
 9

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu tentang pelatihan pernah dilakukan oleh Setiawan 

(2009) dengan judul “ Analisis Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Guru 

Pada Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Madiun. Rancangan penelitian ini 

bersifat kuantitatif dengan, Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis 

penelitian deskriptif, instrument penelitian menggunakan kuisioner, dengan 

jumlah responden 50 orang. Metode analisis data yang digunakan adalah uji 

validitas, reliabilitas, analisis regresi berganda, analisis korelasi, koefisien 

determinasi, uji-t dan uji-f dengan menggunakan SPSS 19.0 for windows. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara Variabel 

pelatihan terhadap kinerja guru pada Sekolah Menengah Umum Negeri 1 

Madiun. Dengan diperoleh nilai R = 0.819 nilai ini termasuk dalam korelasi 

cukup tinggi karena mendekati 1. 

   Dari penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati (2009) dengan judul 

“Pengaruh Kegiatan Pelatihan Guru Terhadap Kinerja Mengajar Guru di 

Sekolah Menengah Atas Negeri Se-Kecamatan Tarogong Kidul Garut”. Alat 

analisis yang digunakan adalah regresi sederhana dan uji signifikan T, 

dimana variabel yang diteliti adalah variabel bebas dan variabel terikat, 

variabel bebasnya adalah pelatihan (X) dan variabel terikatnya adalah 

Kinerja guru (Y). Hasil penelitian menunjukkan pelatihan memiliki 
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kontribusi yang positif terhadap kinerja guru dengan koefisien regresi 

sederhana sebesar 0,7932. Dimana jika terjadi ada peningkatan terhadap 

pelatihan sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan kinerja guru  sebesar 

0,7932 atau meningkat sebesar 79,32%. Pada pengujian hipotesis dapat 

diketahui bahwa Thitung sebesar 36,00 lebih besar dari Ttabel sebesar 2,00.  

   Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuniardi (2008) dengan judul 

“Pengaruh Pelatihan Terhadap Prestasi Kerja Pegawai” ( Studi Pada Pusat 

Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial/PPPPTK PKN dan IPS 

Malang). Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empirik 

pelatihan secara bersama sama dan sendiri sendiri berpengaruh dan 

signifikan terhadap prestasi kerja pegawai PPPPTK PKN dan IPS Malang. 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh signifikansi antara variabel Pelatihan(X), terhadap Prestasi Kerja 

(Y) dengan menggunakan uji F dan uji T, Sebelum melakukan pengujian 

tersebut penulis menggunakan analisis rentang skala, uji asumsi klasik dan 

regresi linier berganda. Sementara untuk menguji kuesioner, penulis 

menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Berdasarkan hasil analisis 

diperoleh hasil : pengaruh variabel Pelatihan (X) terhadap Prestasi Kerja (Y) 

sebesar B = 0,268. Hasil koefisien determinasi dari output regresi yang 

diwakili oleh variabel pelatihan (X) terhadap Prestasi kerja (Y) diperoleh 

nilai R2 = 0,484. Angka ini menunjukkan bahwa variasi nilai prestasi kerja 
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yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi sebesar 48,4%, sedangkan 

sisanya 51,6% dijelaskan oleh variabel lain. 

Tabel 2.1 
Hasil Penelitian Terdahulu 

Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metode 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

Analisis Pengaruh 
Pelatihan Terhadap 
Kinerja Guru Pada 
Sekolah Menengah 
Umum Negeri 1 
Madiun. 
(Rony Setiawan 
2009) 
 
Pengaruh Kegiatan 
Pelatihan Guru 
Terhadap Kinerja 
Mengajar Guru di 
Sekolah Menengah 
Atas Negeri Se-
Kecamatan Tarogong 
Kidul Garut 
(Rini Sukmawati 
2009) 
 
Pengaruh Pelatihan 
Terhadap Prestasi 
kerja Pegawai” ( 
Studi Pada Pusat 
Pengembangan dan 
Pemberdayaan 
Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan 
Kewarganegaraan 
dan Ilmu 
Pengetahuan Sosial 
Malang) 
(Erwan Yuniardi 
2008) 

Untuk mengetahui 
signifikansi pengaruh 
pelatihan terhadap 
kinerja guru pada 
Sekolah Menengah 
Umum Negeri 1 
Madiun 
 
 
Untuk mengetahui 
seberapa besar 
Pengaruh Kegiatan 
Pelatihan Guru 
Terhadap Kinerja 
Mengajar Guru di 
Sekolah Menengah 
Atas Negeri Se-
Kecamatan Tarogong 
Kidul Garut. 
 
Untuk membuktikan 
secara empirik 
pelatihan 
berpengaruh dan 
signifikan terhadap 
prestasi kerja 
pegawai PPPPTK 
PKN dan IPS Malang 

Analisis regresi 
berganda 
dengan 
menggunakan 
Uji Hipotesis 
(Uji T dan Uji 
F) 
 
 
Analisis regresi 
sederhana dan 
Uji Hipotesis 
(Uji T) 
 
 
 
 
 
 
 
Analisis regresi 
berganda 
dengan 
menggunakan 
Uji Hipotesis 
(Uji T dan Uji 
F) 
 

Variabel pelatihan 
berpengaruh secara 
signifikan terhadap 
kinerja guru pada 
Sekolah Menengah Atas 
1 Madiun. 

 
 

 
Berarti pelatihan yang 
diberikan  kepada guru 
berpengaruh positif 
terhadap kinerja guru di 
Sekolah Menengah Atas 
Negeri Se- Kecamatan 
Tarogong Kidul Garut.  
 
 
 
 

Variabel pelatihan juga 
berpengaruh secara 
signifikan terhadap 
prestasi kerja pegawai 
PPPPTK PKN dan IPS 
Malang 
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B. Tinjauan Teori 

1.  Pengertian Pelatihan 

 Definisi tentang pelatihan perlu dikemukakan karena selama ini 

 terdapat banyak persepsi tentang pendidikan dan pelatihan yang dianggap 

 sama. Pendidikan menurut Ranupandojo dan Husnan (2000 : 77) merupakan 

 suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang termasuk 

 di dalamnya peningkatan penguasaan teori dan ketrampilan memutuskan 

 terhadap persoalan-persoalan mencapai tujuan. Sedangkan Simamora 

 (2001:343) pendidikan bertujuan mengembangkan individu, pendidikan 

 mewakili suatu perluasan  individu sehingga ia dapat dipersiapkan untuk 

 memulai berbagai situasi dan menarik respon yang paling tepat. Berbeda 

 dengan pendidikan, pelatihan didefinisikan sebagai proses belajar mengajar 

 dalam rangka meningkatkan kompetensi. (PP No. 101 Tahun 2000).   

 Menurut Simamora dan Kamil (2010:3) pelatihan sebagai serangkaian 

 aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian keahlian, 

 pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap seorang individu. 

 Pelatihan menurut Simamora diartikan sebagai aktivitas yang dirancang 

 untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan agar 

 individu dapat berubah sikapnya. 

 Selanjutnya, (Edwin B. Filippo dalam Kamil, 2010:3) memberikan 

penjelasan mengenai pelatihan adalah tindakan meningkatkan pengetahuan 

dan keterampilan seorang pegawai untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. 

Definisi pelatihan ini diartikan sebagai upaya peningkatan keterampilan 

terhadap pegawai yang bertujuan agar dapat melaksanakan tugas/pekerjaan 
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tertentu. Menurut Andrew E. Sikula yang dikutip oleh Anwar Prabu 

Mangkunegara (2000:43) mengemukakan bahwa pelatihan (training) adalah 

“suatu proses pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur 

sistematis dan terorganisasi dimana pegawai non manajerial mempelajari 

pengetahuan dan keterampilan teknis dalam tujuan yang terbatas”.  

  Sedangkan Rivai dan Sagala (2010:211) pelatihan merupakan bagian 

pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan 

meningkatkan keterampilan diluar sistem pendidikan yang berlaku dengan 

relatif singkat dengan metode yang lebih mengutamakan praktek dari pada 

teori.  

   Melengkapi definisi tentang pelatihan, Hariandja (2002:169) 

mengemukakan bahwa ada tiga syarat yang harus diperoleh agar suatu 

kegiatan dapat disebut pelatihan. Ketiga syarat tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1.  Pelatihan harus membantu pegawai menambah kemampuannya. 

2.  Pelatihan harus menghasilkan perubahan dalam kebiasaaan bekerja dari 

 pegawai dalam sikapnya terhadap pekerjaan, dalam informasi, dan 

 pengetahuan yang diterapkan dalam pekerjaan sehari-harinya. 

3.  Pelatihan harus berhubungan dengan pekerjaan tertentu. Pelatihan 

 berhubungan dengan menambah pengetahuan keterampilan dan 

 kecakapan untuk melakukan pekerjaan tertentu. 

   Berdasarkan pendapat pendapat yang dikemukakan diatas, secara 

umum terdapat perbedaan mengenai pendidikan dan pelatihan. 
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 Pendapat mengenai perbedaan pendidikan dan pelatihan dipertegas 

oleh Budiar (2000:22) yakni membedakan keduanya adalah sebagai berikut : 

1. Pendidikan lebih banyak menekankan pada pengetahuan yang bersifat 

 teoritis sedangkan pelatihan bersifat praktis. 

2. Pelatihan banyak ditujukan untuk mengembangkan kecakapan dan 

 kemempuan pegawai untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan tertentu. 

 Pendidikan lebih ditujukan pada usaha pembinaan mental seperti sikap, 

 tingkah laku, cara berperilaku dan berpikir. 

3. Pelatihan berhubungan dengan penambahan pengetahuan dan kecakapan 

 untuk melaksanakan pekerjaan tertentu, sedangkan pendidikan 

 berhubungan dengan penambahan pengetahuan umum. 

2.   Tujuan Pelatihan 

  Berdasar Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2000 tentang 

 Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, tujuan pelatihan 

 adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap 

 untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi 

 kepribadian dan etika PNS (guru) sesuai dengan kebutuhan instansi. 

 Mengacu pada UU No. 20/2003 Pasal 3, tujuan umum program 

Pelatihan Profesi Guru adalah menghasilkan calon guru yang memiliki 

kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 
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dan bertanggung jawab. Tujuan khusus program Pelatihan Profesi Guru 

seperti yang tercantum dalam Permendiknas No 8 Tahun 2009 Pasal 2 

adalah untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam 

merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran; menindaklanjuti 

hasil penilaian, melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik serta 

melakukan penelitian, dan mampu mengembangkan profesionalitas secara 

berkelanjutan. 

   Secara rinci tujuan pelaksanaan pelatihan bagi karyawan dikemukakan 

oleh Simamora (2001:346) bahwa terdapat tujuh bidang yang merupakan 

tujuan utama pelatihan yaitu: 

1. Memperbaiki Kinerja 

 Pencapaian tujuan ini diarahkan bagi pegawai yang kurang terampil. 

 Walaupun pelatihan ini tidak mampu memecahkan semua masalah kinerja 

 yang tidak efektif, namun program pelatihan yang sehat seringkali 

 bermanfaat dalam meminimalkan masalah pegawai yang kurang terampil. 

2. Memuthakirkan keahlian para pegawai sejalan dengan kemajuan 

 teknologi 

 Perubahan teknologi menuntut organisasi untuk menyesuaikan diri 

 terhadap kemajuan teknologi agar mampu bersaing, sehingga melalui 

 pelatihan para pegawai dapat secara efektif menggunakan teknologi baru 

 untuk diintegrasikan kedalam organisasi. 

3. Mengurangi waktu belajar bagi pegawai baru supaya menjadi kompeten 

 dalam pekerjaan. 
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 Pelatihan diarahkan pegawai baru menjadi “Job Competent” yaitu mampu 

 mencapai hasil kerja dan standart kualitas yang diharapkan. 

4. Membantu memecahkan permasalahan operasional. 

 Pelatihan dalam berbagai bidang oleh organisasi ataupun konsultan luar 

 diharapkan dapat membantu para pegawai memecahkan masalah 

 organisasional dan melaksanakan pekerjaan secara efektif. 

5. Mempersiapkan pegawai untuk promosi 

 Pelatihan adalah unsur kunci dalam strategi pengembangan karir. 

 Pelatihan memberikan jaminan berupa kemampuan berupa kemampuan 

 kerja bagi pegawai yang diberikan promosi. 

6. Mengorientasikan pegawai terhadap perusahaan 

 Pelatihan diberikan bagi pegawai baru dengan mengorientasikan mereka 

 terhadap perusahaan agar mereka dapat memiliki kesan yang 

 menyenangkan sehingga kepuasan kerja dan produktivitas dapat tercapai. 

7. Memenuhi kebutuhan pertumbuhan diri 

 Pelatihan menyediakan aktivitas yang membuahkan efektivitas organisasi 

 yang lebih besar dan meningkatkan pertumbuhan pribadi bagi semua 

 pegawai. 

   Selain dengan tujuan di atas Simamora (2001:349) juga menambahkan 

bahwa pelatihan mempunyai andil besar dalam menentukan efektivitas dan 

efesiensi organisasi. Beberapa manfaat nyata dari program pelatihan adalah : 

1. Meningkatkan produktivitas secara kuantitatif dan kualitatif 
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2. Mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan agar mencapai 

 standart standart kinerja yang dapat diterima. 

3. Menciptakan sikap, loyalitas, dan kerja sama yang lebih menguntungkan 

4. Memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. 

5. Mengurangi jumlah dan biaya kecelakaan kerja. 

6. Membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi. 

3. Program Pelatihan 

   Pelatihan adalah merupakan suatu proses yang akan menghasilkan 

suatu perubahan perilaku sasaran pelatihan. Secara konkrit perubahan 

perilaku itu berbentuk peningkatan kemampuan dari sasaran pelatihan, 

Kemampuan ini mencakup kemampuan kognitif, afektif maupun 

psikomotorik. Secara garis besar yang perlu diperhatikan dalam penyusunan 

suatu program pelatihan adalah : lama waktu pelatihan, frekuensi pelatihan 

untuk memutakhirkan keahlian serta relevansi dengan pekerjaan yang 

dilaksanakan. (Mangkunegara 2000:61). 

4.  Jenis Pelatihan  

  Menurut Simamora (2001:396), jenis pelatihan ada dua hal yaitu : 

1. On The Job Training 

 Yaitu memberikan petunjuk-petunjuk mengenai pekerjaan secara langsung 

saat bekerja untuk melatih karyawan bagaimana melaksanakan pekerjaan 

mereka sekarang. On the Job Training antara lain : 
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a.  Magang, yaitu menggabungkan pelatihan dan pengalaman pada 

pekerjaan dengan instruksi yang didapatkan didalam ruang kelas untuk 

subjek subjek tertentu. 

b. Internship, yaitu memberikan pengalaman pada individu individu 

terhadap pekerjaan pekerjaan tertentu atau pengenalan terhadap 

pekerjaan, organisasi atau industri. 

c.  Rotasi pekerjaan yaitu untuk menyiapkan individu individu pada posisi 

posisi manajemen dan memberikan orientasi pada berbagai fungsi 

pekerjaan pada biaya yang agak rendah 

2. Off  The Job Training 

  Yaitu memberikan individu individu dengan keahlian dan pengetahuan 

yang mereka butuhkan untuk melaksanakan pekerjaan pada waktu yang 

terpisah dari waktu kerja reguler. Jenisnya antara lain : 

 a. Kuliah, menyajikan cakupan materi yang luas dalam jangka pendek  

 biayanya cenderung kecil. 

 b. Studi Kasus, yaitu penyajian tertulis dan naratif dari serangkain fakta 

 dari problem yang dianalisis dan dipecahkan oleh peserta latihan. 

 c.  Simulasi Komputer, yaitu memungkinkan individu mengalami interaksi 

 diantara bidang fungsional dalam organisasi dan melihat dampaknya 

 tanpa sungguh sungguh mempengaruhi fungsimorganisasi. 

 d. Role Playing (memainkan peranan), metode ini didefinisikan sebagai 

 suatu metode pelatihan dimana terlibat proses interaksi hubungan 
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 individu, baik sebenarnya maupun tiruan, yang diperankan secara 

 spontan. 

 e. Seminar dan lokakarya, seminar sebagai suatu pertemuan ilmiah untuk 

 mengemukakan serta membandingkan berbagai pendapat atau keyakinan 

 mengenai suatu masalah. Sedangkan lokakarya, memberikan 

 kesempatan adanya partisipasi individual, memberi kesempatan untuk 

 berfungsi spesifik seperti,  profesional, kejujuran dan lain lain serta 

 memberikan cara menetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh kelompok 

 dan metode kerja. 

 f. Simposium, yaitu serangkaian pembicaraan yang diberikan oleh 

 beberapa ahli dalam bidangnyya masing masing berfungsi narasumber 

 dengan keahlian masing masing yang berbeda tentang berbagai aspek 

 dari sesuatu masalah. 

 g. Diskusi kelompok, yaitu suatu proses interaksi secara oral mengenai 

 tujuan tertentu yang didalamnya melibatkan beberapa peserta dengan 

 cara tatap muka, melalui tukar menukar informasi atau pemecahan 

 masalah suatu masalah. 

 h. Kombinasi, yaitu gabungan dari dua metode atau lebih yang   

  dilaksanakan dengan tidak mengindahkan prinsip dari masing masing  

  metode tersebut. 

    Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 

2000, Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari : 
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1. Diklat Prajabatan 

     Diklat prajabatan merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS 

2. Diklat dalam Jabatan 

a.  Diklat Kepemimpinan 

 1. Diklatpim Tingkat IV untuk Jabatan Struktural Eselon IV 

 2. Diklatpim Tingkat III untuk Jabatan Struktural Eselon III 

 3. Diklatpim Tingkat II adalah untuk Jabatan Struktural Eselon II 

 4. Diklatpim Tingkat I adalah untuk Jabatan Struktural Eselon I 

b. Diklat Teknis 

 Dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang 

 diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS. Penyelengaraan pelatihan 

 teknis disesuaikan dengan tugas instansi yang bersangkutan. 

c.  Diklat Fungsional  

 Dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai 

 dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing masing. 

  Dengan demikian beberapa jenis pelatihan yang dapat dilaksanakan 

oleh organisasi dengan syarat suatu organisasi harus bisa memilih dan 

menentukan jenis pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

Berkaitan dengan itu telah dikembangkan suatu tahapan sebelum 

melaksnakan pelatihan. 

 Tiga tahap yang harus mencakup dalam pelatihan (Simamora, 

2001:359) yaitu : 
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 1. Tahap Penilaian (assessing phase), mempertimbangkan siapa yang harus    

  dilatih, jenis pelatihan yang dibutuhkan, keuntungan apa yang didapatkan. 

2. Tahap palatihan dan pengembangan dalam tahap ini program pelatihan   

 dirancang dan disajikan. Ont the job training dan off the job training dapat 

 digunakan tergantung  pada sasaran pelatihan. 

3. Tahap evaluasi, pada tahap ini pelatihan dievaluasi kesuksesanya berdasa 

 sasaran awal pelatihan. 

5. Alasan Alasan Dilaksanakannya Pelatihan  

Alasan alasan dilaksanakannya pelatihan diantaranya sebagai 

 berikut: Menurut Mangkunegara (2006:55) 

1. Adanya pegawai baru: pegawai-pegawai baru sangat memerlukan 

 pelaihan orientasi. Mereka perlu tujuan, aturan- aturan, dan pedoman 

 kerja yang ada pada organisasi perusahaan. Disamping itu, mereka perlu 

 memahami kewajiban- kewajiban, hak dan tugasnya sesuai dengan 

 pekerjaannya. 

2.  Adanya penemuan-penemuan baru: Dengan kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi modern, banyak ditemukan peralatan-peralatan baru yang 

lebih canggih daripada peralatan kantor yang digunakan sebelumnya. 

Maka itu para pegawai perlu mendapatkan pelatihan agar dapat 

menggunakannya dengan sebaik-baiknya.    

6. Komponen Komponen Pelatihan 

  Beberapa komponen yang harus diperhatikan dalam pelatihan, 

(Mangkunegara, 2000:44) adalah: 
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a. Tujuan dan sasaran pelatihan harus jelas dan dapat diukur. 

b. Para pelatih (trainers) harus ahlinya memiliki kualifikasi yang memadai 

(profesional). 

c. Materi pelatihan harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. 

d. Peserta pelatihan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan. 

7. Faktor Faktor yang Diperhatikan dalam Pelatihan 
  
  Menurut Umar Hamalik (2001:35-36) dan Gomes (2002:206-208) 

faktor faktor yang perlu diperhatikan dalam pelatihan adalah sebagai 

berikut: 

 1. Peserta pelatihan 

Penetapan peserta erat kaitannya dengan keberhasilan suatu pelatihan, 

oleh kerena itu perlu seleksi yang teliti untuk menentukan peserta untuk 

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan seperti persyaratan 

akademik (jejang pendidikan), jabatan ( telah menempati jabatan tertentu 

atau akan memnempati pekerjaan tertentu), pengalaman kerja, motivasi 

dan minat tingkat intelektualitas yang diketahui melalui tes seleksi. 

 2. Pelatih/Instruktur  

Pelatih atau widyaswara sebagai penyampai materi adalah orang-orang 

yang terpilih dengan kriteria tertentu minimal kemampuannya berada 

diatas peserta pelatihan , memiliki pendidikan yang linear dan 

kompetensi sesuai dengan pelatihan yang akan disampaikan. 

 3. Lamanya pelatihan 

  Lamanya pelatihan berdasarkan pertimbangan berikut: 
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a. Jumlah dan mutu kemampuan yang hendak dipelajari dalam 

 pelatihan tersebut lebih banyak dan lebih bermutu, kemampuan yang 

 ingin diperoleh mengakibatkan lebih lama diperlukan pelatihan. 

b. Kemampuan belajar para peserta dalam mengikuti kegiatan 

pelatihan. Kelompok peserta yang ternyata kurang mampu balajar 

tentu memerlukan waktu latihan yang lebih lama. 

c. Media pengajaran yang menjadi alat bantu bagi peserta dan pelatih. 

Media pengajaran yang serasi dan canggih akan membantu kegiatan 

pelatihan dan dapat mengurangi lamanya pelatihan tersebut. 

 4. Media (bahan pelatihan) 

  Materi pelatihan disusun dari estimasi kebutuhan tujuan latihan, 

 kebutuhan dalam bentuk pengajaran keahlian khusus, menyajikan 

 pengetahuan yang diperlukan. 

 5. Metode pelatihan 

Dalam usaha untuk mengubah perilaku peserta, pelatih tidak lepas dari 

metode dan alat bantu pendidikan dengan menggunakan metode 

pelatihan yang tepat tergantung dari tujuan dan sasaran yang berbeda 

akan berakibat pada metode yang berbedah pula. 

  Lebih lanjut menurut Mangkunegara (2001:45) faktor faktor yang 

perlu diperhatikan dalam pelatihan adalah sebagai berikut : 

1. Perbedaan individu pegawai 

2. Hubungan dengan analisis jabatan  

3. Motivasi 
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4. Seleksi peserta penataran 

 5.  Metode pelatihan  

8.  Prestasi Kerja 

 Pada dasarnya prestasi kerja itu mencakup kecakapan, keterampilan, 

pengalaman maupun memanfaatkan waktu secara efisien, bertanggung 

jawab terhadap tugas, hasil kerja melebihi yang ditentukan. Dimana kinerja 

sering juga diartikan sebagai prestasi kerja, sehingga memberikan pengertian 

prestasi kerja adalah kemampuan seseorang didalam menyelesaikan 

pekerjaan (Thoha, 2000 : 180). Menurut Sinungan (2000 : 243), prestasi 

kerja merupakan bagian penting dari seluruh proses kekayaan karyawan 

yang bersangkutan. Pentingnya penilaian yang rasional dan diterapkan 

secara objektif terlihat pada paling sedikit dua kepentingan yaitu 

kepentingan karyawan yang bersangkutan dan kepentingan organisasi.  

  Menurut Dharma (dalam Ruki,2002:121) mengemukakan bahwa 

prestasi kerja adalah suatu yang dikerjakan atau jasa yang dihasilkan atau 

diberikan seseorang. Selanjutnya Ruki (2002:121) mengatakan bahwa dalam 

prestasi kerja tercakup hasil, prestasi kerja ditentukan oleh interaksi antara 

kemampuan dan motivasi.  Menurut Hasibuan (2001:94) Prestasi kerja 

adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas 

tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, 

pengalaman dan kesungguhan serta penggunaan waktu. Prestasi kerja 

merupakan gabungan dari tiga faktor penting yaitu kemampuan dan minat 

seseorang pekerja, kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi 
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tugas, serta peran dan tingkat motivasi seorang pekerja. Mangkunegara 

(2000:67) menyatakan bahwa prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

  Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui bahwa prestasi kerja 

adalah produk dan jasa yang dihasilkan dari serangkaian aktivitas baik 

individu maupun kelompok dalam suatu proses kerja karyawan dimana hasil 

kerja tersebut sesuai dengan standart dan ketentuan yang telah ditetapkan 

9. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Kerja 

 Menurut Martoyo (2000), faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi 

kerja karyawan adalah motivasi, kepuasan kerja, kondisi fisik pekerjaan, dan 

kemampuan. Adapun penjelasan yakni ;  

 a.   Motivasi  

  Setiap usaha manajemen untuk meningkatkan prestasi kerja individu 

harus menggunakan teori motivasi. Proses untuk mempengaruhi 

seseorang agar mau melakukan sesuatu yang kita inginkan, tetapi teknik 

dasar yang digunakan adalah lewat kekuatan-kekuatan pada jenis 

motivasi ini apabila seseorang tidak melakukan sesuatu yang kita 

inginkan, kita akan memberikan bahwa ia mungkin akan kehilangan 

sesuatu bila kehilangan pengakuan uang atau mungkin jabatan. 

 b. Kepuasan kerja 

 Kepuasan kerja merupakan hasil dari berbagai macam sikap yang 

dimiliki oleh seorang pekerja. Kepuasan kerja berkaitan erat dengan 
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keadaan emosional yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dari 

cara pandang karyawan terhadap pekerjaannya dan mencerminkan 

perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Ini tampak pada sikap positif 

atau negatif karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang 

dihadapi di lingkungan kerjanya.  

 c. Kondisi fisik pekerjaan 

 Lingkungan kerja dalam suatu organisasi atau perusahaan sangat penting 

untuk diperhatikan oleh pimpinan organisasi karena lingkungan kerja 

mempunyai pengaruh langsung terhadap karyawan yang bekerja. 

Lingkungan kerja yang memuaskan karyawan akan dapat meningkatkan 

prestasi kerja karyawan dan sebaliknya lingkungan kerja yang sangat 

tidak memuaskan. Lingkungan kerja mempunyai kedudukan penting 

dalam lingkaran pengendalian manajemen unsur terpadu yang unsur-

unsurnya adalah tenaga kerja, alat kerja, kondisi kerja, pimpinan 

perusahaan, dan pola kebijakan.  

 d. Kemampuan 

 Pencapaian prestasi berkaitan dengan kemampuan menyelesaikan tujuan 

yang menantang (challenging goal). Kemampuan (ability) dimaksudkan 

sebagai kesanggupan (capasity) karyawan untuk melaksanakan 

pekerjaannya. Kemampuan mengandung berbagai unsur seperti 

keterampilan manual dan intelektual, bahkan sampai kepada sifat-sifat 

pribadi yang dimiliki. Unsur-unsur ini juga mencerminkan pendidikan, 

latihan, dan pengalaman yang dituntut sesuai dengan perincian kerja. 
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Kemampuan sesungguhnya merupakan suatu unsur pelaksanaan kerja 

yang diperlukan untuk memungkinkan para karyawan bekerja dengan 

cara tertentu. 

  Menurut Keith Davis (Mangkunegara, 2002:67) faktor yang 

mempengaruhi prestasi kerja adalah: 

a. Faktor kemampuan 

 Secara psikologis, kemampuan karyawan terdiri dari pengetahuan dan 

 ketrampilan. Karyawan yang mempunyai pendidikan yang memadai dan 

 ketrampilan dalam mengerjakan pekerjaan akan lebih mudah mencapai 

 prestasi kerja. 

b.Faktor motivasi 

 Motivasi terbentuk dari sikap seorang karyawan dalam menghadapi 

situasi kerja. Situasi atau lingkungan kerja menunjang akan 

mempermudah karyawan dalam pencapaian prestasi kerja. 

10. Manfaat Pengukuran Prestasi Kerja 

   Ada beberapa manfaat dari pengukuran prestasi kerja pegawai, antara 

lain (Ruky, 2002:20): 

a.  Meningkatkan prestasi kerja pegawai, baik secara individu maupun 

 secara kelompok. Pegawai bersama atasan dapat menetapkan sasaran 

 kerja dan standart prestasi kerja yang harus dicapai dan meneliti serta 

 menilai hasil yang sebenarnya dicapai pada akhir kurun waktu. 

b. Meningkatkan produktivitas sumber daya manusia keseluruhan dari hasil 

 peningkatan prestasi kerja pegawai secara perorangan. 
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c.  Merangsang minat dalam pengembangan pribadi dengan tujuan lebih 

 meningkatkan hasil karya dan prestasi dengan cara memberi umpan 

 balik kepada mereka. 

d. Membantu perusahaan untuk dapat menyusun program pengembangan 

 dan pelatihan pegawai yang lebih tepat guna. 

e.  Menyediakan alat atau sarana untuk membandingkan prestasi kerja 

 pegawai dengan tingkat gajinya atau imbalanya sebagai bagian dari 

 kebijakan dan sistem imbalan yang baik. 

11. Prestasi Kerja Guru 

  Prestasi kerja guru menurut Departemen Pendidikan Nasional 

(2000:178) antara lain yaitu: 

a.  Membuat alat peraga dalam mengajar yang nantinya akan lebih 

 memudahkan siswa dalam memahami pelajaran. 

b. Guru tepat waktu dalam mengajar atau datang sebelum waktu mengajar, 

 sehingga mereka dapat mempersiapkan bahan pelajaran yang akan 

 diberikan kepada murid. 

c.  Mengikuti lomba atau membuat karya ilmiah, misalnya melakukan 

 penelitian tentang cara mengajar yang efektif. 

d. Guru yang mempunyai pengetahuan yang lebih dari pada guru yang lain 

 dapat menjadi pembicara dalam seminar. 

e.  Membuat buku pelajaran, dimana ini adalah suatu prestasi yang belum 

 tentu semua orang bisa melakukanya. 
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12. Hubungan antara pelatihan dan prestasi kerja 

  Berdasarkan pengertian pengertian diatas, maka dapat dimengerti 

bahwa apabila dalam suatu perusahaan/ instansi yang sebagian besar 

pegawainya mempunyai kecakapan, keterampilan dan pengetahuan yang 

tinggi, maka prestasi kerja akan meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut, 

maka pelaksanaan program pelatihan secara tepat dan terencana. Pada 

dasarnya pelatihan karyawan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan 

kualitas serta kemampuan pegawai dalam prestasi kerja. Pelatihan biasanya 

terfokus pada penyediaan bagi para pegawai keahlian keahlian khusus atau 

membantu mereka mengoreksi kelemahan kelemahan dalam prestasi kerja 

mereka, sehingga melalui pelatihan dilakukan segenap upaya dalam rangka 

meningkatkan prestasi kerja pegawai pada pekerjaan yang diduduki 

sekarang (Simamora, 2001:342). Selain itu tujuan pelatihan adalah membuat 

pegawai bereaksi dalam cara tertentu tanpa ragu ragu. Sedangkan prestasi 

kerja adalah hasil yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugas 

dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Dengan demikian 

pelatihan berguna untuk membantu pegawai dalam memahami suatu 

pengetahuan praktis dan penerapanya, guna meningkatkan ketrampilan, 

kecakapan dan sikap yang diperlukan oleh organisasi dalam usaha mencapai 

tujuan. 

  Jadi pada akhirnya teknik (metode) yang merupakan landasan yang 

tepat dalam meningkatkan prestasi kerja pegawai adalah mengadakan 

pelatihan. 
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C. Kerangka Pikir 

  Dalam penelitian ini dibutuhkan sebuah kerangka pikir yang berfungsi 

untuk mempermudah dalam masalah penelitian dan dalam kerangka pikir 

memuat secara urut bahasan tentang bagaimana suatu penelitian sampai 

akhir tujuan tertentu. 

Gambar 1 

Pelatihan Profesi Guru dan Prestasi Kerja Guru 

 

  Seperti yang dikemukakan Simamora (2001), dalam pelaksanaan 

pelatihan perlu dilakukan dengan segenap upaya dalam rangka 

meningkatkan kemampuan yang selanjutnya berdampak pada prestasi kerja 

pegawai. Program pelatihan yang disusun oleh organisasi akan membawa 

pengaruh yang cukup besar bagi peningkatan kemampuan kerja pegawai dan 

berdampak pada peningkatan prestasi kerja. 

  Berdasarkan gambar diatas mengenai kerangka pikir penelitian 

dijelaskan bahwa pelatihan profesi guru yang diterapkan dapat dipantau 

melalui metode pelatihan, materi pelatihan, kualitas instruktur, dan lamanya 

Pelatihan Profesi Guru (X) 

- Metode pelatihan 

- Kesesuaian materi pelatihan 

dengan pekerjaan 

- Kualitas instruktur 

- Lamanya waktu pelatihan 

Prestasi Kerja Guru (Y) 

- Tingkat kreativitas guru 

- Ketepatan waktu mengajar 

- Frekuensi membuat dan 

mengikuti lomba karya ilmiah 

- Tingkat pengetahuan guru 



 31

waktu pelatihan. Jika metode pelatihan yang diterapkan baik, materi 

pelatihan sesuai terhadap kebutuhan pegawai, tenaga pelatih yang sudah 

profesional atau mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, 

dan lamanya waktu pelatihan agar efektif dan dapat digunakan dengan 

sebaik baiknya, maka dapat dikatakan pelatihan tersebut sangat 

berpengaruh. Penerapan pelatihan yang baik akan diberikan pada pegawai 

yang bisa menjadikan bertambahnya tingkat prestasi kerja pegawai karena 

diberi pelatihan tersebut. Hamalik (2001:35-36) dan Gomes (2002:206-208), 

Penerapan pelatihan yang baik akan diberikan pada pegawai yang bisa 

menjadikan bertambanya tingkat prestasi kerja karena sudah diberi pelatihan 

tersebut. Prestasi kerja diartikan sebagai kesuksesan setelah didahului oleh 

suatu usaha. Prestasi kerja seorang guru dapat berupa tingkat kreatifitas guru 

seperti menggunakan alat peraga dalam proses pembelajaran serta membuat 

buku penunjang pelajaran atau lembar kerja siswa, ketepatan waktu 

mengajar guru dalam membuka dan mengakhiri pembelajaran, mengikuti 

lomba dan membuat karya ilmiah misalnya melakukan penelitian tentang 

cara mengajar yang efektif, tingkat pengetahuan guru yang lebih dari pada 

guru yang lain dapat menjadi pembicara dalam seminar serta mengikuti 

warkshop guru maupun seminar. (Departemen Pendidikan Nasional, 2000). 

  Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelatihan profesi guru 

sangatlah menentukan keberhasilan dalam menciptakan prestasi kerja yang 

baik, karena dengan adanya pelatihan profesi guru yang baik mampu 
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memberikan suatu dorongan ke arah kemajuan. Tanpa adanya pelatihan 

profesi guru yang baik prestasi kerja guru tidak akan meningkat. 

D. Hipotesis 

   Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah yang dihadapi 

dan perlu diuji kebenaranya dengan data yang lebih lengkap dan menunjang. 

 Dengan demikian dapat dirumuskan suatu hipotesis yaitu :  

1.  Diduga pelatihan profesi guru berpengaruh signifikan terhadap prestasi  

  kerja guru pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 02 Batu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


