
 

 

1  PENDAHULUAN 
 

 

Pada bab pendahuluan ini pertama-tama akan diuraikan latar belakang 

penelitian yang membahas alasan dilakukan penelitian tentang program 

pengembangan manajemen (MDP). Kemudian diuraikan tentang rumusan 

masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian yang merupakan batasan 

lingkup yang diteliti dan yang terakhir diuraikan tentang kebaruan penelitian. 

 

 

Latar Belakang 

 

Sumber daya manusia merupakan sumber daya utama dalam organisasi 

yang mengendalikan sumber daya lain seperti bahan baku, uang, teknologi, dan 

lain sebagainya. Setiap kegiatan dalam organisasi tidak lepas dari kendali manusia 

sehingga keberhasilan suatu organisasi ditentukan dari kualitas orang-orang yang 

ada di dalamnya. Sumber daya manusia bekerja secara optimal jika organisasi 

dapat mengelola dengan baik diantaranya mengembangkan kemampuannya 

selaras dengan kebutuhan organisasi. 

Pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu kegiatan 

pengelolaan sumber daya manusia untuk menjamin ketersediaan sumber daya 

manusia yang handal dan siap diberdayakan setiap diperlukan. Pengembangan 

sumber daya manusia didefinisikan sebagai usaha yang mengarah pada 

pendidikan formal, pengalaman kerja, korelasi, dan penilaian kepribadian serta 

kemampuan yang membentuk karyawan dalam melaksanakan pekerjaan secara 

efektif baik pekerjaan sekarang maupun yang akan datang (Noe 2008). Berbagai 

upaya yang dilakukan dalam pengembangan sumber daya manusia adalah melalui 

pendidikan formal, mengirim ke pelatihan atau melalui pengalaman langsung di 

tempat kerja. Sampai saat ini pelatihan masih merupakan cara yang paling banyak 

dilakukan dalam mengembangkan sumber daya manusia. 

Pelatihan adalah upaya perusahaan yang terencana dalam memberikan 

kesempatan karyawan mempelajari kompetensi yang berhubungan dengan 

pekerjaan, agar terjadi peningkatan dalam kemampuannya. Kemampuan tersebut 

meliputi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang penting untuk keberhasilan 

mencapai kinerjanya (Noe 2008).  

Karyawan yang menunjukkan kemampuan menerapkan hasil pelatihannya 

dengan baik, pada umumnya mereka yang mempunyai kinerja bagus dalam 

pekerjaannya. Karyawan yang berkinerja bagus merupakan kebutuhan mutlak, 

karena berfungsi sebagai roda penggerak jalannya organisasi, terlebih lagi bagi 

karyawan yang berperan dalam kegiatan manajerial (Ariawati RN. 2008).  

Di tengah perubahan yang terus-menerus tersebut sulit dicapai keberhasilan 

tanpa dilakukan pengembangan para manajernya (Brown 2003). Keterampilan 

manajemen merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi organisasi dalam 

menghadapi perubahan sebagai dampak globalisasi dan inovasi teknologi 

(Fragouli E. 1999). Dibanding beberapa dekade sebelumnya, organisasi sekarang 

harus lebih fleksibel, lebih efisien, lebih berorientasi pada pelanggan dan fokus 

pada pengelolaan kinerja dengan jangka waktu lebih pendek (Conger 2001, 

Kayani T 2008). 
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Pelatihan dan pengembangan manajemen membantu perusahaan dalam 

menghadapi tantangan pesaing baru. Menurut McCauley CD, Moxley RS, Veslor  

(1998), definisi pengembangan manajemen adalah perluasan kapasitas seseorang 

untuk menjadi efektif dalam berperan dan melakukan proses sebagai manajer. 

Banyak organisasi yang memperhatikan ketidakmampuan kepemimpinan para 

karyawannya, sehingga mereka melakukan pendidikan dan pelatihan untuk 

meningkatkan ketrampilan, prespektif dan kompetensi para pimpinannya (Conger 

1999).  

Berdasarkan penilaian Education Development Index (EDI), laporan 

UNESCO menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat 64 dari 120 negara 

pada tahun 2012. Indonesia masih memerlukan perbaikan dan inovasi terhadap 

sistem pendidikan secara terus menerus untuk menciptakan sumberdaya manusia 

kompeten. Apalagi seperti yang kita ketahui bersama genderang momentum 

ASEAN Community dan ASEAN Trade 2015 semakin terasa. Upaya agar 

diperoleh sumber daya manusia yang dapat bersaing dengan sumber daya manusia 

dari negara-negara tetangga, maka diperlukan peningkatan kompetensi sumber 

daya manusia secara terus menerus. 

Dalam rangka mengejar ketertinggalan tersebut, maka perlu melakukan 

usaha percepatan dalam menciptakan manajer. Sejak akhir tahun 1990, 

pengembangan manajemen menjadi agenda penting perusahaan dalam 

menciptakan keunggulan bersaing (Louma 2005, oliver DL. 2009). Beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa pada sebagian perusahaan, program 

pengembangan manajerial benar-benar efektif dalam meningkatkan kemampuan 

manajerial karyawan (Collin 2002). 

Pengembangan dalam bidang manajerial perlu direncanakan secara 

sistematis melalui langkah-langkah yang dapat mendukung terciptanya sumber 

daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan (Yulk 2002). Salah satu 

cara pengembangan sumber daya manusia yang ditujukan untuk menciptakan para 

manajer yang akan memimpin unit kerja adalah memberikan pelatihan yang 

dikemas dalam suatu program disebut program pengembangan manajemen atau 

Management Development Program disingkat MDP. Investasi yang diperlukan 

untuk mengadakan pelatihan tersebut cukup besar, oleh karena itu organisasi 

mengharapkan agar investasi yang dikeluarkan untuk pelatihan dapat 

menghasilkan manfaat bagi individu maupun organisasi. 

Dalam proses pengembangan, MDP berkontribusi dalam memaksimalkan 

pengetahuan dan keterampilan sebagai pemimpin organisasi. Kontribusi tersebut 

dapat diberikan melalui rancangan pelatihan MDP yang meliputi pelatihan di 

dalam kelas dan pengalaman di tempat kerja. Noe (2008) mengemukakan bahwa 

manajemen harus dipelajari melalui pengalaman, berperan dan bertanggung jawab 

sebagai seorang manajer. Action learning (penerapan hasil pelatihan) dilakukan 

bersama pelatihan manajemen formal dengan pembelajaran melalui pengalaman. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa program pengembangan manajemen (MDP) 

merupakan upaya yang dilakukan suatu organisasi dalam mencetak para 

manajernya melalui pembelajaran di dalam kelas dan penerapan hasil 

pembelajaran. 

Pengalaman dalam proses pengembangan memberikan keterampilan pada 

kesuksesan pemimpin organisasi untuk memaksimalkan pengembangan 

keterampilan mereka. Pengalaman di tempat kerja membentuk pemula menjadi 
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ahli, namun tetap diperlukan penambahan wawasan melalui pelatihan di kelas 

(Darryl dan Rod 2002). Senada dengan hasil penelitian Suutari dan Viitala (2008) 

bahwa manajemen harus dipelajari melalui pengalaman, berperan dan 

bertanggung jawab sebagai seorang manajer. Pembelajaran melalui tindakan 

(action learning) dilakukan bersama pelatihan manajemen formal dengan 

pembelajaran melalui pengalaman. Cara semacam ini direkomendasikan oleh 

manajer dan peserta pelatihan. 

Kondisi yang terjadi di lapangan menunjukkan banyak perusahaan yang 

sudah mengeluarkan  biaya besar tetapi tidak merasakan ada perubahan setelah 

karyawan kembali ke tempat kerja (Patrick McGruk 2009). Mereka berpendapat 

bahwa pelatihan masih belum bisa menjawab kebutuhan organisasi. penelitian 

empiris menunjukkan bahwa belum ada kejadian yang mengindikasikan bahwa 

kinerja organisasi merupakan hasil dari pelatihan manajemen yang sukses (Burke 

L 2008, Holton E 2003, Mabey and Grey 2001). 

Program pelatihan dikatakan efektif jika keterampilan dan perilaku yang 

dipelajari dan dipraktekkan selama pelatihan dapat digunakan ke tempat kerja dan 

dapat diterapkan dalam pekerjaan, atau dengan kata lain dapat dipertahankan dari 

waktu ke waktu dan dapat digeneralisasi untuk berbagai keadaan. Keberhasilan 

suatu pelatihan dapat dicapai melalui pengalihan pelatihan (transfer of training) 

yang didefinisikan sebagai tingkat keefektifan peserta pelatihan dalam 

menerapkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperoleh dalam 

pelatihan ke pekerjaan (Baldwin dan Ford 1988, Alvarez et al., 2004 ). 

Terdapat beberapa tingkat evaluasi pelatihan yang ditemukan Kirkpatrick 

(1994), yaitu evaluasi terhadap reaksi, pembelajaran, perilaku dan hasil kerja. 

Evaluasi reaksi adalah evaluasi terhadap kepuasan peserta pelatihan, dengan 

menanyakan kesan peserta terhadap pelatihan dan pengembangan yang diikutinya. 

Evaluasi pelatihan tingkat pembelajaran adalah mengukur pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap baru apa yang dipelajari, dikembangkan atau 

ditingkatkan. Evaluasi pelatihan tingkat perubahan perilaku kerja dilakukan untuk 

mengetahui apakah peserta menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan/atau 

sikap yang dipelajarinya dalam pelatihan di tempat kerja masing-masing 

(behaviour).  Evaluasi tingkat hasil adalah evaluasi yang digunakan untuk 

mengetahui korelasi antara hasil pelatihan dengan kinerja  unit kerja atau kinerja 

organisasi. 

Tingkatan evaluasi yang dikembangkan oleh Kirkpatrick masih dianggap 

belum langkah oleh Philips, oleh karena itu Philips (1997) melengkapi dengan 

evaluasi pelatihan berdasar Return on Training Investment, yang disebut dengan 

evaluasi 5 tingkat. 

Metode evaluasi model 4 tingkat telah berkontribusi pada evaluasi pelatihan 

secara teori maupun praktek, namun untuk prespektif  bisnis model ini 

mempunyai keterbatasan. Keterbatasan pertama adalah bahwa model tersebut 

terpusat pada batasan variabel tertentu, pada kenyataanya evaluasi 4 tingkat 

tersebut didasarkan pada pandangan sangat sederhana terhadap efektivitas 

pelatihan. Model tersebut tidak secara khusus mempertimbangkan batasan yang 

luas seperti lingkungan organisasi, individu, rancangan pelatihan dan faktor 

penyampaian yang dapat berpengaruh terhadap efektifitas pelatihan (Wills 1993; 

Bramley and Kitson 1994; Cannon-Bowers et al. 1995; Ford and Kraiger 1995; 

Salas and Cannon-Bowers  2001; Tannenbaum and Yukl 1992; Kontoghiorghes 
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2001). Keterbatasan kedua model tersebut terdapat hubungan sebab akibat antara 

hasil pelatihan pada tingkat yang berbeda. Tidak mungkin akan dicapai hasil 

positif pada tingkat tertinggi jika pada tingkat yang lebih rendah tidak terjadi. 

(Alliger and Janak 1989; Talbot 1992; Alliger et al. 1997) 

Keterbatasan ketiga dari model tingkatan evaluasi adalah bahwa ia tidak 

memiliki aktor multi perspektif. Pada kenyataan, sudut pandang yang diasumsikan 

oleh model adalah pihak yang berkepentingan di perusahaan. Memang, model 

mengasumsikan bahwa setiap tingkat evaluasi menyediakan data yang lebih 

informatif daripada yang terakhir (Alliger dan Janak 1989). Asumsi ini 

menghasilkan "persepsi diantara evaluator pelatihan menetapkan bahwa hasil 

tingkat empat akan memberikan informasi yang paling berguna tentang efektivitas 

program pelatihan "(Bates 2004). Sebagai konsekuensi, kebutuhan evaluasi para 

pihak yang terlibat dalam proses pelatihan diabaikan (Guerci 2010).  

Pembahasan tentang masalah dalam efektivitas pelatihan sudah banyak 

dimunculkan, dengan perkiraan hanya sekitar 10 persen sampai 15 persen dari apa 

yang dipelajari di dalam kelas atau biaya yang dikeluarkan untuk pelatihan  dapat 

merubah perilaku di tempat kerja (Baldwin dan Ford 1988). Penelitian tersebut 

dilengkapi dengan penelitian bahwa pengalihan pelatihan menurun dengan 

berjalannya waktu jika tidak diikuti proses pemeliharaan (maintenance). Namun 

pengulangan perilaku tersebut hanya dapat dilakukan jika pelatihan bertujuan 

meningkatkan hardskill, tidak dapat dilakukan pada pelatihan untuk 

meningkatkan softskill. MDP merupakan pelatihan yang ditujukan untuk 

meningkatkan softskill. Penelitian tentang efektivitas pengembangan manajemen 

masih sedikit dilakukan (Phillips and Phillips 2001; Adams and Waddle 2002). 

Baldwin dan Ford (1988) menunjuk tiga faktor penting dalam pengalihan 

pelatihan karakteristik peserta pelatihan, yaitu (1) kemampuan peserta, 

kepribadian dan harapan kesesuaian pelatihan, (2) rancangan pelatihan, yaitu 

tingkat dimana pelatihan dirancang dan disampaikan untuk memberi kemampuan 

peserta dalam mengalihkan pembelajaran ke pekerjaan, (3) lingkungan pekerjaan, 

pengaruh terhadap transfer yang terjadi di luar pembelajaran.  

Faktor karakteristik peserta yang terdiri atas kemampuan ,motivasi, usia dan 

jenis kelamin merupakan fakor penting dalam alih pelatihan. Temuan Baldwin 

and Ford tersebut juga didukung oleh Lacy 2007; Switzer et al. 2005; Nikandrou 

et al. 2009; Rahimli 2012 yang melakukan penelitian tentang pengaruh faktor 

karakteristik individu dalam alih pelatihan. Faktor rancangan pelatihan teridiri 

atas metode, materi dan cara evaluasi didukung oleh peneliti berikutnya Holton 

2000; Abdullah 2011; Perez 2006; Ahmad 2012; dan Ali dan Kasim 2011. Sebai 

contohnya Suutari dan Viitala (2007) menunjukkan bahwa kegiatan 

pengembangan tradisional yaitu pelatihan jangka pendek yang dilanjutkan dengan 

metode pembelajaran yang didasarkan pada pengalaman lebih efektif dalam 

mendukung pengembangan para manajer. Selanjutnya penelitian lain yang 

menunjukkan bahwa lingkungan kerjaFaktor lingkungan  yang terdiri atas 

dukungan atasan, dukungan rekan kerja dan iklim kerja dikuti penelitian 

berikutnya Switzer et al. 2005; Abozed 2008; Ahmad dan Ismail 2011; Spencer 

2011; Abdullah 2011. 

Penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan di atas menekankan 

pada metode evaluasi, belum mempertimbangkan hubungan antar tingkat evaluasi 

serta aspek  yang berpengaruh. Sampai saat ini belum ditemukan penelitian yang 
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menganalisis tentang hubungan antar tahapan evaluasi pelatihan sampai 

dampaknya terhadap hasil kerja. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis 

hubungan antara tingkat evaluasi pelatihan dengan mempertimbangkan faktor 

karakteristik individu, rancangan pelatihan dan lingkungan kerja. 

 

Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, 

maka penelitian ini akan membahas tentang hubungan antar tingkatan evaluasi 

pelatihan dati Kirkpatrick diawali dengan evaluasi 2 (evaluasi pembelajaran), 

evaluasi 3 (evaluasi penerapan) dan evalauasi 4 (evaluasi hasil kerja). Dalam 

pembahasan ini evaluasi 1 (evaluasi reaksi) tidak dimasukkan karena pengukuran  

evaluasi reaksi tidak ada kaitan dengan evaluasi tingkat berikutnya. 

  

1. Bagaimana hubungan antar tahapan-tahapan evaluasi pelatihan MDP 

(pembelajaran di kelas, penerapan hasil dan hasil kerja)  

2. Bagaimana faktor-faktor alih pelatihan (karakteristik individu, rancangan 

pelatihan dan lingkungan kerja) berpengaruh pada hubungan antar tahapan 

evaluasi pelatihan MDP? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan:  

1. Menganalisis hubungan antar tahapan-tahapan evaluasi pelatihan 

MDP (pembelajaran di kelas, penerapan hasil dan hasil kerja).  

2. Menganalisis pengaruh faktor-faktor alih pelatihan (karakteristik 

individu, rancangan pelatihan dan lingkungan kerja) pada hubungan 

antar tahapan-tahapan evaluasi pelatihan MDP. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

bagi ilmu pengetahuan khususnya bidang pengembangan sumber daya manusia 

yaitu memberikan informasi secara komprehensif dalam penyelenggaraan MDP. 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

acuan bagi perusahaan yaitu aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam 

penyelenggaraan pelatihan MDP yang efektif.  

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian ini berfokus pada tingkatan evaluasi pelatihan yaitu evaluasi 

pembelajaran di kelas, penerapan hasil dan hasil kerja. Selain itu juga membahas 

3 variabel yang meliputi variabel karakteristik individu, rancangan pelatihan dan 

lingkungan kerja. Pembahasan variabel karakteristik individu difokuskan pada  
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kemampuan, motivasi, usia dan jenis kelamin. Pembahasan rancangan pelatihan 

difokuskan pada metode dan materi pelatihan, dan lingkungan kerja difokuskan 

pada dukungan atasan, rekan kerja dan iklim kerja. 

 

 

Kebaruan Penelitian 

 

Penelitian ini menghasilkan temuan tentang  keterkaitan antar  berbagai 

tingkat evaluasi  yang meliputi evaluasi pembelajaran, perilaku dan  hasil  kerja 

yang memerhatikan aspek  karakteristik individu, rancangan pelatihan dan 

lingkungan organisasi.  

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

 
Pada bab tinjauan pustaka ini akan diuraikan tentang pengembangan sumber 

daya manusia, pengembangan dan pelatihan manajemen, alih pelatihan, kinerja 

pelatihan dan kinerja karyawan. 

 

Pengembangan Sumber Daya Manusia 

 

Pengembangan sumber daya manusia adalah perolehan pengetahuan, 

keterampilan, dan perilaku yang dapat meningkatkan kemampuan karyawan untuk 

memenuhi perubahan persyaratan pekerjaan serta tuntutan konsumen (Noe RA 

2008). Pengembangan merupakan salah satu fungsi dari pengelolaan sumber daya 

manusia. Pengembangan yang optimal dapat memberikan dampak yang positif 

ketika sumber daya manusia yang berkualitas mampu membawa keberhasilan 

pribadinya pada peningkatan kinerja organisasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Drucker (1985) menunjukkan bahwa setiap 

manajer membutuhkan pengembangan untuk mengikuti perubahan yang terjadi di 

perusahaan dan lingkungan. Pertama, manajer harus waspada, kuat mental dan 

tertantang. Mereka harus memperoleh keterampilan yang akan disumbangkan 

kelak kemudian hari. Mereka juga harus mempunyai waktu untuk menganalisis 

arti dari sebuah pengalamannya dan kekuatan diri. Para karyawan harus 

mengembangkan sebagai manusia lebih dari pada sebagai manajer dan dapat 

mengembangkan kehidupannya di luar organisasi. Manajer memperlihatkan 

prestasinya pada diri sendiri dan pada bisnis untuk mengembangkan sebagai 

manusia tanpa tergantung pada organisasi, tambahan promosi, atau pekerjaan baru 

dan berbeda. Mereka membutuhkan untuk fokus pada kepribadian, kekuatan, dan 

ketertarikan.  

Pengembangan mengandung dua tugas yang saling berpengaruh. Tugas 

pertama adalah mengembangkan manajemen, yang dimaksudkan untuk 

pertahanan dan pertumbuhan organisasi. Tugas kedua adalah pengembangan 

manajer, yang dimaksudkan untuk kesehatan, pertumbuhan, dan pencapaian 

individual, keduanya sebagai bagian dari organisasi dan sebagai manusia. 

Pengembangan manajemen adalah fungsi dan kegiatan organisasi, tetapi tanggung 

jawabnya ada pada individu, meskipun organisasi berperan penting. 
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