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LEARNING TRANSFERLEARNING TRANSFER

Penyebab potensial learning transfer yang Penyebab potensial learning transfer yang 

lemahlemah

Kurangnya TNA.Kurangnya TNA.

KeterampilanKeterampilan tidaktidak segerasegera digunakandigunakan setelahsetelahKeterampilanKeterampilan tidaktidak segerasegera digunakandigunakan setelahsetelah

training.training.

LingkunganLingkungan kerjakerja yang yang kurangkurang mendukungmendukung..

KurangnyaKurangnya kontrolkontrol terhadapterhadap prosesproses transfer.transfer.

KeterampilanKeterampilan yang yang diperlukandiperlukan tidaktidak dipelajaridipelajari

dalamdalam training.training.



Apa yang Membantu terjadinya  Apa yang Membantu terjadinya  
learning transfer ?learning transfer ?

��Kelompok kerja yang sama Kelompok kerja yang sama alat bantu alat bantu learning learning 
transfertransfer yang sama.yang sama.

��Proyek kerja Proyek kerja post coursepost course yang mendukung terjadinya yang mendukung terjadinya 
learning transfer,learning transfer, efektif jika dukungan yang diberikan efektif jika dukungan yang diberikan 
sesuai dan terkontrol.sesuai dan terkontrol.sesuai dan terkontrol.sesuai dan terkontrol.

��Beberapa Beberapa skillskill hanya berhasil ditransfer jika ada hanya berhasil ditransfer jika ada 
perubahan budaya perusahaan.perubahan budaya perusahaan.

��Melibatkan manajer sebelum, sesudah, dan selama Melibatkan manajer sebelum, sesudah, dan selama 
trainingtraining..

��Pastikan manajer memiliki Pastikan manajer memiliki coachingcoaching skillskill yang yang 
dibutuhkan untuk mendukung dibutuhkan untuk mendukung learning transfer.learning transfer.



�� Pastikan bahwa peserta memahami kompetensi.Pastikan bahwa peserta memahami kompetensi.

�� Pastikan bahwa peserta tersedia cukup waktu untuk Pastikan bahwa peserta tersedia cukup waktu untuk 
berlatih di tempat pelatihan.berlatih di tempat pelatihan.

�� Minimal memiliki dua sesi praktik. Minimal memiliki dua sesi praktik. 

�� Sediakan waktu untuk assimilasi di antara subjek yang Sediakan waktu untuk assimilasi di antara subjek yang 
berbeda.berbeda.

�� Ingatkan peserta agar selektif memilih apa yang akan Ingatkan peserta agar selektif memilih apa yang akan 
mereka aplikasikan dari training ketika mereka kembali mereka aplikasikan dari training ketika mereka kembali 
ke tempat kerja.ke tempat kerja.

�� Atur transisi dari ruang kelas ke tempat kerja.Atur transisi dari ruang kelas ke tempat kerja.

�� KurangnyaKurangnya persepsipersepsi bahwabahwa training training bukanlahbukanlah bekerjabekerja
dandan bekerjabekerja bukanlahbukanlah training.training.



EVALUASI PELATIHANEVALUASI PELATIHAN

AlasanAlasan diperlukannyadiperlukannya EvaluasiEvaluasi TrainingTraining

Training Training dibutuhkandibutuhkan didi perusahaanperusahaan

ManajemenManajemen yang yang baikbaik memerintahkanmemerintahkan
agar agar aktivitasaktivitas organisasiorganisasi diperiksadiperiksa secarasecaraagar agar aktivitasaktivitas organisasiorganisasi diperiksadiperiksa secarasecara
rutinrutin

Jika tidak, karyawan, proses, produk atau Jika tidak, karyawan, proses, produk atau 
pelayanan tidak akan memiliki arti.pelayanan tidak akan memiliki arti.



ResistensiResistensi terhadapterhadap EvaluasiEvaluasi
TrainingTraining

AlasanAlasan untukuntuk tidaktidak mengevaluasimengevaluasi trainingtraining

TidakTidak adaada artinyaartinya evaluasievaluasiTidakTidak adaada artinyaartinya evaluasievaluasi

TidakTidak satupunsatupun yang yang pedulipeduli dengandengan

evaluasievaluasi

EvaluasiEvaluasi adalahadalah penilaianpenilaian terhadapterhadap
pekerjaanpekerjaan.  .  



PentingnyaPentingnya EvaluasiEvaluasi

SemakinSemakin banyakbanyak organisasiorganisasi membutuhkanmembutuhkan
tanggungtanggung jawabjawab didi semuasemua levellevel

MenyediakanMenyediakan buktibukti daridari nilainilai organisasiorganisasiMenyediakanMenyediakan buktibukti daridari nilainilai organisasiorganisasi

KualitasKualitas pergerakanpergerakan, , fokusfokus padapada
peningkatanpeningkatan yang yang berkelanjutanberkelanjutan, , dandan
pemotonganpemotongan biayabiaya organisasiorganisasi..



TipeTipe PengumpulanPengumpulan Data Data EvaluasiEvaluasi

�� TujuanTujuan evaluasievaluasi merupakanmerupakan input input bagibagi
organisasiorganisasi..

�� TipeTipe--tipe tipe outputoutput dari fase evaluasi adalah dari fase evaluasi adalah 
evaluasi proses dan hasilevaluasi proses dan hasilevaluasi proses dan hasilevaluasi proses dan hasil

�� Evaluasi proses menguji bagaimana pelatihan Evaluasi proses menguji bagaimana pelatihan 
didisain, dibuat, dan diadakandidisain, dibuat, dan diadakan

�� Evaluasi hasil menentukan seberapa baik Evaluasi hasil menentukan seberapa baik 
sebuah pelatihan menyempurnakan tujuannya.sebuah pelatihan menyempurnakan tujuannya.



PROSES DATAPROSES DATA

Kita harus menganalisanya dalam 2 Kita harus menganalisanya dalam 2 

area yaitu proses area yaitu proses sebelum pelatihansebelum pelatihanarea yaitu proses area yaitu proses sebelum pelatihansebelum pelatihan

dan dan selama pelatihanselama pelatihan..



Proses : Sebelum PelatihanProses : Sebelum Pelatihan

Langkah yang diperlukan Langkah yang diperlukan 

1.1. menaksir keefektifan dari analisis menaksir keefektifan dari analisis 
kebutuhan melalui dokumentasi atau kebutuhan melalui dokumentasi atau kebutuhan melalui dokumentasi atau kebutuhan melalui dokumentasi atau 
reportreport yang disediakanyang disediakan

2.2. menaksir pelatihanmenaksir pelatihan

3.3. menguji disain aktual dari pelatihanmenguji disain aktual dari pelatihan



Proses : Selama PelatihanProses : Selama Pelatihan

�� Salah satu masalah dalam mengumpulkan Salah satu masalah dalam mengumpulkan 
hasil data adalah ketika tujuanhasil data adalah ketika tujuan--tujuan tidak tujuan tidak 
berhasil dicapaiberhasil dicapai

�� Tidak cukup baik untuk menentukan Tidak cukup baik untuk menentukan 
jumlah waktu yang dihabiskan pada jumlah waktu yang dihabiskan pada 
pembentukan topik ataupembentukan topik atau skillskill



Evaluasi secara KeseluruhanEvaluasi secara Keseluruhan

Pelatihan yang sesungguhnya Pelatihan yang sesungguhnya 
dibandingkan dengan yang diharapkan dibandingkan dengan yang diharapkan 



Kapan MenggunakannyaKapan Menggunakannya

�� Pengguna pelatihan lebih tertarik dengan Pengguna pelatihan lebih tertarik dengan 
hasil pelatihanhasil pelatihan

�� Memberikan beberapa proses data, data Memberikan beberapa proses data, data 
yang berhubungan dengan data selama yang berhubungan dengan data selama 
pelatihanpelatihan PENTINGPENTING



HASIL DATAHASIL DATA

�� Evaluasi formatif berakhir ketika program Evaluasi formatif berakhir ketika program 
pelatihan diluncurkanpelatihan diluncurkan fokus tetap fokus tetap 
pada evaluasi formatif pada evaluasi formatif 

KARENA :KARENA :KARENA :KARENA :

1.1. Menghilangkan konotasi dari lewat / Menghilangkan konotasi dari lewat / 
gagal, membuat evaluasi lebih disukaigagal, membuat evaluasi lebih disukai

2.2. Memfasilitasi kelanjutan perbaikan, Memfasilitasi kelanjutan perbaikan, 
meraih tujuan bahkan ketika pelatihan meraih tujuan bahkan ketika pelatihan 
dianggap suksesdianggap sukses



Hasil dapat diartikan sebagai seberapa baik suatu Hasil dapat diartikan sebagai seberapa baik suatu 
proses bekerjaproses bekerja

4 macam hasil yang diperoleh4 macam hasil yang diperoleh ::

�� Reaction outcomesReaction outcomes�� Reaction outcomesReaction outcomes

�� Learning outcomesLearning outcomes

�� Job behavior outcomesJob behavior outcomes

�� Organizational resultsOrganizational results



Reaction QuestionnaireReaction Questionnaire

�� Data yang telah dikumpulkan pada suatu Data yang telah dikumpulkan pada suatu levellevel

digunakan untuk mendeskripsikan pengetahuandigunakan untuk mendeskripsikan pengetahuan

traineetrainee tentangtentang trainingtraining

�� Dua tipe dari Dua tipe dari Reaction QuestionnaireReaction Questionnaire yaitu yaitu Dua tipe dari Dua tipe dari Reaction QuestionnaireReaction Questionnaire yaitu yaitu 

afektifafektif dan dan utilityutility

AfektifAfektif QuestionnaireQuestionnaire akan akan 

menghitung perasaan kita tentangmenghitung perasaan kita tentang trainingtraining

Utility QuestionnaireUtility Questionnaire akan merefleksikanakan merefleksikan

beliefbelief kita mengenai nilai pelatihan kita mengenai nilai pelatihan 



Training RelevanceTraining Relevance

Menanyakan kepada Menanyakan kepada traineetrainee tentang sejauh tentang sejauh 

mana kegunaan mana kegunaan (utility(utility) dari ) dari trainingtraining yang yang 

mereka dapatkan bisa meningkatkan mereka dapatkan bisa meningkatkan 

pengalaman berorganisasi mereka dengan pengalaman berorganisasi mereka dengan 

menghitung nilai yang didapat dari pelatihanmenghitung nilai yang didapat dari pelatihan

Training Material and ExerciseTraining Material and Exercise

material, video, material, video, exerciseexercise, dan alat, dan alat--alat lain  yang alat lain  yang 
harus diinstruksikan secaraharus diinstruksikan secara overalloverall dalam sebuah dalam sebuah 
pelatihanpelatihan



Reaction To The TrainerReaction To The Trainer

berguna untuk melihat bagaimana aksi berguna untuk melihat bagaimana aksi trainer trainer 
yang dievaluasi oleh yang dievaluasi oleh traineetrainee

Perhatian lebih dicurahkan untuk bisa Perhatian lebih dicurahkan untuk bisa 
menjelaskan dengan baik tentang aksi menjelaskan dengan baik tentang aksi trainertrainer

Facilities and ProceduresFacilities and ProceduresFacilities and ProceduresFacilities and Procedures

membuatmembuat itemitem yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan 
fasilitas dan prosedur untuk menentukan fasilitas dan prosedur untuk menentukan 
element element mana yang berpengaruh pada mana yang berpengaruh pada 
proses pelatihanproses pelatihan

..



WaktuWaktu AsesmenAsesmen ReaksiReaksi

BBerdasarkan pada informasi yang harus dievaluasi erdasarkan pada informasi yang harus dievaluasi 
dan dikembangkan dalam pelatihan dan dikembangkan dalam pelatihan trainertrainer, , prosesproses
dandan fasilitasnyafasilitasnya

DDiberikan kepada peserta sebagai kesimpulan dari iberikan kepada peserta sebagai kesimpulan dari 
pelatihanpelatihan

KeuntunganKeuntungan : P: Pelatihan tetap berjalan elatihan tetap berjalan 
dan pesertanyadan pesertanya merasamerasa tertariktertarik

Alternatif yang dapat dipilih adalah dengan mengirimkan Alternatif yang dapat dipilih adalah dengan mengirimkan 
beberapabeberapa pointpoint dari dari reaction questionnairereaction questionnaire satu atau dua satu atau dua 
bulan setelah pelatihanbulan setelah pelatihan



PenyebabPenyebab MenggunakanMenggunakan PengukuranPengukuran ReaksiReaksi

�� Pelatihan yang menarik akan memberikan Pelatihan yang menarik akan memberikan 
efek  pada tingkatan perhatian dan motivasi efek  pada tingkatan perhatian dan motivasi 
yang diberikanyang diberikan

LearningLearning

Pembelajaran objektif dikembangkan dari TNAPembelajaran objektif dikembangkan dari TNAPembelajaran objektif dikembangkan dari TNAPembelajaran objektif dikembangkan dari TNA

Analisis perorangan dapat memberikan Analisis perorangan dapat memberikan 
perhitungan sebelum pelatihan sehingga perhitungan sebelum pelatihan sehingga 
hasilnya dapat dibandingkan dengan sesudah hasilnya dapat dibandingkan dengan sesudah 
pelatihanpelatihan

Pelatihan dapat difokuskan pada tiga tipe Pelatihan dapat difokuskan pada tiga tipe 
pembelajaran, yaitu : pembelajaran, yaitu : pengetahuan, pengetahuan, 
kemampuan, dan perilakukemampuan, dan perilaku



Knowledge OutcomesKnowledge Outcomes
BBanyak evaluasi anyak evaluasi yang yang berberfokus pada fokus pada declarative declarative 
knowledgeknowledge

PPelatihan elatihan berberfokus pada 2 fokus pada 2 levellevel tertinggi,  hasil tertinggi,  hasil 
pengetahuannya: pengetahuannya: ProseduProseduralral dan dan strategistrategic Knowledgec Knowledge..

Declarative knowledgeDeclarative knowledge

HHasil dari pelatihan menyangkut asil dari pelatihan menyangkut beberapa pengetahuanbeberapa pengetahuan
faktualfaktual

Procedural knowledgeProcedural knowledge
PPembelajarembelajaranan dimulai untuk mengembangkan jalan yang dimulai untuk mengembangkan jalan yang 
lebih berarti untuk mengorganisir lebih berarti untuk mengorganisir informasi dalam informasi dalam 
mental modelmental model (cognitive map)(cognitive map)

Strategic KnowledgeStrategic Knowledge
KKemampuan untuk pengembangan dan penggunaan emampuan untuk pengembangan dan penggunaan 
cognitive strategiescognitive strategies yang digunakan dalam yang digunakan dalam problem problem 
solvingsolving



SkillSkill

AdaAda 2 level skill yang 2 level skill yang diperolehdiperoleh yaituyaitu
compilationcompilation ((lowerlower levellevel) ) dandan automaticityautomaticity
((higher levelhigher level).).

SikapSikapSikapSikap

HasilHasil yang yang pentingpenting dalamdalam training training 

DigunakanDigunakan untukuntuk penilaianpenilaian perubahanperubahan
sikapsikap ketikaketika terjaditerjadi pembelajaranpembelajaran. . 

PengukuranPengukuran utamautama adalahadalah pengukuranpengukuran
responrespon sebelumsebelum//sesudahsesudah padapada skalaskala sikapsikap



WaktuWaktu AsesmenAsesmen BelajarBelajar

TergantungTergantung padapada seberapaseberapa lamalama trainingtraining didi

lakukanlakukan

Data Data PerilakuPerilaku KerjaKerja

SejumlahSejumlah metodemetode dapatdapat digunakandigunakan untukuntukSejumlahSejumlah metodemetode dapatdapat digunakandigunakan untukuntuk

mengukurmengukur perilakuperilaku kerjakerja

SumberSumber utamautama data data adalahadalah interviewinterview, , 

questionairequestionaire, , observasiobservasi langsunglangsung, , dandan archival archival 

record of performancerecord of performance



Scripted SituationScripted Situation

Memberikan format yang lebih baik Memberikan format yang lebih baik 
untuk mengevaluasi transfer dari untuk mengevaluasi transfer dari 
training daripada training daripada traditional behavior traditional behavior 
questionairequestionaire

Membantu Membantu raterrater untuk meuntuk me--recallrecall situasi  situasi  
aktual dan perilaku yang aktual dan perilaku yang 
menghubungkan mereka daripada memenghubungkan mereka daripada me--
recallrecall perilaku spesifik tanpa perilaku spesifik tanpa 
memberikan konteksmemberikan konteks



SikapSikap

Mengukur keberhasilan dari transfer dan Mengukur keberhasilan dari transfer dan 
durasi dari perubahan sikap pada pertama durasi dari perubahan sikap pada pertama 
kalikali trainee kembali ke pekerjaannyatrainee kembali ke pekerjaannya

WaktuWaktu AsesmenAsesmen PerilakuPerilaku KerjaKerjaWaktuWaktu AsesmenAsesmen PerilakuPerilaku KerjaKerja

TTraining harus dapat mengidentifikasi halraining harus dapat mengidentifikasi hal--
hal pada saat pekerja dapat mengubah hal pada saat pekerja dapat mengubah 
perilakunyaperilakunya



HasilHasil OrganiOrganisasisasi

�� Tujuan penelitianTujuan penelitian dikembangkan untuk dikembangkan untuk 
menyelesaikan masalah organisasi menyelesaikan masalah organisasi 

�� Hubungan antara hasil organisasi, perilaku Hubungan antara hasil organisasi, perilaku 
kerja, dan KSAs peserta pelatihan harus kerja, dan KSAs peserta pelatihan harus kerja, dan KSAs peserta pelatihan harus kerja, dan KSAs peserta pelatihan harus 
diungkapkan dengan jelas dalam TNAdiungkapkan dengan jelas dalam TNA

�� Lebih baik berfokus pada hasil organisasi Lebih baik berfokus pada hasil organisasi 
sedekat mungkin dengan unit kerja peserta sedekat mungkin dengan unit kerja peserta 
pelatihanpelatihan



WaktuWaktu AsesmenAsesmen HasilHasil OrganisasiOrganisasi

PenelusuranPenelusuran yang yang konsistenkonsisten terhadapterhadap

defisiensidefisiensi performaperforma organisasiorganisasi harusharus

berlangsungberlangsung padapada interval interval sepanjangsepanjang

pelatihanpelatihan dandan setelahsetelah ituitupelatihanpelatihan dandan setelahsetelah ituitu



Evaluasi Biaya PelatihanEvaluasi Biaya Pelatihan

�� Evaluasi Cost/Benefit Evaluasi Cost/Benefit 
membandingkan biaya moneter dari pelatihan dengan membandingkan biaya moneter dari pelatihan dengan 
biaya nonbiaya non--monetermoneter

�� Evaluasi Efektivitas BiayaEvaluasi Efektivitas Biaya�� Evaluasi Efektivitas BiayaEvaluasi Efektivitas Biaya
membandingkan biaya moneter dari pelatihan dengan membandingkan biaya moneter dari pelatihan dengan 
manfaat finansial yang diperoleh dari pelatihanmanfaat finansial yang diperoleh dari pelatihan

AnalisaAnalisa penghematanpenghematan BiayaBiaya (Results Focus)(Results Focus)
biayabiaya iniini dibandingkandibandingkan dengandengan penghematanpenghematan yang yang dapatdapat
dikaitkandikaitkan dengandengan pelatihanpelatihan



UTILITY ANALYSISUTILITY ANALYSIS

∆∆U =(N) (T) (Dt) (Sdy)U =(N) (T) (Dt) (Sdy)-- CC

KetKet ::

�� ∆U ∆U = nilai rupiah= nilai rupiah

�� N    N    = jumlah trainee= jumlah trainee�� N    N    = jumlah trainee= jumlah trainee

�� T    T    = waktu terakhir= waktu terakhir

�� DtDt = perbedaan= perbedaan performance performance antara yang ditraining antara yang ditraining 
dengan yang tidak ditraining     (dalam standar deviasi)dengan yang tidak ditraining     (dalam standar deviasi)

�� SdySdy = nilai rupiah dari kelompok yang tidak ditraining = nilai rupiah dari kelompok yang tidak ditraining 
(dalam standar deviasi)(dalam standar deviasi)

�� CC = total = total hargaharga training training daridari kelompokkelompok trainertrainer



KAPAN ITU DIGUNAKAN?KAPAN ITU DIGUNAKAN?

�� Antara reaksi dan data dapat digunakan Antara reaksi dan data dapat digunakan 
sebagai evaluasi sebagai evaluasi trainertrainer dan juga program dan juga program 
promosi untuk yang lain (ketika positif). promosi untuk yang lain (ketika positif). 

�� ManajerManajer trainingtraining memberikan perhatian memberikan perhatian 
pada transfer daripadapada transfer daripada trainingtraining evaluasi evaluasi 
kemampuankemampuan trainer trainer untuk dipromosikanuntuk dipromosikan



Evaluasi Masalah Design Evaluasi Masalah Design 
EvaluasiEvaluasi

2 desain yang lebih sering digunakan 2 desain yang lebih sering digunakan 

dan lebih dicela oleh dan lebih dicela oleh scientistscientist adalah adalah dan lebih dicela oleh dan lebih dicela oleh scientistscientist adalah adalah 

metode metode posttest onlyposttest only dan metode dan metode 

pretest / postestpretest / postest..


