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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini banyak diantara pimpinan perusahaan dan instansi-intansi 

menyadari bahwa berhasil atau tidaknya usaha mempertinggi produksi serta 

efesiensi banyak tergantung kepada unsur manusianya yang melakukan pekerjaan 

dan melayani alat-alat kerja. Oleh karena itu perlu adanya penghargaan terhadap 

tenaga kerja sesuai dengan sifat dan keadaannya. Tenaga kerja bukan barang mati 

melainkan makhluk hidup yaitu manusia yang mempunyai pikiran, perasaan dan 

kemauan.  

Penghargaan yang dimaksud terutama ialah pemeliharaan agar tenaga 

kerja dapat lama dan efesien. Pemeliharaan itu pertama-tama tentu dididik kearah 

mempunyai kecakapan kerja. Setiap pimpinan dalam perusahaan dan instansi-

instansi bertanggungjawab untuk memajukan atau mengembangkan kecakapan 

karyawan  sebagai bentuk usaha dari pimpinan untuk menambah keahlian kerja 

tiap karyawan sehingga didalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat lebih 

efesien dan produktif. Peningkatan produksi tidak hanya tergantung pada mesin 

yang serba modern, model yang cukup, dan bahan baku yang banyak, akan tetapi 

tergantung pula pada orang yang melaksanakan. Oleh karena itu untuk mencapai 

taraf efisiensi dan produktifitas yang tinggi, seorang pemimpin perusahaan harus 

dapat mengetahui dan melayani kebutuhan karyawannya.  

Besar kecilnya prestasi yang diberikan oleh karyawan dapat terpenuhi 

apabila mereka diberi kesempatan untuk mengembangkan kecakapan mereka 

yang sesuai dengan bakat dan lapangan kerjanya. Pengembangan kecakapan 

kerja karyawan dapat dilaksanakan dengan berbagai cara dan salah satu 

diantaranya melalui program training. Para pemimpin perusahaan dan instansi-

instansi sudah mulai menyadari kenyataan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk 

melatih para karyawan akan kembali berlipat ganda sebagai akibat bertambahnya 

mutu pekerjaan mereka. 
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Menurut Carlson (2000) pelatihan berhubungan dengan usaha terencana 

yang dilakukan oleh perusahaan untuk memfasilitasi pembelajaran karyawan 

mengenai kompetensi yang berhubungan dengan pekerjaan, yang meliputi 

pengetahuan, keahlian, atau perilaku yang penting untuk melaksanakan pekerjaan 

dengan berhasil. Tujuan pelatihan agar karyawan menguasai pengetahuan, 

keahlian dan perilaku yang ditekankan dalam program pelatihan, untuk 

diterapkan dalam pekerjaan mereka sehari – hari.                               

Dalam pelatihan sendiri, pemberian feedback sering kali dilakukan 

sebagai evaluasi atas informasi yang telah diberikan. Dibidang ilmu komunikasi 

feedback dianggap sebagai faktor terpenting dalam menentukan keberhasilan 

pesan yang ingin disampaikan kepada penerima pesan. Disebabkan karena 

feedback sebagai pos terakhir yang dapat memutuskan apakah komunikasi 

berlangsung efektif atau tidak. Dari pesan yang disampaikan maka feedback yang 

menjadi ukuran keberhasilan dari proses komunikasi yang terjadi. 

Kinincki & Kreitner (2003: 159-163) mendefinisikan feedback sebagai 

informasi yang obyektif mengenai kinerja individu maupun kelompok yang 

disampaikan kepada mereka yang berada dalam suatu posisi tertentu untuk 

memperbaiki situasi. 

Dari sudut teori sosial kognitif, feedback yang disampaikan oleh guru 

akan menjadi sebuah variabel lingkungan yang akan mempengaruhi self efficacy, 

yang merupakan variabel pribadi (Schunk & Zimmerman,1997;Schunk, 2003). 

Individu beraksi terhadap feedback dengan cara menjaga strategi – strategi yang 

berhasil bagi mereka dan memodifikasi/merubah strategi-strategi  yang tidak 

berjalan dengan baik (Zimmerman, 1997). Penelitian yang dilakukan telah 

menunjukkan bahwa feedback yang menginformasikan kepada pelajar atas 

strategi-strategi penguasaan pembelajaran mereka (Zimmerman & Kitsantas, 

2002) dan feedback yang menghubungkan keberhasilan pelajar dengan strategi 

penguasaan mereka keduanya berkontribusi secara positif terhadap self efficacy 

(Schunk & Rice, 1987,1992,1993). Schunk dan kolega-koleganya melakukan 

serangkaian eksperimen untuk menguji pengaruh dari feedback dan 

sasaran/tujuan pada self efficacy pelajar dan mendapati bahwa feedback atas 

kemajuan pencapaian sasaran/tujuan tersebut yang disampaikan bersamaan 



3 
 

dengan sasaran atau tujuan pembelajaran memberikan keuntungan/manfaat bagi 

self efficacy pelajar tersebut (Schunk & Rice, 1991; Schunk & Swartz, 1993a,b). 

Selain itu disini juga ada bukti bahwa rangkaian/urutan feedback yang 

diatribusikan kepada kemampuan dan usaha yang dilakukan turut mempengaruhi 

self efficacy (Schunk & Rice,1986). 

Orang yang mempunyai self efficacy yang tinggi akan mempunyai 

kepercayaan diri, kenyakinan pada kemampuannya, berani menghadapi masalah 

dan mempunyai kenyakinan akan kemampuan kognitifnya. Sehingga karyawan 

yang mempunyai self efficacy yang tinggi, akan optimis dengan pekerjaannya dan 

mudah menyesuaikan diri (bersosialisasi).  

Menurut  Kreitner dan Kinicki (2003:169) self efficacy sendiri adalah 

kenyakinan seseorang mengenai peluangnya untuk berhasil mencapai tugasnya. 

Self efficacy muncul serta lambat-laun melalui pengalaman kemampuan-

kemampuan, kognitif, sosial, bahasa dan fisik. Bandura berpendapat bahwa self 

efficacy cenderung konsisten sepanjang waktu, tetapi bukan berarti tidak berubah. 

Feedback yang positif terhadap kemampuan seseorang meningkatkan self 

efficacy (dalam Baron dan Byrne, 2003). Perasaan efikasi yang kuat akan 

meningkatkan prestasi orang-orang tersebut dan akan meningkatkan 

kesejahteraan pribadi mereka dalam banyak cara. Orang – orang yang memiliki 

kepastian yang tinggi dalam kecakapan yang mereka miliki akan memandang 

tugas-tugas yang sulit yang harus mereka selesaikan tersebut sebagai sebuah 

tantangan yang harus mereka kuasai ketimbang mereka menganggap hal tersebut 

sebagai sebuah ancaman yang harus mereka hindari begitu pula sebaliknya 

(Bandura dalam Rahmachaudran,1998). 

Hasil penelitian Joanne C.Y Chan dan Shui-fong Lam,2008 dari 

Universitas Hongkong, China tentang Effects of Different Evaluative Feedback 

on Students, Self Efficacy in Learning dari penelitian 1, sebuah sampel acak dari 

pelajar-pelajar tingkat 8 (kelas 2 sekolah menengah pertama; N = 79) 

mempelajari prefiks/awalan dan menerima umpan balik formatif atau menerima 

umpan balik sumatif setelah mereka gagal dalam tes yang diselenggarakan. 

Hasilnya menunjukkan bahwa pelajar-pelajar yang telah menerima umpan balik 

sumatif menunjukkan tingkat penurunan yang lebih tinggi di dalam efikasi diri 
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mereka jika dibandingkan dengan pelajar-pelajar yang menerima umpan balik 

formatif. Di dalam Penelitian 2, sebuah sampel acak dari pelajar-pelajar tingkat 7 

(kelas 1 sekolah menengah pertama; N = 77) juga menjalani prosedur yang 

serupa dengan yang dijalankan di dalam Penelitian 1 terkecuali bahwa pelajar-

pelajar tersebut menerima umpan balik yang didasarkan/berkenaan dengan diri 

mereka sendiri atau menerima umpan balik yang didasarkan/berkenaan dengan 

norma yang ada. Hasilnya menunjukkan bahwa umpan balik yang 

didasarkan/berkenaan dengan diri sendiri ternyata lebih bermanfaat/lebih 

membawa keuntungan bagi efikasi diri pelajar jika dibandingkan dengan umpan 

balik yang didasarkan/berkenaan dengan norma yang ada. Pengaruh-pengaruh 

dari evaluasi dan umpan balik yang disampaikan oleh guru terhadap efikasi diri 

pelajar dibahas di dalam penelitian ini. 

Menurut hasil penelitian Adam P. Tolli dan Aaron M. Schmidt,2008 dari 

Universitas akron tentang Peranan Umpan Balik, Atribusi Kausal,dan Efikasi 

Diri di dalam Revisi Sasaran yang Hendak Dicapai, penelitian dengan 

menggunakan N: 198 orang mahasiswa strata 1 (61% perempuan; 81% kulit 

putih; rerata usia = 22.24 tahun) mendapati bahwa umpan balik atas performa dan 

atribusi secara interaktif mempengaruhi efikasi diri, yang mana pada gilirannya 

akan mempengaruhi revisi sasaran. Hasil-hasil ini menunjukkan bahwa intervensi 

yang mendasar kepada atribusi dan efikasi diri dengan lebih langsung, mungkin 

memiliki beberapa pengaruh yang cukup penting terhadap penetapan sasaran dan 

usaha untuk mencapai sasaran tersebut, terutama sasaran-sasaran yang ditetapkan 

mengikuti umpan balik yang telah diterima. 

Self efficacy tinggi dikaitkan dengan suatu keyakinan bahwa kita dapat 

melakukan dan yakin akan berhasil. Individu dengan self efficacy yang rendah 

sibuk dengan kekhawatiran tentang kegagalan. Penelitian mendukung keyakinan 

bahwa semakin tinggi self efficacy, semakin baik kinerja. Tidak hanya kinerja 

yang lebih baik, tetapi dalam situasi sulit mereka dengan self-efficacy tinggi juga 

berusaha lebih keras, sementara mereka dengan self efficacy yang rendah 

cenderung mengurangi usaha atau menyerah. Dalam konteks pelatihan, penelitian 

menunjukkan bahwa mereka dengan self efficacy tinggi lebih termotivasi untuk 

belajar dan lebih mungkin untuk mentransfer bahwa pembelajaran self efficacy 
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sangat kuat dalam hal memfasilitasi keberhasilan pelatihan. Self efficacy menjadi 

prediktor yang baik dari kedua pembelajaran dalam lingkungan pelatihan dan 

transfer dari perilaku untuk pekerjaan. Jadi yang menentukan self efficacy peserta 

sebelum pelatihan dan jika self efficacy rendah, menyediakan sarana bagi peserta 

pelatihan self efficacy untuk meningkatkan itu dan nampaknya menjadi upaya 

yang bermanfaat ( P. Nick Blanchard & James W. Thacker:2007) 

Pentingnya self efficacy yang kuat tidak bisa berlebihan. Albert Bandura 

mengatakan terbaik di Organizational Aplications of Social Cognitive theory 

sebuah artikel yang diterbitkan dalam edisi Desember 1988 

jurnal menejemen Australia: orang yang memiliki beliave kuat dalam 

kemampuan mereka berpikir, merasa, dan berperilaku berbeda dari mereka yang 

memiliki keraguan tentang kemampuan mereka. Orang yang meragukan 

kemampuan mereka menghindar dari tugas-tugas sulit. Mereka memiliki aspirasi 

rendah dan komitmen rendah dalam  tujuan mereka (Mager F. Robert:1999). 

Dari hasil pemikiran diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dan mengkaji tentang “Pengaruh Pemberian Feedback terhadap Self Efficacy 

Peserta Dalam Suatu Pelatihan”. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah Ada Pengaruh 

Pemberian  Feedback Terhadap Self  Efficacy Peserta Dalam Suatu Pelatihan. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian 

feedback terhadap self efficacy. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah untuk 

pengembangan ilmu psikologi pada umumnya dan psikologi industri dan 

organisasi pada khususnya. 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan  ilmiah 

mengenai training. Khususnya terkait dengan pengaruh pemberian feedback 

terhadap self efficacy seseorang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


