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Development And 
Implementation of Training

Instructional Methods

Lecture/Discussion

1. Questioning Closed-Ended Vs Open Ended 1. Questioning Closed-Ended Vs Open Ended 

Question

Overhead Vs Direct Question

Relay Vs Reverse Question

2. Encouraging trainees to respond



Ice Breaker

suatu game atau latihan yang 

bertujuan agar trainee terlibat 

dalam suatu pertemuan atau 

perbincangan 



Listening

� memproses informasi dengan 

lebih cepat.

� kita tahu apa yang akan dikatakan 

seseorang sehingga kita sering seseorang sehingga kita sering 

melakukan interupsi. 

� berbicara bukan mendengar yang 

merupakan suatu control dan 

power berada.



3 langkah untuk menjadi pendengar yang aktif:

� Mendengar dengan hati-hati.

� Simpulkan

� Sampaikan kesimpulan itu pada individu.



Techniques for maintaining interes

1. Move around while talking

2. Use nonverbal communication

3. Get rid of dysfluencies

4. Provide variety

5. Use of exercises/games

ExperienceExperience

(the exercises/games)

Lecturette

(provide information)

Processing

(analysis of experience 

And information)

Practice

(try out)

Generalizability

(relevancy to 

Other situations)



Demonstration

� berguna ketika tujuan training adalah untuk 
meningkatkan pengetahuan, keahlian tehnik, 
atau keahlian interpersonal

�membaginya kedalam beberapa bagian 

�Keuntungannya adalah tidak menghabiskan 
banyak waktu dan prosesnya mudah serta jelas



COMPUTER BASED 
TRAINNINGTRAINNING



Programmed instruction and intelligent tutoring Programmed instruction and intelligent tutoring Programmed instruction and intelligent tutoring Programmed instruction and intelligent tutoring 
systemssystemssystemssystems

• Efektif � pengetahuan deklaraif. 
• trainning pengetahuan dasar dan digunakan di kelas 

ataupun praktek pekerjaan
• procuderal knowledge 
• berdiri sendiri atau multimethode trainning.• berdiri sendiri atau multimethode trainning.
• Intelligent tutoring system (ITS) � generasi berikut 

PI
�

kelebihan � memberikan instruksi dengan 
memberi pelajaran jika trainee 
melakukan kesalahan. 
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IM � meletakkan kita secara psikologis 
ke dalam sebuah lingkungan 

secara perceptual kita di letakkan 
diluar dari situasi.
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membantu trainee mempersepsikan secara ψ & 

menunjukkan pengalaman fisik sbg stimulus jika 
benar terjadi. 



Delivery Systems

• local computer dan local area 
network(LAN)

• CD-ROM,DVD,local dan distanca 
learning.learning.

• internet dan intranet.



What About Small Business?

• Power point online 

• Animasi grafis

• Latihan interaktif 

• Simulasi.• Simulasi.



GAMES AND SIMULATIONS

Digunakan untuk mengembangkan keahlian 
dan sikap. 



Equipment Simulators

• Fokus training memelihara dan 
mengoperasikan 
peralatan

• pelatihan pilot dan pengontrolan 
transportasi udara 



If the choice is to use it

• simulator dapat digunakan untuk kebanyakan 

training keahlian psikomotor, tetapi perlu 

memperhatikan yang diberikan pada 

pengembangan simulator.

• Sebuah temptation mungkin digunakan untuk 

mengurangi biaya.

• Simulasi harus melibatkan semua bentuk dari 

situasi yang nyata.

• Simulasi seharusnya menjadi dasar keahlian.



BUSINESS GAMES, IN-BASKET, 
AND CASE STUDIES

• Business Games

keahlian manajeman 

Terdiri dari :

– intercompany 

– Intracompany



If The Choice Is To Use It

• Cocokkan permainan yang dipilih dengan obyek yang 
akan dipelajari.

• Sebelmnya dilakukan briefing untuk membantu 
traineeagar tetap fokus pada hal yang dipelajari.

• Game bisnis membutuhkan ketentuan waktu efektif 
yang baik dakampenggabungan dengan pelatihan.

• Game bisnis membutuhkan ketentuan waktu efektif 
yang baik dakampenggabungan dengan pelatihan.

- berikan pengetahuan dasar yang dibutuhkan dalam 
simulasi.

- berikan kesempata kepada trainee untuk mengenal 
alat simulasi

- simulasi dapat berlangsung.

- lakukan diskusi setelah simulasi.



In-Baskets

• Fokus Memprioritaskan,
Mengorganisasikan, 

Merencanakan dan

Membuat Membuat 
keputusan



If The Choice Is To Use It

• In-basket tidak dengan mudah 
menyediakan iklan sebagai simulasi.

• Metode ini mudah dikembangkan.

• Untuk mendapatkan manajemen stress • Untuk mendapatkan manajemen stress 
hidup yang nyata, sjumlah info yang 
membutuhkan perhatian yang diharapkan 
untuk melengkapi waktu.



Case Study

• Tariner memfasilitasi diskusi kelompok.

• Trainer menjaga iklim komunikasi tetap terbuka untuk 
menjaga fokus tetap pada hal penting yang dipelajari.

• Trainer sebagai katalis, dengan menanyakan opini 
pada trainee dan mendorong yang lainn yang berada 
diposisi lain untuk melawan aspek yang tidak mereka 
pada trainee dan mendorong yang lainn yang berada 
diposisi lain untuk melawan aspek yang tidak mereka 
dukung

• Trainer membelokkan pertanyaan dari trainee untuk 
memberikan trainer “solusi” untuk kasus tersebut.

• Trainer harus memandu trainee untuk menguji 
kemungkinan alternatif dan konsekuensi pada setiap 
solusi mereka.



If The Choice Is To Use It

• Metode ini sering berdasarkan pengalaman 

nyata untuk ditulis.

• Metode ini harus merefleksikan training yang 

obyektif.obyektif.

• Menulis kasus sendiri memiliki keuntungan:
- Dapat menulis dengan obyektif pelajaran yang dipikirkan, 

oleh karena itu menjadi relevan.

- Menyediakan kesempatan nyata untuk membantu dengan 
mengganti training dengan menulis tentang organisasi trainee.



Role play



• Deskripsikan ttg apa yang trainee lakukan

• Mampu mengembangkan kemampuan 
praktik dan merubah pemikiran

• Feedback �



Jika memilih mengunakan roleplay……….

• Dapat mendesain training sesuai 
kebutuhan

• Ada 2 peran yaitu : initiator dan responder

• Masalah : - desain tdk cocok• Masalah : - desain tdk cocok

- deskripsi peran – lengkap

- terlalu banyak konflik

• Waktu : bervariasi



Some tips…..

Developing…

- hati2 menciptakan karakter

- Ilustrasikan kunci masalah

Presenting…Presenting…

- Jelaskan situasi

- Pastikan trainee mengerti instruksi

- Setelah performance segera diskusikan



Behavior Modeling



• Identifikasi pelajaran yg spesifik

• Cara : buat video

lebih akurat ; terstandartlebih akurat ; terstandart

• Trainee : menonton video – menirukannya 
– mendapat feedback



Jika memilih mengunakan behavior model……….

• Kesulitan : - mengembangkan video yang 
sesuai

- biaya mahal



Things to Consider for Implementing Behavior Modeling

• Hati-hati dalam memilih trainer/program administrator
• Teknik ini membutuhkan banyak waktu dan biaya
• Identifikasi secara akurat tentang skill yang perlu peningkatan
• Bagi-bagi skill kedalam perilaku yang lebih kecil
• Model digunakan untuk mendemonstrasikan cara yang sesuai/benar 

untuk menangani situasi tertentu
• Menggunakan videotape merupakan salah satu cara yang efektif • Menggunakan videotape merupakan salah satu cara yang efektif 

dan dapat mengurangi pengeluaran
• Sebelum trainee mempraktekkan langsung apa yang mereka 

pelajari, tanyakan secara verbal behavioral clues
• Ciptakan suasana yang mendukung
• Buatlah review session setelah beberapa modul terlaksana
• Me-manage prilaku yang baru di pelajari dalan situasi kerja yang 

sebenarnya.



ON THE JOB TRAINING



Job Instruction Training

• Langkah-langkah :

- prepare

- present

- try out- try out

- follow-up



Apprenticeship

Jika memilih menggunakan Apprenticeship.....

• Meskipun program apprenticeship formal diawasi ketat 
oleh Departemen Tenaga Kerja, tidak menutup 
kemungkinan organisasi menambahkan program 
apprenticeship informal.

• Tenemukan  apprenticeship program yang sesuai • Tenemukan  apprenticeship program yang sesuai 
dengan pekerjaan, dan gunakan sebagai model

• Sebelum menggembangkan apprenticeship program, 
sebaiknya

• lakukan pengecekan apakah pemerintah setempat juga 
memiliki program yang sama



Action Learning



Tindakan belajar memiliki 6 komponen:

1. Identifikasi dari suatu masalah organisasi yang 
penting.

2. Memilih suatu kelompok yang berbeda dari 
eksekutif atau manajer untuk menyelesaikan 
masalah itu.

3. Menggunakan tim sebagai suatu pendekatan 3. Menggunakan tim sebagai suatu pendekatan 
pemecahan masalah.

4. Otoritas regu adalah untuk menerapkan solusi.

5. Suatu komitmen untuk belajar dari proses 
(seperti memecahkan masalah yang penting).

6. Suatu fasilitator yang membantu regu fokus 
dalam memecahkan masalah dan diperlukan 
belajar ketrampilan yang efektif.



Langkah-langkah untuk mengikuti OJT 
yang baik (tabel 7-6) :

1. Menetapkan kebijakan

2. Menetapkan tanggung jawab

3. Mereview hal yang sudah lalu

4. Mendisain dan melakukan pengarahan prinsip 

dalam struktur OJT secara rutin

5. Menyediakan dukungan khusus untuk manajer 

yang menggunakan struktur OJT

6. Menghindari permusuhan

7. Mempertimbangkan ketrampilan melihat huruf



Pelatihan

Pelatihan efektif memerlukan suatu hubungan 

antara pelatih (supervisor, peer) dan pemain 

(karyawan). Itu memotivasi karyawan untuk 

mencari bantuan dari pelatih agar pemain 

menjadi lebih baik. Oleh karena itu, peran dari menjadi lebih baik. Oleh karena itu, peran dari 

supervisor harus berubah dari berkuasa menjadi 

bekerja sama.



Mentoring

Sejumlah ciri-ciri menandai sukses program mentoring, yang 
mana semua harus dipertimbangkan jika keputusan akan 

menggunakan mentoring. Ciri-ciri ini meliputi :

• Mendukung manajemen tertinggi

• Pengintegrasian ke dalam memproses pengembangan 
karirkarir

• Keterlibatan sukarela

• Tugas mentee ke mentoring

• Tahap secara relatif singkat untuk program

• Dibentuk suatu orientasi

• Monitoring proses



Pelatih untuk OJT

• Memilih pelatih OJT

• Memotivasi pelatih OJT



AUDIOVISUAL ENHANCEMENT

Beberapa jenis bagian yang dapat 

mengidentifikasikan media yang dapat 

digunakan untuk mengembangkan 

program training



Static Media

Media yang digunakan untuk memberikan informasi 

tentang program pelatihan seperti:

• Newsprint, chart, and posters

• Overhead

• Slides

• Computer-generated projection

• Resources needed

• Planning the use of static visuals

• Protocol

• Trainee’s manual

• Instructor’s manual



Dinamic Media

Bagian dari dinamic media yaitu:

• Audiotapes

• Moving film and Radio



Audiovisual Enhancements

• Persentasi Generasi Komputer

Tabel 7-10 Hal-hal pendukung dalam membuat video :

1. Harus mempunyai karakter utama1. Harus mempunyai karakter utama

2. Masalah

3. Intervensi/penngertian

4. Terlalu banyak/terlalu sedikit ceritanya

5. Menggunakan Humor

6. Belajar dari yang lain



Audiovisual Enhancements

• Perencanaan Penggunaan Media yang 
Dinamis

• Protokol



• Fasilitas
Tampat yang baik buat latihan adalah yang tidak ada gangguan, tempat duduk yang nyaman, audiovisual yang 

baik, tidak ada masalah.

• Ruangan training

� ruangan yang tidak berjendela

� Dinding ruangan harus polos,tidak ada corak atau cat yang kontrasm, 
dan dicat dengan warna yang netral enak dipandang mata.

� dalam ruangan harus dapat diatur tempat duduk yang nyaman dan � dalam ruangan harus dapat diatur tempat duduk yang nyaman dan 
memungkinkan

� Ruangan memiliki pengatur suhu ruang khusus

� Jika AVs dipasang dalam falsilitas ini, pastikan situasinya sesuai 
sehingga semua trainer dapat melihat dan mendengarnya

• Perabotan
� Pilih kursi dan meja leih baik dari pada kursi meja para pelajar dan 

mudah dipindah-pindahkan

� Untuk kursinya, sebaiknya dilapisi kain, empuk dan dapat diputar-putar



• Pengaturan perabotan

� Pengaturan tempat duduk disesuaikan dengan diskusi 
apa yang akan dibuat

• Fasilitas pelatihan pribadi

fasilitas pribadi ini dapat memberikan beberapa fasilitas pribadi ini dapat memberikan beberapa 
keuntungan

� mempunyai fasilitas pribadi berarti pelatihan kita tidak 
terganggu oleh trainer yang lain. 

� Perubahan langkah ditawarkan. 

� Para trainer dapat dengan mudah mencoba berbagai 
susunan kursi meja.



• The Trainer

Trainer yang efektif = mempunyai KSAs.

1. The Trainer KSAs1. The Trainer KSAs
Tabel 7-11 Knowledge, Skills, and Attitudes 

Required of an Effective Trainer

� Knowledge

� Skills

� Attitudes



TRAINER CREDIBILITYTRAINER CREDIBILITYTRAINER CREDIBILITYTRAINER CREDIBILITY
Kredibilitas dari seorang trainer mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap keefektifan dari suatu training.

• First Impression kita harus mengetahui siapa yg

kita hadapi dan juga harus 
menggunakan pakaian yg tepat. 

• Experience      kredibilitas dr seorang trainer

dipengaruhi oleh pengalaman 
dan pengetahuan yg dimilikinya. 



INTEGRATED INSTRUCTIONAL STRATEGYINTEGRATED INSTRUCTIONAL STRATEGYINTEGRATED INSTRUCTIONAL STRATEGYINTEGRATED INSTRUCTIONAL STRATEGY
Merupakan strategi instruksional yang digunakan dalam program 
pelatihan, dan meliputi hal- hal berikut : 

• Learning Points 
Merupakan sejumlah informasi yang penting yang harus diperoleh 
trainee. 

• Method of instruction• Method of instruction
Menggunakan metode pelatihan yang memfasilitasi proses 
belajar dengan menyediakan alternatif dalam pelatihan itu 
sendiri. 



FACILITIES, MATERIAL AND EQUIPMENT, FACILITIES, MATERIAL AND EQUIPMENT, FACILITIES, MATERIAL AND EQUIPMENT, FACILITIES, MATERIAL AND EQUIPMENT, 
AND TRAINERSAND TRAINERSAND TRAINERSAND TRAINERS

Facilities Material Facilities Material 

Trainer Strategy 



THE ALTERNATIVE TO DEVELOPMENTTHE ALTERNATIVE TO DEVELOPMENTTHE ALTERNATIVE TO DEVELOPMENTTHE ALTERNATIVE TO DEVELOPMENT

• The Consultant
Jika training yang dibutuhkan lebih bersifat umum, kita dapat 
menemui seorang konsultan dengan paket training yang sesuai 
dengan yang kita butuhkan.dengan yang kita butuhkan.



Outside seminar

• dilaksanakan di hotel-hotel local, 

pusat-pusat konferensi dan universitas. 

• lebih mahal • lebih mahal 

• alternative terbaik untuk melakukan 

training dengan jumlah karyawan yang 

tidak begitu banyak



Alternatives for the small business

• Untuk perusahaan yg jlh karyawannya tdk 
begitu banyak, dapat dilakukan:

- Hire consultant : menyewa konsultan 
training utk perusahaantraining utk perusahaan

- Developing consortium : melakukan 
kerjasama ( kongsi) dgn beberapa 
perusahaan→ lebih hemat



Implementation
• Pada tahap ini kita siap untuk 

melaksanakan strategi instruksional

• Ada 2 langkah yang harus dilakukan • Ada 2 langkah yang harus dilakukan 
Sebelum program training kita 
digunakan untuk umum:

1. dry run (latihan tanpa objek)

2. pilot program (panduan) (Abella 1986). 



Materi 

Instruksional

Peralatan

instruksional

Dry

Run

Pilot

Program

Implementasi
Training

Input Proses Output 

Implementation Phase

Fasilitas

Pedoman
Trinee & Trainer

instruksional

Evaluation 

Implementation

And

Assesment of 

utility



1. dry run

Untuk menguji keefektifan training pada setting 

yang sangat dikontrol

2. Pilot program

* Menyediakan trainee untuk program yang 

relevanrelevan

* Menaksir lebih jauh dan waktu 

hubungannyadgn modul dan komponen2 yang 

bervariasi 

* Menentukan ketepatan, kemurnian dari materi. 


