terjangkau 



�Cara lain yang tidak mahal untuk melatih 
di beberapa wilayah adalah dengan 
memiliki mereka yang membutuhkan 
training dengan membaca buku-buku 
khusus, kemudian didiskusikan dalam 
kelompokan tentang topik itu. 

� federasi  program dan divisi pelayanan,� federasi  program dan divisi pelayanan,

Lulus dari kursus ini trainee kemudian 
mendapatkan sertifikat yang 
menunjukkan kesuksesan penyelesaian 
(Filipczak 1996).



implementation

Pada tahap ini kita siap untuk 

melaksanakan strategi instruksional

Sebelum program training kita digunakan Sebelum program training kita digunakan 
untuk umum ada 2 langkah yang harus 
dilakukan yaitu



1. dry run

Untuk menguji keefektifan training pada 

setting yang sangat dikontrol

2. Pilot program

* Menyediakan trainee untuk program 

yang relevanyang relevan

* Menaksir lebih jauh dan waktu 

hubungannyadgn modul dan 

komponen2 yang bervariasi 

* Menentukan ketepatan, kemurnian dari 

materi. 



Tips for trainers
1. Persiapan

Trainer butuh tiba lebih awal dan 
pastikan segalanya beres

2. Memulai training2. Memulai training

Awali training dengan percakapan 
pendek � trainee nyaman

(Good rapport)



3. Pengaturan nada

�Pakaian

�Podium

4. Mendengar dan bertanya

5. Menyediakan instruksi yang jelas

6. Memahami trainee yang berbeda-beda

a. quiet trainee (diam)a. quiet trainee (diam)

b. talkative trainee (terlalu aktif 
berbicara)

c. angry trainee (pemarah)


