
ON THE JOB TRAININGON THE JOB TRAINING

InstruksiInstruksi daridari temanteman kerjakerja dandan supervisorsupervisor didi lapanganlapangan kerjakerja seringsering munculmuncul dalamdalam
basisbasis yangyang tidaktidak formalformal atauatau informalinformal dandan didi karakteristikkankarakteristikkan oleholeh sebasebaaagigi
berikutberikut::

1.1. HalHal ituitu belumbelum benarbenar--benarbenar didi pikirkanpikirkan atauatau disampaikandisampaikan..

2.2. HalHal iniini didi selesaikanselesaikan dengandengan basisbasis khususkhusus dandan jugajuga tanpatanpa prosesproses..

3.3. TidakTidak adaada tujuantujuan--tujuantujuan yangyang telahtelah didi kembangkankembangkan atauatau didi arahkanarahkan selamaselama
trainingtraining tersebuttersebut..trainingtraining tersebuttersebut..

4.4. PentrainingPentraining didi pilihpilih dengandengan basisbasis expertexpert dalamdalam bidangbidang tehnik,tapitehnik,tapi bukanbukan
berdasarkanberdasarkan kemampuankemampuan trainingnyatrainingnya..

5.5. PemtrainingPemtraining tidaktidak mempunyaimempunyai caracara mentrainingmentraining secarasecara formalformal



Formal program OJT harus mempunyai metode masaFormal program OJT harus mempunyai metode masa pembelajaranyang pembelajaranyang 

di kembangkan secara hatidi kembangkan secara hati--hatihati..

Pembelajaran ini biasanya di laluiPembelajaran ini biasanya di lalui oleh beberapa langkah,yaituoleh beberapa langkah,yaitu::

•• Pentarining mengobservasikan pegawai yang lebih berpengalaman dan Pentarining mengobservasikan pegawai yang lebih berpengalaman dan 
lebih ahli dalam melaksanakan tugaslebih ahli dalam melaksanakan tugas--tugas yang berhubungan dengan tugas yang berhubungan dengan 
pekerjaannya.pekerjaannya.

•• ProsedurProsedur--prosedur dan tehnik yang digunakan didiskusikan terlebih dahulu prosedur dan tehnik yang digunakan didiskusikan terlebih dahulu 
sebelum,selama,sesudah si pentrainer telah mendemontrasikan tugassebelum,selama,sesudah si pentrainer telah mendemontrasikan tugas--tugas tugas 
yang berhubungan dengan pekerjaan itu di laksanakanyang berhubungan dengan pekerjaan itu di laksanakan..

•• Ketika si trainer sudah melihat pegawai yang di latihnya sudah Ketika si trainer sudah melihat pegawai yang di latihnya sudah •• Ketika si trainer sudah melihat pegawai yang di latihnya sudah Ketika si trainer sudah melihat pegawai yang di latihnya sudah 
mampu,maka yang di training mampu melakukan semua tugasmampu,maka yang di training mampu melakukan semua tugas--tugasnya.tugasnya.

•• Si pentraining menyediakan bantuan dan feed back yang secara Si pentraining menyediakan bantuan dan feed back yang secara 
berkelanjutan.berkelanjutan.

•• Pegawai yang di latih,pelanPegawai yang di latih,pelan--pelan mulai di berikan pekerjaan yang lebih pelan mulai di berikan pekerjaan yang lebih 
untuk di laksanakan hingga mereka bisa dengan benar malaksanakan untuk di laksanakan hingga mereka bisa dengan benar malaksanakan 
seluruh pekerjaan mereka.seluruh pekerjaan mereka.



JOB INSTRUCTION TEHNIQUE (JIT)JOB INSTRUCTION TEHNIQUE (JIT)

Gold (1981) menyatakan JIT adalah salah satu tehnik yang baik Gold (1981) menyatakan JIT adalah salah satu tehnik yang baik 

dalam perkembangan selama perang dunia ke II.dalam perkembangan selama perang dunia ke II.

JIT terdiri dari empat langkah  JIT terdiri dari empat langkah  

“mempersiapkan,mempresentasikan,percobaan dan follow up “mempersiapkan,mempresentasikan,percobaan dan follow up 

seperti yang di tujukan pada tabel 7.4.seperti yang di tujukan pada tabel 7.4.



BasicsBasics OfOf InstructionInstruction SosialSosial LearningLearning ProcessProcess

ActivatedActivated

PersiapanPersiapan

•• MembagiMembagi--bagi pekerjaanbagi pekerjaan

AttentionAttention andand motivationmotivation

•• Mempersiapkan instruksiMempersiapkan instruksi

•• Buat yang di training menjadi tenangBuat yang di training menjadi tenang

MempersentasikanMempersentasikan

•• MengatakanMengatakan

AttentionAttention

•• MenunjukkanMenunjukkan

RetanttionRetanttion

•• MendemontrasikanMendemontrasikan

SymbolicSymbolic codingcoding

•• ContohContoh

CognotiveCognotive organizationorganization

PercobaanPercobaan

•• Membuat yang di training ngomong secara Membuat yang di training ngomong secara 

langsung di pekerjaanlangsung di pekerjaan

RetenttionRetenttion::SymbolicSymbolic rehearsalrehearsal

•• Membuat yang di training menginstruksikan Membuat yang di training menginstruksikan 

si supervaisor,bgmn pekerjaan itu si supervaisor,bgmn pekerjaan itu 

terselesaikanterselesaikan



•• Menyediakan feedback baik positive Menyediakan feedback baik positive 

maupun negativemaupun negative

ReinforcementReinforcement

•• Membiarkan yang di training berlatihMembiarkan yang di training berlatih

FollowFollow upup

•• Mengecek proses secara sering sejak Mengecek proses secara sering sejak 

pertama dan menyediakan feedbackpertama dan menyediakan feedback

BehavioralBehavioral reproductionreproduction

•• Memberitahukan kepda yang di Memberitahukan kepda yang di 

training,kemana,kepada siapa ia pergi training,kemana,kepada siapa ia pergi 

mencari bantuanmencari bantuan

ReinforcementReinforcement

•• Mencek kemajuan prosesMencek kemajuan proses



PELATIHAN KETRAMPILANPELATIHAN KETRAMPILAN

Pelatihan ketrampilan, bentuk lain dari OJT, merupakan salah satu bentuk Pelatihan ketrampilan, bentuk lain dari OJT, merupakan salah satu bentuk 

lama dari pelatihan.lama dari pelatihan.

COACHINGCOACHING

Coaching Coaching adalah suatu proses pemberian bimbinganadalah suatu proses pemberian bimbingan dan petunjuk secara dan petunjuk secara 

bertahap untuk menambah pengetahuan, keahlian, dan hasil kerja.bertahap untuk menambah pengetahuan, keahlian, dan hasil kerja.

Mentoring Mentoring adalah badan pertimbangan kondisi coaching yang mana adalah badan pertimbangan kondisi coaching yang mana Mentoring Mentoring adalah badan pertimbangan kondisi coaching yang mana adalah badan pertimbangan kondisi coaching yang mana 

hubungan berkelanjutan pada pengembangan antar pekerja senior dan hubungan berkelanjutan pada pengembangan antar pekerja senior dan 

junior.junior.

CCoachingoaching menekankan pada pengembangan keahlian, dan menekankan pada pengembangan keahlian, dan mentoring mentoring 

menekankan pada tata cara meskipun dalam beberapmenekankan pada tata cara meskipun dalam beberapaa kasusnya telah kasusnya telah 

mengarah pada tingkat yang lebih rendah.mengarah pada tingkat yang lebih rendah.



MELATIH TRAINER UNTUK PROGRAM OJTMELATIH TRAINER UNTUK PROGRAM OJT

Seorang pelatih harus menguasai komponenSeorang pelatih harus menguasai komponen--komponen sebagai berikut :komponen sebagai berikut :

1.1. Proses resmi OJT pada suatu perusahaan.Kebijaksanaan dan Proses resmi OJT pada suatu perusahaan.Kebijaksanaan dan 

dukungan di dapatkan dalam organisasidukungan di dapatkan dalam organisasi

2.2. Keahlian antarapersonal dan teknik umpan balikKeahlian antarapersonal dan teknik umpan balik

3.3. Prinsip belajar mandiriPrinsip belajar mandiri

KEKUATAN DAN KETERBATASAN DARI OJTKEKUATAN DAN KETERBATASAN DARI OJTKEKUATAN DAN KETERBATASAN DARI OJTKEKUATAN DAN KETERBATASAN DARI OJT

OJT merupakan metode yang bermanfaat untuk meningkatkan keahlian, OJT merupakan metode yang bermanfaat untuk meningkatkan keahlian, 

sejak para peserta mengaplikasikan pengetahuannya di dalam sejak para peserta mengaplikasikan pengetahuannya di dalam 

situasi kerja yang ssituasi kerja yang seebenarnya.benarnya.

Pokok utama dalam OJT adalah pada kemampuan seorang Pokok utama dalam OJT adalah pada kemampuan seorang 

pelatih.Pelatih harus mempunyai kemampuan dalam hal teknis, pelatih.Pelatih harus mempunyai kemampuan dalam hal teknis, 

kemampuan melatih dan motivasi melatih.kemampuan melatih dan motivasi melatih.



��Cost (Biaya)Cost (Biaya)==OJT dapat menghasilkan keuntungan dalam pembiayaan apabila OJT dapat menghasilkan keuntungan dalam pembiayaan apabila 
dilakukan dengan efektif.dilakukan dengan efektif. Salah satu pusat pembiayaan dari pelaksanaan OJT Salah satu pusat pembiayaan dari pelaksanaan OJT 
adalah pelatihan bagi pelatih.adalah pelatihan bagi pelatih.

��Control of Content and ProcessControl of Content and Process==Muatan dan proses pembelajaran dalam Muatan dan proses pembelajaran dalam 
OJT dikontrol terutama oleh pelatih mulai dari tahap “persiapan” hingga OJT dikontrol terutama oleh pelatih mulai dari tahap “persiapan” hingga 
“pemyajian” pelatihan.“pemyajian” pelatihan.

��Learning Objective (KSAs)Learning Objective (KSAs)==Fokus utama dari OJT adalah pengembangan Fokus utama dari OJT adalah pengembangan 
keahliankeahlian..

��Learning ProcessLearning Process==Peserta relatif lebih memperhatikan dan termotivasi selama Peserta relatif lebih memperhatikan dan termotivasi selama 
OJT.Stimulus verbal dan visual mengarahkan untuk memperhatikan kunci/pokok OJT.Stimulus verbal dan visual mengarahkan untuk memperhatikan kunci/pokok 
pemebelajaran.Melalui observasi, praktek, dan diskusi, peserta secara sadar pemebelajaran.Melalui observasi, praktek, dan diskusi, peserta secara sadar 
mengatur suatu hubungan menjadi pola dari tingkah laku.mengatur suatu hubungan menjadi pola dari tingkah laku.mengatur suatu hubungan menjadi pola dari tingkah laku.mengatur suatu hubungan menjadi pola dari tingkah laku.

AUDIOVISUAL ENHANCEMENT TO TRAININGAUDIOVISUAL ENHANCEMENT TO TRAINING

Audiovisual aidsAudiovisual aids terdiri dari semua fisik, mekanikal dan/atau media elektronik terdiri dari semua fisik, mekanikal dan/atau media elektronik 
digunakan untuk menyediakan instruksi.digunakan untuk menyediakan instruksi.

Statis mediaStatis media adalah presentasi dari teks atau image yang diperbaiki seperti adalah presentasi dari teks atau image yang diperbaiki seperti 
masalah print, diatas transparansi, gambar/slide, dan proyeksi komputer.masalah print, diatas transparansi, gambar/slide, dan proyeksi komputer.

Media dinamisMedia dinamis membuat stimulus yang berubah.membuat stimulus yang berubah.



MEDIA STATISMEDIA STATIS

Media statis umumnya tidak cocok di pakai sebagai metode Media statis umumnya tidak cocok di pakai sebagai metode 

tunggal di dalam pelatihan.Selain untuk melengkapi dan menambahi tunggal di dalam pelatihan.Selain untuk melengkapi dan menambahi 

metodemetode--metode lain,khususnya metode temumetode lain,khususnya metode temu--muka.Media statis dapat di muka.Media statis dapat di 

adaptasi ke tehnik pelatihan yang lain pula.adaptasi ke tehnik pelatihan yang lain pula.

••Newsprint / Chart dan PosterNewsprint / Chart dan Poster

••Proyeksi Teks dan GambarProyeksi Teks dan Gambar

DYNAMIC AUDIOVISUAL METHODSDYNAMIC AUDIOVISUAL METHODS

Avs dinamis hanya terAvs dinamis hanya termmasuk kaset audio, membuat film, video asuk kaset audio, membuat film, video 
dan presentasi komputer.dan presentasi komputer.

••AudioAudio--Only TapesOnly Tapes

••Moving Film dan Video Moving Film dan Video 

••Presentasi Dinamis Yang Dihasilkan Komputer (CDGP)Presentasi Dinamis Yang Dihasilkan Komputer (CDGP)

••Kekuatan dan keterbatasan audio visualKekuatan dan keterbatasan audio visual



Cost Cost 

Static AvsStatic Avs:Keuntungan dari audiovisual adalah rendahnya harga :Keuntungan dari audiovisual adalah rendahnya harga 

pengembangan.mulai dari rendah(flip chart) hingga tinggi (OHP)pengembangan.mulai dari rendah(flip chart) hingga tinggi (OHP)

•• Dynamic AvsDynamic Avs::Menggunakan perusahaan pembuat video profesional Menggunakan perusahaan pembuat video profesional 

adalah mahaladalah mahal. . Ketika mereka digunakan untuk melatih diri sendiri, Ketika mereka digunakan untuk melatih diri sendiri, 
keuntungan terbesar dalam video & CGDP adalah trainee dapat belajar atau keuntungan terbesar dalam video & CGDP adalah trainee dapat belajar atau 
melihat apa yang membuat mereka senang. Kemampuan ini memiliki harga melihat apa yang membuat mereka senang. Kemampuan ini memiliki harga 
yang signifikan dan hemat waktu dan penghargaan pada traine dan trainer. yang signifikan dan hemat waktu dan penghargaan pada traine dan trainer. 

•• Control of Material ProsessControl of Material Prosess•• Control of Material ProsessControl of Material Prosess

•• Statistic AVsStatistic AVs==Secara umum komputer generated projection dapat dengan Secara umum komputer generated projection dapat dengan 

mudah dikontrol oleh pelatih dibanding menggunakan statis visual lainnya. mudah dikontrol oleh pelatih dibanding menggunakan statis visual lainnya. 
Rangkaian dari proyeksi dapat distrukturkan sebagai materi hanya ditampilkan Rangkaian dari proyeksi dapat distrukturkan sebagai materi hanya ditampilkan 
ketika presenter mulai melakukan diskusi. ketika presenter mulai melakukan diskusi. 



Dynamic AVsDynamic AVs::
Kelemahan dari mendapatkan perbuatan video komersil adalah informasi Kelemahan dari mendapatkan perbuatan video komersil adalah informasi 

dapat menjadi tdk spesifik untuk perusahaan kita atau untuk isi dapat menjadi tdk spesifik untuk perusahaan kita atau untuk isi 

pelatihannyapelatihannya

•• Learning objectives (KSAs)Learning objectives (KSAs)

•• KnowledgeKnowledge==Kedua statis dan dynamic Avc Kedua statis dan dynamic Avc 
memfasilitasi perkembangan pengetahuan peserta memfasilitasi perkembangan pengetahuan peserta 
pelatihan melalui kemampuan mereka untuk pelatihan melalui kemampuan mereka untuk 
mengaktifkan atau menambah proses balajar.Mereka mengaktifkan atau menambah proses balajar.Mereka mengaktifkan atau menambah proses balajar.Mereka mengaktifkan atau menambah proses balajar.Mereka 
fokus kepada atensi atau perhatian peserta dan fokus kepada atensi atau perhatian peserta dan 
kesediaan stimulus visual dimana simbol bantuan dan kesediaan stimulus visual dimana simbol bantuan dan 
organisasi kognitif mereka juga berguna untuk isyarat organisasi kognitif mereka juga berguna untuk isyarat 
yang penting yang akan menstimulasi pemanggilan yang yang penting yang akan menstimulasi pemanggilan yang 

layaklayak..



SkillsSkills::Presentasi statis dari informasi tidak terlalu digunakan untuk Presentasi statis dari informasi tidak terlalu digunakan untuk 

pembangunan keterampilan.Mereka tidak membiarkan diri mereka pembangunan keterampilan.Mereka tidak membiarkan diri mereka 

memfasilitasi perkembangan atau pelatihan keterampilan.memfasilitasi perkembangan atau pelatihan keterampilan.

•• AAttitudesttitudes==AVs yang statis dan dinamis di gunakan untuk AVs yang statis dan dinamis di gunakan untuk 

menyatukan dengan tehnikmenyatukan dengan tehnik--tehnik lainnya,dapat memfasilitasi tehnik lainnya,dapat memfasilitasi 

sikap merubah dengan penjelasan visual hubungan antara objeksikap merubah dengan penjelasan visual hubungan antara objek--

objek dan kejadianobjek dan kejadian--kejadian yang merupakan dasar dari opini dan kejadian yang merupakan dasar dari opini dan 

evaluasi peserta.evaluasi peserta.evaluasi peserta.evaluasi peserta.



LEARNING PROCESSLEARNING PROCESS

•• AttentionAttention: : dalam menampilkan materi kita sebagai trainer harus dalam menampilkan materi kita sebagai trainer harus 

menggunakan tampilan yang tidak membosankan dan dapat bekerja menggunakan tampilan yang tidak membosankan dan dapat bekerja 

secara efektifsecara efektif

•• RetentionRetention::penggunaan audio visual sebagai media penyampaian materi penggunaan audio visual sebagai media penyampaian materi 

merupakan media yang paling lengkap dalam proses belajar pada pelatihan merupakan media yang paling lengkap dalam proses belajar pada pelatihan merupakan media yang paling lengkap dalam proses belajar pada pelatihan merupakan media yang paling lengkap dalam proses belajar pada pelatihan 
tersebut.Di saat beberapa media digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersebut.Di saat beberapa media digunakan untuk menyampaikan pesan yang 
sama , pesan tersebut lebih mudah diingat dan memiliki lebih banyak referensisama , pesan tersebut lebih mudah diingat dan memiliki lebih banyak referensi

•• Reproduksi Reproduksi PrilakuPrilaku:AV dapat digunakan untuk mempermudah dalam :AV dapat digunakan untuk mempermudah dalam 

mempelajari prilaku yang baru. Dengan mengilustrasikan apa yang harus mempelajari prilaku yang baru. Dengan mengilustrasikan apa yang harus 
dikerjakan , AV dapat memberi model bagaimana melakukan sesuatu. Ini dikerjakan , AV dapat memberi model bagaimana melakukan sesuatu. Ini 
biasanya dilengkapi secara sangat baik dengan AV yang dinamis. biasanya dilengkapi secara sangat baik dengan AV yang dinamis. 



Keterbatasan dalam Belajar:Keterbatasan dalam Belajar:
Prinsip keterbatasan dari visual yang statis adalah metode ini bukan alat Prinsip keterbatasan dari visual yang statis adalah metode ini bukan alat 

belajar yang  dapat berdiri sendiri. Metode ini baik digunakan sebagai belajar yang  dapat berdiri sendiri. Metode ini baik digunakan sebagai 

tambahan atau pelengkap bagi metode laintambahan atau pelengkap bagi metode lain

•• Karakteristik dariKarakteristik dari pesertapeserta:Dapat dipastikan para peserta dapat :Dapat dipastikan para peserta dapat 

mengerti metode AV. Point ini tidak selamanya dapat diterapkan dalam mengerti metode AV. Point ini tidak selamanya dapat diterapkan dalam 
pelatihan. Dalam menentukan metode penyampaian materi pelatihan , pelatihan. Dalam menentukan metode penyampaian materi pelatihan , 
pemateri harus memperhatikan karakteristik dari peserta yang mengikuti pemateri harus memperhatikan karakteristik dari peserta yang mengikuti 
pelatihan tersebut.pelatihan tersebut.



Sampai sini dahuluSampai sini dahuluSampai sini dahuluSampai sini dahulu

Terima kasihTerima kasih


