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Overview of the chapter

Matching Methods with Outcomes
KSAs

Knowledge

SkillSkill

Attitudes

Ada 2 metode yang bisa digunakan

Cognitive methods

Behavioral Methods



Lectures 

Straight lecture/lecturette

Straight lecture adalah suatu presentasi 
informasi dimana trainee mencoba untuk 
menyerap informasi tersebut.menyerap informasi tersebut.

Lecturette adalah versi yang lebih singkat 
daripada lecture, biasanya hanya 
membutuhkan waktu 20 menit.



Discussion Method

Metode diskusi            Ceramah.

Metode diskusi menyediakan arus Metode diskusi menyediakan arus 

komunikasi 2 arah, yaitu: 

Trainer                         Trainee 

ke Trainee                   ke Trainer



STRENGTHS AND LIMITATIONS 

OF LECTURE AND DISCUSSION

�Cost
Anggaran biayanya biasanya dikaitkan dengan

hal – hal sebagai berikut:

• Isi pengembangan dan organisasi.

• Kompensasi pelatihan dan waktu yang  • Kompensasi pelatihan dan waktu yang  

digunakan peserta pelatihan selama

pelatihan.

• Fasilitas pelatihan untuk program.  

• Perjalanan, penginapan dan

makan bagi pelatih dan peserta.



� Control of Material and Process
Materi yang dicakup ditentukan oleh   

pelatih sebagaimana proses yang  

digunakan untuk menyajikan materi.

� Learning Objectives (KSAs)

� Learning Process� Learning Process
Metode lecture dan diskusi sangat bagus 

dalam menangkap atensi trainee, sekurang –

kurangnya dalam short term.



Daftar komponen dasar 
dari 

Lecture dan Diskusi

1. Orientation 7. Illustrating

2. Enthusiasm 8. Comparing and

3. Variety Contrasting

4. Logical Organization 9. Questioning and

5. Providing Explanation              Discussing

6. Giving Direction 10.Summarizing



.
�Attention
Trainee        semua orang pemberi perkuliahan.
Seorang penceramah yg baik akan berbicara 125 
kata/menit, tapi rata – rata proses informasi 
seseorang equivalent 400-500 kata/menit.

� Retention
Melibatkan symbolic coding, cognitive  Melibatkan symbolic coding, cognitive  
organization dan symbolic rehearsal.

System symbolic coding disediakan pada waktu   
perkuliahan ketika trainee m’gambarkan,  
m’jelaskan dan m’ilustrasikan poin – poin           
belajar. 
Kata – kata dan imaginasi digunakan dalam      
symbolic coding untuk mengartikan bahan



Pengelompokan kode informasi ke dalam  

bentuk yang sudah ada atau struktur  

kognitif yang baru yang disebut oleh  

social learning ‘cognitif  organization.’

Pengelompokan informasi menentukan 

kenyamanan dlm merecall dan bagaimana 

kecocokan itu digunakan ketika direcall.kecocokan itu digunakan ketika direcall.

Lecture/lecturette m’stimulasikn bbrp 

pemikiran ttg bgmn memahami/mencoba 

pengetahuan baru     symbolic 

rehearsal.



Training Group Characteristic

� Trainee

Ceramah menjadi efektif          trainee hrs  

memiliki kemampuan intelektual berada pd 

level/tingkatan umum dan kadar pengetahuan level/tingkatan umum dan kadar pengetahuan 

yang sama.

� Size of Training Group

Kelompok kecil        seluruh trainee memiliki 

kesempatan yg bsr utk berpartisipasi.

Kelompok yg besar        dpt menyulitkan/sulit 

berpartisipasi.



COMPUTER BASED TRAINING

Banyak perusahaan melakukan CBT sebagai 
alternative untuk pelatihan dalam ruangan. 
Beberapa alasan dapat menunjukkan kepercayaan 
yg dipegang oleh banyak perusahaan dlm memilih 
CBT:
• Mengurangi wkt belajar trainee• Mengurangi wkt belajar trainee
• Mengurangi biaya pelatihan
• Menyediakan ketepatan instruksional
• Memberikan pembelajaran yang sftnya pribadi
• Membolehkan trainee untuk mengatur  
pembelajaran

• Metode yg aman utk mempelajari tugas yang  
beresiko

• Meningkatkan akses ke pelatihan



The Advantages and The 

disadvantages of CBT

Metode dan aplikasi yg luas dr CBT, sangat 

baik untuk melihat pada faktor – faktor yg baik untuk melihat pada faktor – faktor yg 

membuat CBT kurang lebih hemat biaya dlm 

situasi khusus



Biaya mengembangkan dan menerapkan suatu 

CBT program dihubungkan dengan faktor brkt:

Jlh trainee yg mengambil kursus per tahun

Biaya gaji per jam untuk trainee ketika mereka  

mengambil kursus

Biaya gaji per jam utk pengembangan kursus

Peluasan biaya hardware utk mendukung CBT

Peluasan biaya dari software yang dipakai utk Peluasan biaya dari software yang dipakai utk 

CBT

Waktu yang diperlukan untuk melengkapi 

program CBT

Waktu yg diperlukan untuk 

mengembangkan CBT

Stabilitas dari isi kursus



Kendali Materi dan Proses
Keuntungan yang paling penting dari CBT adl  

kendalinya terhadap materi, metode prestasi 

dan gerakan trainee melalui peristiwa 

pembelajaran terstruktur secara sekuen 

b’dsrkan respon trainee sebelumnya.

Software CBT menentukan isi dan proses dari Software CBT menentukan isi dan proses dari 

training.

Materi perlu dikembangkan, metode ini 

meyakinkan bhw masing – masing susunan 

dari prasyarat KSAs dikuasai sblm pelajar 

pindah ke level berikutnya.



Keuntungan       dpt menyakinkan konsistensi 
pemenuhan topik dan penguasaan topik diantara 
semua trainee.

Learning Objektives (KSAs)

CBT     metode yg terbaik utk penambahan 
pernyataan trainee dan pada dasar procedural 
pengetahuan ttt.pengetahuan ttt.

CBT dpt menambah pengetahuan pernyataan 
trainee melalui pengulangan presentasi 
kenyataan, menggunakan format dan gaya 
presentasi yang berbeda.

Umumnya sangat sulit utk mengembangkan skill 
yg menuntut penggunaan bhs 
alamiah/perkembangan psikomotor.



Attention
•CBT terlihat menarik dan dapat memotivasi  

dibandingkan dgn metode yang menggunakan 

instruktor (spt kuliah dan diskusi).

WHY....?

• Karena: trainee merasa sedikit tidak tenang oleh 

kehadiran mesin dan control wajah yang terlalu kehadiran mesin dan control wajah yang terlalu 

berlebihan.

Retention
• CBT      menghslkan bbrp isyarat     

dlm proses symbolic coding.

• AV baik utk symbolic coding.



CBT itu dibentuk dengan disesuaikan dengan 

gaya atau cara dari trainee dengan tujuan agar 

trainee mampu utk menetukan bgmn 

kedekatan/penyesuaian terhadap organisasi.

CBT merupakan langkah awal trainee dalam 

menguasai  suatu fakta dari suatu situasi yang menguasai  suatu fakta dari suatu situasi yang 

spesifik. Pemahaman  ini hrs didukung utk 

pengetahuan trainee terhadap situasi ttt. 



Behavioral Reproduction

CBT sangat baik digunakan untuk mengajarkan 

apa yang seharusnya tidak dilakukan dan 

penyajian dari symbolic rehersal.

Reproduction behavioral       syarat alami dalam 

cara interaksi/perkembangan kemampuan 

psikomotorpsikomotor

CBT merupakan model prilaku yg tepat dan 

menyediakan suatu stimulasi yg mana trainee ini 

memakai pengetahuannya.



GAMES & SIMULATION

Bertujuan utk menghasilkan proses meniru 

suatu peristiwa dan keadaan yg tjd pada 

pekerjaan trainee.

Utk mengetahui konsep spt apa yg akan 

memperbaiki penampilan trainee dalam memperbaiki penampilan trainee dalam 

pkjaan nyatanya.

Ada bbrp teknik dari Games & Simulation, 

yaitu:



Equipment Simulator
Pendekatan sosiotehnical dpt menimbulkan 

pengaruh terhadap perkembangan utk 

merancang peralatan. (Davis, 1973)

Alat simulator ini digunakan utk rencana yg 

dibutuhkan trainee dgn digunakan pada tata 

cara, gerakan, keputusan yang sesuai dengan cara, gerakan, keputusan yang sesuai dengan 

pkrjaannya.

Business Games

Suatu simulasi yang berusaha utk mewakili 

jalannya suatu industri, perusahaan

Atau subunit dr fungsi perusahaan.



� Mereka dpt jg merefleksikan cara kerja yg
sebenarnya dari keterangan yang ada di perusahaan   
yang khusus.

� Trainee diberikan penjelasan dengan   
menggambarkan informasi yang ada dari keadaan  
dan mereka ditanya untuk membuat keputusan ttg  
apa yg akan mereka lakukan.

� Beberapa tujuan dari masing – masing permainan � Beberapa tujuan dari masing – masing permainan 
bisnis dikembangkan dan digunakan sbb:

� Kekuatan eksekutif dan kemampuan manajemen yg 
tinggi

� Meningkatkan kemampuan membuat 
keputusan pada semua level

� Mendemonstrasikan prinsip dan konsep



� Mengintegrasikan komponen pelatihan yang  

terpisah ke dalam suatu keseluruhan

� Mengembangkan kemampuan memimpin

� Meningkatkan alokasi dari prinsip kualitas total  

dan mengembangkan kemampuan yang   

digunakan utk peralatan 

kualitas.

In-Basket Technique
Memberikan trainee sebuah paket yg digunakan  

utk menuliskan informasi dan permintaan.

Traine diberikan peran utk 

bermain, mendeskripsikan peraturan dan 

informasi umum dari konteks.



Setelah itu, mereka memberikan paket materi utk 
membuat in-basket technique dan ditanya utk 
berespon pada material tanpa butuh periode wkt ttt.
Setelah trainee melengkapi semuanya pada in-
basket technique,diskusi dgn trainer, dmn trainee 
m’uraikan dsr pemikiran utk keputusannnya
Trainer memberi umpan balik, penguatan 
keputusan yg sesuai/trainee 
mengembangkan alternatif utk keputusan mengembangkan alternatif utk keputusan 
yg tdk ssi.
In-basket sgt baik utk mengembangkan 
prosedur & strategi ilmu pengetahuan. 
Ilmu pengetahuan diartikan mjd keputusan.

CASE STUDY
berusaha untuk mensimulasi situasi dalam membuat 
keputusan bahwa trainee menemukan kekuatan 
dalam pekerjaan.



ROLE PLAY

Suatu pembuatan (simulasi) dari sebuah skenario 
dmn setiap partisipan diberikan bagian utk beraksi.

Tingkat dmn skenario distrukturisasikan tergantung 
pada tujuan dari pelatihan
1. Structured role plays
2. Spontaneous role play
3. Single role play3. Single role play
4. Multiple role play
5. Role rotation

BEHAVIOR MODELING
Prilaku modeling menggunakan kecendrungan alami
bagi orang untuk mengamati orang lain utk belajar
bgmn melakukan sesuatu yg baru.



Rangkuman langkah dlm pelatihan Behavior Modeling,
sbb:
• Mendefenisikan kunci kelemahan.
• Menyediakan suatu laporan singkat dari teori yg 

berhubungan.
• Menspesifikasikan kunci poin pembelajaran/prilaku 

kritis yg diawasi.
• Memiliki seorg model ahli prilaku yg tepat.• Memiliki seorg model ahli prilaku yg tepat.
• M’buat trainee mempraktekkan prilaku yg tepat dlm 

role play yang terstruktur.
• Membuat trainer dan trainee yg lain menyediakan 

reinforcemen atau penguat utk peniruan yg tepat dr 
perilaku si model.

• Menyuruh pemimpin trainee menguatkan 
demonstrasi yg tepat dari pelaku yg ada pada 
pkrjaan tsb.



Strengths and Limitation Actions of G/S
1. Costs
� Biaya G/S tergantung pada kerumitan dan 

keperluan dari peralatan. 

� Peralatan simulator adalah yang paling mahal, � Peralatan simulator adalah yang paling mahal, 

tergantung pada kealamian peralatan simulasi.

� Pengembangan biaya yg rendah adalah role    

play.

� Biaya behavior modelling bervariasi dari yang 

sangat rendah hingga tinggi tergantung pada 

format yang digunakan.



2. Control of Content and Process

Apabila suatu training menggunakan 
permainan atau simulasi, maka isi dari apa 
yang dipelajari dan proses yang digunakan yang dipelajari dan proses yang digunakan 
dalam pembelajaran dipengaruhi oleh 
pelatih dan peserta latihan.



3. Learning objectives (KSAs)

Mengapa permainan dan simulasi ituMengapa permainan dan simulasi itu

penting dalam pelatihan?penting dalam pelatihan?penting dalam pelatihan?penting dalam pelatihan?

Dapat mensimulasikan kondisi dan Dapat mensimulasikan kondisi dan 

situasi penting yang terjadi pd pkrjaansituasi penting yang terjadi pd pkrjaan

Memungkinkan peserta pelatihan utk Memungkinkan peserta pelatihan utk 

mempraktekkan keahliannya.mempraktekkan keahliannya.



Ada beberapa tipe – tipe permainan yang

sesuai dengan keahlian khusus yang dimiliki

sso:

Equipment simulators

Business gamesBusiness games

The in-basket technique

Case studies

Role play



Learning Process
• Attention

• Retention

• Behavioral  Reproduction

Training Group Characteristics
Karakteristik kelompok ini biasanya

Dipakai dalam permainan atau simulasi usaha.Dipakai dalam permainan atau simulasi usaha.

Permainan ini menggunakan klpk2 kcl yg

mmli ukuran mulai dr 3 – 8 org peserta lthn.

Kemudian di karakteristikkan mnrt isi

pengetahuan, pengalaman, ataupun

kelebihan mereka




