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Mengapa teori penting?

dlm teori kita dpt memahami keadaan 
& memprediksi hal-hal yg mgkn 

terjadi di masa depan terjadi di masa depan 

antisipasi



Jika… Maka…

Trainee tdk belajar

Trainee belajar, tp tdk 

m’transfer hsl bljr

Training gagal

Training gagal

m’transfer hsl bljr

Trainee belajar, 

berusaha m’transfer hsl 

bljr tp tdk didukung o/ 

lingkungan kerja

Training gagal



teori

m’jelaskan hal-hal tsb. & 
m’bantu organisasi 
mengantisipasi  



program dari Fortune 1000 

Melibatkan pegawai dlm p’ambilan 
keputusan

perusahaan yg m’hslkan model & teori yg 
benar m’dpt hsl yg t’baik



How is job performance formed?

PerformansiPerformansi

Motivasi KSAs Lingkungan



job performance merupakan output 

dr kombinasi ketiganya



MOTIVATION : WHY DO THEY ACT LIKE 

THAT?
Motivasi :

sejumlah usaha yang dikeluarkan oleh 
individu untuk meraih hasil tertentu

Needs Theory

•Maslow (1954, 1968) → Teori Hirarki 
KebutuhanKebutuhan

•Clayton Alderfer (1969) → Teori ERG

Existence needs : Kbthn fisiologis & rasa 
aman

Relatedness needs : belonging & love

Growth needs : self esteem & self 
actualization



Process Theory

• theory reinforcement dan rheory ecpectancy.

Reinforcement Theory - The Environtment

• E.L Torndike (1905,1913,1932) : law of effect

→ prilaku yg diikuti oleh pengalaman yg
memuaskan cenderung diulangi, sebaliknya.
→ prilaku yg diikuti oleh pengalaman yg

memuaskan cenderung diulangi, sebaliknya.

• Skinner (1953,1968) : operant conditioning &
teori reinforcement

Konsekwensi masa lalu berpengaruh pada
prilaku masa depan



Skinner, ada 4 tipe konsekwensi yg dapat dihasilkan 

dari prilaku :

• Positive reinforcement 

prilaku sso mengakibatkan suatu keadaan yg 
diinginkan untuk dirinya

• Negative reinforcement

prilaku sso mengakibatkan hilangnya prilaku sso mengakibatkan hilangnya 
sesuatu yg dia rasakan mengganggu 
/menghalangi/tdk suka

• Punishment

prilaku sso mengakibatkan sesuatu yg tdk 
diinginkan terjadi

• Extinction



Reinforcement Vs Punishment

• Punishment hy mengindikasikan perilaku yg tdk 
dihrpkan.

• “Ketika kucing pergi, tikus akan bermain”

Reinforcement (-) & (+)



� Reinforcement (-) bs menyebabkan perilaku yg 
diharapkan terserap menjadi self-reinforcing pd 
diri karyawan

� Karyawan secara aktif harus mencoba membuat 
reinforcing agent sendiri bagi dirinya reinforcing agent sendiri bagi dirinya 

(supervisor atau trainer).

� Agar hasil lebih efektif, keduanya harus 
dikombinasikan. (Skinner, 1953;1968)



• Tidak hanya fokus pada KSAs, tetapi jg pd 
konsekuensi yg mgkin muncul, yaitu :

– Proses belajar

– Cara lama dlm melakukan pekerjaan

– Cara baru dlm melakukan pekerjaan.

• Pertanyaannya :

“Seberapa banyak hal yang dipelajari dan 
seberapa banyak yang dapat diterapkan seberapa banyak yang dapat diterapkan 
nantinya dalam pekerjaan.”

Expectancy Theory



Expectancy Theory (Victor Vroom, 1964)

• M’gbrkan proses kognitif indv t’masuk cara 
terbaik dlm mencapai tujuan sso

• Proses kognitif aktivitas mental mencakup proses 
storage, retrieval, dan usage. 

• 3 elemen yg m’btk motivasi sso, yaitu :

– Expextancy 1– Expextancy 1

– Expectancy 2

– Valence.

)
ij

Valence
ij

2 Expectancy(
i

1 Expectancy  EFFORT ×∑×= ij



• Beberapa implikasi tentang training, yaitu :

– seseorang harus yakin bahwa dia punya 
peluang yang sama untuk sukses. 
Expectancy 1

– berhubungan dengan kebutuhan dan 
Reinforcement Theory. Trainer harus dapat 
meyakinkan hasil yang pasti diperoleh meyakinkan hasil yang pasti diperoleh 
trainee jika berhasil menyelesaikan 
trainingnya. Expectancy 2

– hasil training harus dibuat sepenting 
mungkin bagi diri trainee. Valence



SELF-EFFICACY dan MOTIVASI

• Self-efficacy ���� perasaan indv 
mengenai kemampuannya.

• salah satu konstruk yang 
berhubungan dengan 
motivasi.

Self-efficacy    yakin akan 

• (Gecas, 1989; Gist, 1987; 
Monz dan Simms, 1981)

Self-efficacy    
b’penampilan baik

• (Locke, Lee, Booko,1984)

Self-efficacy    berusaha Self-efficacy    yakin akan 
sukses,

Self-efficacy   perasaan akan 
gagal

Bandura, 1977.

Self-efficacy    berusaha 
lebih keras, self-efficacy   
lebih kecil usahanya 
bahkan akan mudah 

menyerah



� self-efficacy dimanifestasikan dalam perilaku

� Training dapat meningkatkan self-efficacy

� Faktor2 yg memotivasi karyawan untuk “sukses” adalah :

– Prior experience. 

– Behaviour models. 

– Others feedback. 

– Physical and emotional state. – Physical and emotional state. 



BelajarBelajar

• Bukan sesuatu yang dapat diamati langsung.
• Merupakan sesuatu yang dialami individu. 
• Individu dapat merasa bahwa mereka sedang 
belajar. 

• Belajar muncul secara fisik, berhubungan dengan 
perubahan dalam komponen fisik, struktur 
neuronal otak, dan fungsi elektrokimia yang ada neuronal otak, dan fungsi elektrokimia yang ada 
dalam tubuh

(Schacter, 1996; Squire, Shimamura, Graf, 1985; 
Squire, Zola-Morgan, 1991).



Dua Definisi Dua Definisi LearningLearning

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ kita dapat menentukan bahwa kita dapat menentukan bahwa learning learning telahtelah

muncul dengan mengamati efeknya.muncul dengan mengamati efeknya.

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ Behavior Behavior �������� efeknya = perubahan perilaku efeknya = perubahan perilaku 

yang relatif permanen.yang relatif permanen.

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ Kognitif Kognitif �������� efeknya = perubahan kognisi yang efeknya = perubahan kognisi yang 

relatif permanen yang muncul sebagai hasil relatif permanen yang muncul sebagai hasil 

dari pengalamandari pengalaman



Implikasi Pdkt Behavior vsImplikasi Pdkt Behavior vs
KognitifKognitif

• Pendekatan behavior � learning

dikontrol oleh lingkungan.

• Pendekatan kognitif � learning

dikontrol oleh pelajar. dikontrol oleh pelajar. 



Contoh Teori KognitifContoh Teori Kognitif

• Akomodasi � perubahan konstruksi 
individu terhadap objek agar sesuai 
dengan cognitive map

• Asimilasi � menggabungkan pengalaman 
baru ke dalam kategori yang sudah adabaru ke dalam kategori yang sudah ada

• Proses asimilasi dan akomodasi 
merefleksikan cara kita 
mengorganisasikan pengalaman kita dan 
pengartiannya yang kita gabungkan 
dengan dunia saat kita menjumpai hal 
tersebut. 



Integrasi Pendekatan Integrasi Pendekatan 
Cognitive Cognitive dandan BehaviorBehavior

• Pendekatan kognitif dan behavior
menyediakan insight ke dalam 
proses belejar dan dilengkapi dengan 
perlengkapan praktikal untuk perlengkapan praktikal untuk 
meningkatkan kefektifan pelatihan 

• Learning � diartikan sebagai 

perubahan yang relatif permanen 
dalam kognisi, yang merupakan hasil 
dari pengalaman dan secara 
langsung mempengaruhi perilaku 



Dua Teori Belajar Dua Teori Belajar 
IntegratifIntegratif

• Tipe Learning Gagne ���� tipe belajar 

yang berbeda yang dapat 
dikategorikan dalam istilah peristiwa 
yang dibutuhkan saat learningyang dibutuhkan saat learning
muncul 

• Seluruhmya kecuali tipe 1, dan tipe 2 
membutuhkan kompetensi pada level 
learning sebelumnya. 



1. Tipe Signal Learning1. Tipe Signal Learning

Signal LearningSignal Learning adalah asosiasi dari adalah asosiasi dari 
responrespon--respon umum terhadap respon umum terhadap 
beberapa sinyal yang ada di lingkunganbeberapa sinyal yang ada di lingkungan

��PrinsipPrinsip--prinsip Pavlov mengenai prinsip Pavlov mengenai 
reflexreflex--reflex yang dipelajari (classical reflex yang dipelajari (classical 
conditioning) conditioning) 



2. Tipe  Stimulus 2. Tipe  Stimulus –– Respon LearningRespon Learning

• Adalah asosiasi dari response tunggal kepada stimulus 

tunggal, berbeda dengan tipe 1 belajar sejak dari respon, 

pada type 2 proses belajar adalah dipertimbangkan 

secara sadar. asosiasi terjadi sebagai hasil dari 

konsekuensi respon . juga disebut sebagai operant 

conditioning (Skinner) dan instrumental learning (Kimbleconditioning (Skinner) dan instrumental learning (Kimble

).

• Prinsip dari reinforcement dan punishment adalah, 
bagaimana ia memiliki relevansi yang kuat untuk 
tipe belajar yang lebih kompleks.



3. Tipe Shaping and Chaining (Pembentukan dan3. Tipe Shaping and Chaining (Pembentukan dan

Perangkaian)Perangkaian)

• Shaping merujuk pada proses belajar untuk 
menyambungkan perilaku yang tepat antara satu dengan 
lainnya (kumpulan perilaku) dan mempelajari konsekuensi-
konsekuensi yang dihubungkan dengan sekumpulan perilaku.

pertama kali akan memecahkan perilaku yang � pertama kali akan memecahkan perilaku yang 
kompleks
yang harus dipelajari kedalam bentuk-bentuk yang 
lebih
kecil

� Kunci dari proses shaping adalah untuk mereinforce 
perpindahan dalam pengarahan atas pola perilaku yang 
diinginkan dan tidak memberikan reinforcement ketika 
perilaku malah menjauh dari pola tersebut 



• Chaining : 
Sebuah asumsi dasar dari proses chaining adalah bahwa 

seluruh outcome diperoleh dari nilai positive dan negative 

melalui asosiasi dengan perasaan yang dihasilkan oleh 

pengaruhnya pada fisik mereka. 

� Training, seperti menyediakan refreshment di awal program � Training, seperti menyediakan refreshment di awal program 

dan      Trainee mulai mengasosiasikan refreshment training 

tsb.



4. Tipe Verbal Association Learning4. Tipe Verbal Association Learning

• Tingkat dimana seseorang dapat mengidentifikasi dan 

menggunakan bahasa/ respon verbal secara tepat

terhadap suatu objek atau peristiwa yang terdapat didalam 

lingkungan.

� training yang objective tidak hanya untuk memperoleh � training yang objective tidak hanya untuk memperoleh 

agar trainee dapat menggunakan, mengingat kembali 

(recall), atau mengenal kata-kata dan ungkapan-ungkapan 

yang tepat. Lebih dari itu, mereka harus terbiasa 

menampilkan kemampuan untuk melakukan sesuatu 

ketika hal itu tepat untuk dilakukan dan tidak 

melakukannnya ketika ia tidak tepat untuk dilakukan.



Tipe Tipe 55..
Multiple Discrimination LearningMultiple Discrimination Learning

Discrimination learning terjadi ketika Discrimination learning terjadi ketika 
seseorang belajar untuk seseorang belajar untuk seseorang belajar untuk seseorang belajar untuk 

mengidentifikasi aspekmengidentifikasi aspek--aspek kunci aspek kunci 
dari sebuah situasi spesifik yang dari sebuah situasi spesifik yang 
menunjukkan beberapa bagian menunjukkan beberapa bagian 

respon yang tepatrespon yang tepat. . 



• Dua factor situasi adalah 

1. “struktur tugas” dan 

2. “karyawan yang menginginkan 
kebebasan”. 

• Dan dua tipe dari tingkah laku 
manajerial adalah 

1. ”memulai struktur” dan 

2. ”manajemen partisipatif”



Tujuan agar para manajer mempelajari bahwa:Tujuan agar para manajer mempelajari bahwa:

• Ketika struktur tugas tinggi, maka manajer 
sebaiknya memulai struktur dari bawah.

• Ketika struktur tugas rendah, maka manajer 
sebaiknya memulai struktur dari atas.

• Ketika bawahan membutuhkan kebebasan • Ketika bawahan membutuhkan kebebasan 
yang tinggi, maka manajer seharusnya 
membuat bentuk tujuan menjadi lebih 
partisipatif.

• Ketika bawahan membutuhkan kebebasan 
yang rendah maka manajer seharusnya 
membuat bentuk tujuan yang direktif.



Subordinate Need for IndependenceSubordinate Need for Independence

Task

struktur

High

High                            Low

Low initiating 
structure 

High participation

Low initiating 
structure

Low participation 

Low

High initiating 
structure

High participation

High initiating 
structure

Low participation 



Type Type 66..
Concept Learning.Concept Learning.

• Konsep learning 
didefinisikan sebagai 
kemampuan untuk 
menggunakan sebuah menggunakan sebuah 
common abstract property 
untuk merespon dengan 
benar berbagai situasi yang 
kelihatanya berbeda dalam 
situasi yang luas.



Type 7 : Principle LearningType 7 : Principle Learning

• Prinsip learning adalah hal yang 
dibutuhkan untuk perkembangan 
prosedur dan startegi pengetahuan. 
Pernyataan ini “ permulaan struktur Pernyataan ini “ permulaan struktur 
tugas yang rendah dalam struktur 
tugas yang tinggi di lingkungan kerja 
meningkatkan kepuasan kerja 
karyawan”



Tiga konsep yaitu:Tiga konsep yaitu:

•Permulaan 
struktur,

•Struktur tugas, 

•Kepuasan kerja



Tipe 8 Problem SolvingTipe 8 Problem Solving

kemampuan yg dihasilkan dalam sebuah 
tingkatan urutan prinsip yang lebih tinggi yang 
sebelumnya tidak diketahui oleh pelajar. 

menggabungkan prinsip2menggabungkan prinsip2 novel responsenovel response

sebelumnya tidak diketahui oleh pelajar. 
terlihat 

dari

• Pelatihan yang di generalisasi dari berbagai u/ 
mengembangkan sebuah tingkatan prinsip yang 
lebih tinggi seperti (managerial behavior) & 
pengelolaan tingkah laku yang diakibatkan 
ketidaksebandingan antara karakteristik 
karyawan dan situasi kerja efektif.



• Trainer (pelatih) menyediakan situasi & menguatkan 
kemampuan PS dari para trainee.                  trainee 
akan memperlihatkan apa yg mereka akan lakukan 
dalam sebuah situasi dan mengapa mereka 
melakukannya.

• Kunci dalam mengajarkan para trainee PS   

Menempatkan mereka dlm situasi dmn prinsip2 yg ada 
tdk dipakai scr lgsg

• Setelah masalah diselesaikan, ada sesuatu yg dipelajari • Setelah masalah diselesaikan, ada sesuatu yg dipelajari 
dlm penggunaan kemampuan PS yg lebih tinggi dlm 
waktu yg relative permanent (tetap). Prinsip yang lebih 
tinggi (higher-order principle)  akan menjadi bagian dari 
pengetahuan para trainee. 

• Tipe pembelajaran PS terjadi saat trainee dpt 
menemukan prinsip baru tanpa (atau dengan sedikit) 
bantuan



SocialSocial Learning TheoryLearning Theory

• Albert bandura mengembangkan sebuah 
model belajar              observational 
learning, vicarious learning, dan yang 
lebih dikenal sbg social learning 

••Belajar dpt tjd tanpa tingkah laku yg tampak Belajar dpt tjd tanpa tingkah laku yg tampak 

dari para pelajar. dari para pelajar. 

••Pelajar mengobservasi apapun apa yg terjadi Pelajar mengobservasi apapun apa yg terjadi 

disekitarnya tanpa terkecuali.disekitarnya tanpa terkecuali.

•• Tdk ada pola TL yg dihasilkan & tdk ada Tdk ada pola TL yg dihasilkan & tdk ada 

reinforcement yg diberikan.reinforcement yg diberikan.



Dasar pemikiran utama 

Rintangan Keras Behaviorists  

Peristiwa (events) & konsekuensi dlm situasi belajar Peristiwa (events) & konsekuensi dlm situasi belajar 

scr kognitif diproses sblm dipelajari & mempengaruhi TL  scr kognitif diproses sblm dipelajari & mempengaruhi TL  

Belajar bisa tjd hanya sbg sebuah hasil dari salah satu Belajar bisa tjd hanya sbg sebuah hasil dari salah satu 

Proses kognitif yg merupakan bagian 
dari SLT adalah motivation, 
attention, retention, dan beberapa 
behavior reproduction. 

Belajar bisa tjd hanya sbg sebuah hasil dari salah satu Belajar bisa tjd hanya sbg sebuah hasil dari salah satu 

TLnya sendiri & hasil dari konsekuensinya. TLnya sendiri & hasil dari konsekuensinya. 



MotivationMotivation
• Motivasi mempengaruhi & dipengaruhi oleh 
proses lainnya.

• SLT menggabungkan konsep operant conditioning 
yang mempengaruhi kemungkinan TL di masa 
depan. 

• Konsekuensi TL bisa diperoleh setelah 
anticipatory learning (belajar mengharapkan). 
Dgn observasi TL orang lain, observer dpt belajar 
sesuatu ttg bgmn melakukan TL & juga 
konsekuensi dari TL. 

• Belajar setelah observasi called observational 
atau vicarious learning + kognitif   
dapat di pakai ke seluruh tipe belajar



AttentionAttention
• Proses belajar dimulai dgn attensi dr pelajar. 
• kita lebih suka mengikuti TL seseorang yg  
berada di bawah lampu sorot (lebih tinggi, 
publikasi, populer, atraktif,dll) drpd yang tdk, 
Kita jg lbh menyukai model yg terlihat 
menerima banyak reinforcement drpd  yg 
menerima sedikit.menerima sedikit.

• Kunci belajar  traine akan memfokuskan 
perhatian mereka dan menambah belajar. 

• Mengurangi extraneous objek spt ponsel dan 
pager akan menjaga trainee dari hal-hal yang 
mengganggu perhatian mereka selama 
pelatihan. Membuat pembelajaran latihan 
menyenangkan dan menarik akan menjaga 
fokus perhatian pada topik belajar.



retentionretention

symbolic codingsymbolic coding �������� cognitive cognitive 

organizationorganization

Dalam pelatihan digunakan symbolic Dalam pelatihan digunakan symbolic 
rehearsalrehearsal

��������proses visualisasi atau proses proses visualisasi atau proses ��������proses visualisasi atau proses proses visualisasi atau proses 

imajinasi bagaimana pengetahuan atau imajinasi bagaimana pengetahuan atau 
keahlian digunakan keahlian digunakan 

��������meningkatkan kemampuan untuk meningkatkan kemampuan untuk 

menggeneralisasikan pelajaran pada menggeneralisasikan pelajaran pada 
situasi novel situasi novel 



Behavioral reproductionBehavioral reproduction

►►Makin sering  seseorang mempratekkan dengan Makin sering  seseorang mempratekkan dengan 
menggunakan informasi baru, maka informasi menggunakan informasi baru, maka informasi 
tersebut makin dapat dipelajari dan bertahan tersebut makin dapat dipelajari dan bertahan 

►► Seseorang harus sadar dan menginterpretasikan Seseorang harus sadar dan menginterpretasikan Seseorang harus sadar dan menginterpretasikan Seseorang harus sadar dan menginterpretasikan 
dengan benar konsekuensi perilaku jika dengan benar konsekuensi perilaku jika 
konsekuensi tersebut memiliki makna yang konsekuensi tersebut memiliki makna yang 
ambigu ambigu 



WHY ARE THEY RESISTING AND WHY ARE THEY RESISTING AND 
WHAT CAN I DO ABOUT IT?WHAT CAN I DO ABOUT IT?

MOTIVATION TO LEARN

• belajar adalah nilai usaha, individu 
akan termotivasi untuk belajar.

• Struktur kognitif mereka yang • Struktur kognitif mereka yang 
berkembang       �sulit untuk 

mengubah apa yang telah mereka 
ketahui dan mempelajari KSA.

�proses akomodasi sulit 

�proses asimilasi relatif mudah



TRAINING THAT MOTIVATES TRAINING THAT MOTIVATES 
ADULT LEARNADULT LEARN

• Training Relevance, Value and 
Readiness to Learn

• Allowing Trainees Control Over Their 
LearningLearning

• Involving Trainees in The Process



INDIVIDUAL DIFFERENCES INDIVIDUAL DIFFERENCES 
RELATED TO LEARNINGRELATED TO LEARNING

Newstorm & Lengnick-Hall:

Pendekatan Kontingensi 

�perbedaan yang signifikan pada �perbedaan yang signifikan pada 

karakteristik tertentu dari trainee 
akan membutuhkan pendekatan 
berbeda untuk pelatihan dan 
pengembangan



Dimensions for Trainee Assessment Dimensions for Trainee Assessment 
Prior to LearningPrior to Learning

1. Instrumentality

2. Skepticism

3. Resistance to change

4. Attention Span4. Attention Span

5. Expectation Level

6. Dominant Needs

7. Absorption Level

8. Topical Interest



9 9 prinsip pada program pengembangan prinsip pada program pengembangan 
training untuk karyawan (Gordon, Morgan training untuk karyawan (Gordon, Morgan 
and Ponticell, and Ponticell, 19951995) yakni :) yakni :

1. 1. Mengidentifikasi ataupun mengenal tipeMengidentifikasi ataupun mengenal tipe--tipe dari tipe dari 
kekuatan belajar individu, masalah dan kekuatan belajar individu, masalah dan 
menyesuaikan dengan training.menyesuaikan dengan training.

2. 2. Meluruskan sasaran belajar ke tujuan organisasi.Meluruskan sasaran belajar ke tujuan organisasi.

3. Menjelaskan defenisi tujuan program dan sasaran di 3. Menjelaskan defenisi tujuan program dan sasaran di 
awal.awal.awal.awal.

4. 4. Dengan giat mengajak trainee, memperbesar Dengan giat mengajak trainee, memperbesar 
perhatian, harapan dan ingatan.perhatian, harapan dan ingatan.

5. 5. Gunakan secara teratur, logis yang berhubungan Gunakan secara teratur, logis yang berhubungan 
dengan  rangkaian aktivitas belajar , jadi trainee dengan  rangkaian aktivitas belajar , jadi trainee 
menguasai level belajar yang lebih rendah sebelum menguasai level belajar yang lebih rendah sebelum 
ke level yang tinggi.ke level yang tinggi.



6. Menggunakan variasi dalam metode 
training.

7. Menggunakan pekerjaan realistis atau 
kehidupan yang berkaitan dengan bahan kehidupan yang berkaitan dengan bahan 
training.

8. Memperkenankan trainee untuk bekerja 
sama dan berbagi pengalaman.

9. Memberikan feedback secara terus 
menerus( secara konsisten)dan 
reinforcement lewat self assessment



Danke schoon freundeDanke schoon freunde


