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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Pelatihan dan pengembangan sering kita dengar dalam dunia kerja di 

perusahaan, organisasi, lembaga, atau bahkan dalam instansi kesehatan. Hal 

ini dapat diasumsikan bahwa pelatihan dan pengembangan sangat penting 

bagi tenaga kerja untuk bekerja lebih menguasai dan lebih baik terhadap 

pekerjaan yang dijabat atau akan dijabat kedepan. Tidak terlalu jauh dalam 

instansi kesehatan, pelatihan dan pengembangan sering dilakukan sebagai 

upaya meningkatkan kinerja para tenaga kesehatan yang dianggap belum 

mampu untuk mengemban pekerjaannya karena faktor perkembangan 

kebutuhan masyarakat dalarn kesehatan. Secara deskripsi tertentu potensi 

para pekerja kesehatan mungkin sudah memenuhi syarat administarasi pada 

pekerjaannya, tapi secara aktual para pekerja kesehatan harus mengikuti 

atau mengimbangi perkembangan dunia kesehatan sesuai dengan tugas yang 

dijabat atau yang akan dijabatnya. Hal ini yang mendorong pihak instansi 

kesehatan untuk memfasilitasi pelatihan dan pengembangan karir para 

tenaga kesehatan guna mendapatkan hasil kinerja yang baik, efektif dan 

efisien. 

Salah satu fungsi manajemen surmber daya manusia adalah training and 

development artinya bahwa untuk mendapatkan tenaga kesehatan yang 

bersumber daya manusia yang baik dan tepat sangat perlu pelatihan dan 

pengembangan. Hal ini sebagai upaya untuk mempersiapkan para tenaga 

kesehatan untuk menghadapi tugas pekerjaan jabatan yang dianggap belum 



 
 

 
 

menguasainya. Dalarn kaitannya dengan tema ini, pemakalah mencoba 

dengan menyajikan poin penting yang ada kaitannya dengan pelatihan dan 

pengembangan sebagai berikut: Pengertian, tujuan, proses. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Masalah yang akan dibahas dalam makalah ini antara lain: 

a. Apakah pengertian pelatihan dan pengembangan ? 

b. Apakah tujuan dari pelatihan dan pengembangan? 

c. Apa Pentingnya diadakan Pelatihan dan Pengembangan? 

d. Faktor apa saja yang mempengaruhi kebutuhan Pelatihan dan 

Pengembangan? 

e. Apa itu Training Need Assessment (TNA) ? 

1.3 Tujuan  

Tujuan dari penyusunan makalah ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui pengertian pelatihan dan pengembangan. 

b. Mengetahui tujuan dari pelatihan dan pengembangan. 

c. Mengetahui pentingnya diadakan Pelatihan dan Pengembangan  

d.  Mengetahui faktor yang mempengaruhi kebutuhan Pelatihan dan 

Pengembangan 

e. Mengetahui Mengetahui apa itu Training need Assessment (TNA).



 
 

 
 

BAB 2 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Pelatihan dan Pengembangan 

2.1.1 Pengertian Pelatihan 

Pelatihan dan pengembangan sering kita dengar dalam dunia kerja di 

perusahaan, organisasi, lembaga, atau bahkan dalam instansi pendidikan. Hal 

ini dapat diasumsikan bahwa pelatihan dan pengembangan sangat penting bagi 

tenaga kerja untuk bekerja lebih menguasai dan lebih baik terhadap pekerjaan 

yang dijabat atau akan dijabat kedepan. Tenaga kerja merupakan kekayaan 

organisasi yang paling berharga, karena dengan segala potensi yang dimiliki, 

tenaga kerja dapat terus dilatih dan dikembangkan, sehingga dapat lebih 

berdaya guna bagi organisasi atau lembaga atau perusahaannya, dan 

prestasinya menjadi semakin optimal untuk mencapai tujuan di tempat ia 

bekerja. Adanya kesenjangan antara kemampuan karyawan dengan yang 

dikehendaki oleh tempat kerja, menyebabkan perlunya menjembatani 

kesenjangan tersebut, salah satu caranya pelatihan dan pengembangan. 

Dengan demikian diharapkan seluruh potensi yang dimiliki tenaga kerja dapat 

ditingkatkan, dan akhirnya kesenjangan bisa berkurang atau tidak terjadi 

kesenjangan lagi. Untuk lebih jelasnya, berikut ini pengertian pelatihan dan 

pengembangan: 

Pengertian pelatihan menurut beberapa ahli: 

a. Andrew E. Sikula (1981 : 227) 



 
 

 
 

“Training is shot-term educational process utilizing a systematic and 

organized procedure by which non managerial personnal learn 

tecnical knowledge and skills for definite purpose” 

 

Pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek 

memanfaatkan prosedur yang sistematis dan terorganisir, di mana 

personal non manajerial mempelajari kemampuan dan pengetahuan 

teknis untuk tujuan tertentu 

b. R.Wayne Mondy and Robert M Noe 

“Training is activities designed to provide learners with the 

knowledge and skill needed for their present job” 

 

Pelatihan adalah kegiatan yang dirancang untuk menyediakan pelajar 

dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk 

pekerjaan mereka saat ini. 

c. Keith Davis and William B. Werther,Jr 

“Training prepares people to do their present job and development 

prepares employees needed knowledge, skill and attitude” 

 

Pelatihan adalah mempersiapkan orang untuk melakukan pekerjaan 

mereka sekarang dan pengembangan mempersiapkan pagawai yang 

membutuhkan pengetahuan, keterampilan dan sikap 

d. Intruksi Presiden No. 15 tahun 1974 

Pelatihan adalah bagian dari pendidikan menyangkut proses belajar 

untuk memperoleh dan meningkatkan ketrampilan di luar sistem 

pendidikan yang berlaku, dalam waktu yang relatif singkat dan dengan 

metode yang lebih mengutamakan praktik dari pada teori. 

 



 
 

 
 

e. SK Menpan No. 01/kep/M.Pan/2001 

Di lingkungan PNS, yang dimaksud pelatihan adalah proses 

pembelajaran yang lebih menekankan pada praktek daripada teori 

yang dilakukan seseorang atau kelompok dengan menggunakan 

pendekatan pelatihan untuk orang dewasa dan bertujuan 

meningkatkan dalam satu atau berbagai jenis kerampilan. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pelatihan 

adalah suatu kegiatan mempelajari pengetahuan dan kemampuan 

dalam bidang tertentu yang dengan sengaja diberikan melalui 

prosedur sistematis dan terorganisir untuk mencapai kerja efektif yang 

berkualitas. 

2.1.2 Pengertian Pengembangan 

a. R.Wayne Mondy and Robert M Noe 

 “Development is learning that goes beyond today’s job and has a 

more long-term focus.” 

 

Pengembangan pembelajaran yang melampaui tugas saat ini dan 

memiliki fokus jangka panjang yang lebih. 

b. Menurut H.Malayu.S.P Hasibuan: 

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan 

kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai 

dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan 

pelatihan. 

c. Menurut Andrew F. Sikula  

“Development, in reference to staffing and personnel matters, is a 

long term educational process utilizing a systematic and organized 



 
 

 
 

procedured by which managerial personnel learn conceptual and 

theoritical knowledge for general purposes.” 

 

Pengembangan yang mengacu pada masalah staf dan personil adalah 

suatu proses pendidikan jangka panjang menggunakan suatu prosedur 

yang sistematis dan terorganisasi sehingga manajer belajar 

pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum. 

Dari beberapa pengertian dari para ahli tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pengembangan adalah suatu usaha yang sistematis dan 

terorganisir yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan 

kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai 

dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan untuk dapat memperoleh tujuan 

umum bersama. 

 

2.1.3 Perbedaan Pelatihan dengan Pengembangan 

Tabel 1 Perbedaan Pelatihan dengan Pengembangan (Malik, 2011) 

 



 
 

 
 

2.1.4 Persamaan Pelatihan dan Pengembangan (Malik, 2011) 

a. Pelatihan dan pengembangan dilaksanakan berdasarkan prosedur 

sistematis dan terorganisir. 

b. Pelatihan dan pengembangan dibutuhkan bagi tenaga kerja yang baru 

diterima oleh perusahhan karena pendidikan dan pengalaman kerja 

sebelumnya yang telah dimiliki oleh tenaga kerja tersebut belum 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

c. Pelatihan dan pengembangan dibutuhkan bagi tenaga kerja lama yang 

akan dipromosikan atau dipindahkan ke jabatan baru sehingga 

membutuhkan pengetahuan dan ketrampilan untuk jabatan barunya. 

2.1.5 Jenis-Jenis Pelatihan dan Pengembangan 

Terdapat banyak pendekatan untuk pelatihan. Menurut (Simamora:2006 

:278) ada lima jenis-jenis pelatihan yang dapat diselenggarakan: 

a. Pelatihan Keahlian. Pelatihan keahlian (skills training) merupakan 

pelatihan yang sering di jumpai dalam organisasi. Program 

pelatihannya relatif sederhana: kebutuhan atau kekurangan 

diidentifikasi rnelalui penilaian yang jeli. kriteria penilaian efektifitas 

pelatihan juga berdasarkan pada sasaran yang diidentifikasi dalam 

tahap penilaian. 

b. Pelatihan Ulang. Pelatihan ulang (retraining) adalah subset pelatihan 

keahlian. Pelatihan ulang berupaya memberikan kepada para 

karyawan keahlian-keahlian yang mereka butuhkan untuk menghadapi 

tuntutan kerja yang berubah-ubah. Seperti tenaga kerja instansi 



 
 

 
 

pendidikan yang biasanya bekerja rnenggunakan mesin ketik manual 

mungkin harus dilatih dengan mesin computer atau akses internet 

c. Pelatihan Lintas Fungsional. Pelatihan lintas fungsional (cros 

fungtional training)   melibatkan pelatihan karyawan untuk melakukan 

aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain dan pekerjan yang 

ditugaskan. 

d. Pelatihan Tim. Pelatihan tim merupakan bekerjasama terdiri dari 

sekelompok Individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tujuan 

bersama dalam sebuah tim kerja. 

e. Pelatihan Kreatifitas. Pelatihan kreatifitas (creativitas training) 

berlandaskan pada asumsi bahwa kreativitas dapat dipelajari. 

Maksudnya tenaga kerja diberikan peluang untuk mengeluarkan 

gagasan sebebas mungkin yang berdasar pada penilaian rasional, 

biaya dan kebaikan. 

 

2.1.6 Gejala Pemicu Diadakannya Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia. 

Untuk meningkatkan kualitas dan  daya saing sebuah institusi yang 

perlu dibenahi adalah manusianya. Hal ini dapat dilakukan dengan dengan 

membangun basic mentality SDMnya sehingga akan berkembang 

kesadaran mutu di setiap lapisan karyawan dari manajemen puncak 

hingga karyawan tingkat bawah. Basic mentality adalah suatu sikap 

mental yang mendasari cara berfikir, cara bersikap dan cara bertindak 

dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari selaras dengan nilai-nilai 



 
 

 
 

perusahaan (Budi Santosa, 2004). Untuk pengembangan basic mentality 

demi terwujudnya budaya kerja maka peran manajerial perlu 

dioptimalkan. Pengembangan basic mentality dapat dilakukan melalui 

program pelatihan dan pengembangan karyawan. Seperti yang 

diungkapkan oleh Pheter Sheal (2003 :29) bahwa ada 4 alasan utama 

mengapa program pelatihan dan pengembangan staff menjadi semakin 

penting: 

a. Perubahan-perubahan yang cepat dalam teknologi serta tugas-tugas 

yang diakukan oleh orang-orang 

b. Kurangnya ketrampilan-keterampilan langsung dan keterampilan 

jangka panjang 

c. Perubahan-perubahan dalam harapan-harapan dan komposisi angkatan 

kerja 

d. Kompetensi dan tekanan-tekanan pasar demi peningkatan-peningkatan 

dalam kualitas produk-produk maupun jasa-jasa. 

Selain basic mentality yang harus dibenahi dalam sebuah orgnisasi 

terdapat pula Factor-faktor lain yang menjadi pemicu dibutuhkannya 

pelatihan dan pengembangn, seperti Tidak tercapainya standar pencapaian 

kerja, karyawan tidak mampu melaksanakan tugasnya, karyawan tidak 

produktif, tingkat penjualan menurun, tingkat keuntungan menurun adalah 

beberapa contoh gelaja-gejala yang umum terjadi daam organisasi. Gejala 

yang ditimbulkan oleh kondisi tersebut menurut Blanchard and Huszczo 

(1986) mencontohkan terdapat tujuh gejala utama dalam organisasi yang 

membutuhkan penanganan yaitu : 



 
 

 
 

1) Low productivity; 

2) High absenteeism; 

3) High turnover; 

4) Low employee morale; 

5) High grievances;Strike; 

6) Low profitability. 

 

2.2 Pentingnya Pelatihan dan Pengembangan 

Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa pelatihan dan pengembangan 

merupakan usaha yang terencana dari organisasi untuk meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pegawai. Pelatihan dan 

pengembangan dapat membantu untuk menjamin bahwa anggota organisasi 

memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan 

pekerjaan secara efektif, mengambil satu tanggung jawab baru, dan 

beradaptasi dengan perubahan kondisi. Pelatihan ini terfokus pada pengajaran 

anggota organisasi (sumber daya manusia) tentang bagaimana mereka dapat 

menjalankan pekerjaan dan membantu mereka mendapatkan pengetahuan dan 

keterampilan yang di butuhkan untuk kinerja yang efektif. Sedangkan 

pengembangan terfokus pada membangun pengetahuan dan keterampilan 

anggota organisasi sehingga mereka dapat dipersiapkan untuk mengambil 

tanggung jawab dan tantangan baru. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan 

pekerjaan yang spesifik pada saat ini. Pengembangan lebih ditekankan pada 



 
 

 
 

peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan di masa yang akan 

datang.  

Tujuan utama dari pelatihan dan pengembangan ini adalah untuk mengatasi 

kekurangan-kekurangan para sumber daya manusia dalam bekerja yang 

disebabkan oleh kemungkinan ketidakmampuan dalam pelaksanaan pekerjaan, 

dan sekaligus berupaya membina mereka agar menjadi lebih produktif. Selain 

itu tujuan pelatihan dan pengembangan adalah : 

a. Meningkatkan produktivitas dan taraf prestasi tenaga kerja 

b. Memelihara dan meningkatkan kecakapan dan kemampuan dalam 

menjalankan tugas atau pekerjaan baik pekejaan lama maupun baru, baik 

dari segi peralatan maupun metode 

c. Memperkecil kesahalan tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan 

sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi tenaga kerja 

d. Meningkatkan ketepatan dalam perencanaan SDM 

e. Meningkatkan semangat kerja 

f. Menarik dan menahan karyawan yang berkualitas 

Adapun yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelatihan dan 

pengembangan ini adalah pimpinan organisasi di semua level dan dapat 

dibantu oleh para staff spesialist yang ditugaskan organisasi untuk 

melaksanakan program pelatihan dan pengembangan. 

Pelatihan dan pengembangan yang dilakukakan oleh suatu organisasi/ 

perusahaan terhadap anggotanya memiliki banyak manfaat. Manfaat yang 

diperoleh tersebut tidak hanya dinikmati oleh individu saja, tetapi juga 

organisasi yang mewadahi individu-individu tersebut. Manfaat-manfaat yang 



 
 

 
 

akan diperoleh jika organisasi melaksanakan pelatihan dan pengembangan 

SDM (Sekolah juara, 2011)adalah: 

a. Meningkatkan kepuasan pegawai dan kerjasama antar pegawai 

b. Mengurangi biaya lembur, biayapemeliharaan mesin, dan kecelakaan 

c. Memperbaiki komunikas dan moral pegawai 

d. Memperbaiki metode dan sistem kerja 

 

2.3 Arti dan Pentingnya Pelatihan dan Pengembangan SDM 

 

Gambar 1 Arti dan Pentingnya Pelatihan dan Pengembangan SDM 

(Huraki,2012) 

 

Adanya faktor internal dan eksternal dari suatu organisasi, menimbulkan 

adanya suatu tuntutan yang harus segera dilaksanakan. Untuk melaksanakan 

tuntutan tersebut diperlukanlah usaha-usaha pengembangan kompetensi SDM 

yang mencakup dalam tiga aspek, yaitu: (1) kognitif, (2) psikomotor, dan (3) 



 
 

 
 

afektif. Usaha-usaha pengembangan kompetensi SDM yang dimaksud bisa 

berupa pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Dengan diadakannya 

pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja maka diharapkan suatu 

perusahaan atau organisasi mampu:  

a. Memperbaiki kinerja. 

Suatu organisasi yang melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan 

pengalaman kerja kepada anggotanya, maka anggota dalam organisasi 

tersebut dapat memperbaiki kinerjanya secara efektif dan efisien. 

b. Membantu karyawan baru. 

Pendidikan dan pelatihan sangat diperlukan oleh karyawan baru dalam 

melaksanakan tugas barunya. Dari pendidikan dan pelatihan yang 

diberikan oleh perusahaan, membantu karyawan baru dalam mengenali 

dan memahami lingkungan kerjanya, mengetahui apa yag seharusnya 

dilakukan dan tidak dilakukan. 

c. Meningkatkan kepekaan. 

Ketika terjadi sesuatu yang mengancam suatu organisasi, SDM yang 

kompeten akan mengetahui apa yang akan terjadi pada organisasinya. 

Sehingga dengan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerjanya mereka 

akan mencari solusi untuk menghindari ancaman tersebut. 

d. Mempersiapkan promosi. 

SDM yang telah mengikuti pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja 

akan memiliki kompetensi yang lebih besar daripada SDM yang tidak 

mengikuti pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Sehingga SDM 

yang telah mengikuti usaha pengembangan kompetensi dapat membaca 



 
 

 
 

situasi yang terjadi dan dapat menentukan kebutuhan apa yang sedang 

diharapkan oleh masyarakat luar. Sehingga mereka dapat menentukan 

promosi apa yang sedang dibutuhkanlah  masyarakat saat itu. 

e. Mengembangkan individu. 

Pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dapat mengembangkan 

kompetensi individu baik di bidang pengetahuan maupun keterampilan. 

Dari kelima point di atas, maka ada beberapa keuntungan yang akan 

didapat perusahaan dari SDM yang kompeten, atara lain: 

a. Reduction in error. 

Setelah diadakannya pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja, 

organisasi dapat mengurangi tingkat kesalahannya. Sebab SDM mampu 

menganalisis kebutuhan yang diperlukan dan mampu dalam mencari solusi 

ketika terjadi ancaman dalam organisasinya 

b. Reduction in turnover 

Dari pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi/ 

perusahaan akan melahirkan SDM SDM yang berkompeten di bidangnya 

masing-masing. Sehingga mengurangi adanya pergantian posisi dalam 

pekerjaannya. 

c. Increase in production 

SDM yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan mampu menganalisis 

kebutuhan yang ada  dan berkembang di masyarakat, sehingga organisasi/ 

perusahaan dapat meningkatkan jumlah produksinya sesuai kebutuhan 

masyarakat. 

d. Attitudes changes 



 
 

 
 

Di dalam pendidikan dan pelatihan, SDM dilatih untuk menjadi individu 

yang memiliki perilaku baik dan sesuai dengan etika yang berkembang, 

baik di masyarakat maupun lingkungan kerjanya sendiri. 

e. Ability to advance. 

Pendidikan dan pelatihan yang diajarkan kepada individu diharapkan dapat 

meningkatkan keahlian dan kompetensi SDM tersebut. Sehingga 

organisasi/ perusahaan dapat mencapai tujuan bersama dan dapat 

membawa organisasinya menjadi lebih baik lagi. 

f. Less supervisio. 

SDM yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan mampu memotivasi 

dirinya dan mengetahui apa yang seharusnya dia lakukan dalam organisasi 

tanpa menunggu perintah dari atasannya. Dengan kata lain SDM tersebut 

dituntut untuk lebih aktif, sehingga pengawasannya lebih mudah. 

g. New capabilitie 

SDM memiliki kemampuan dan kecakapan baru setelah mendapat pendidikan 

dan pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi/ perusahaannya. 

 Pelatihan dan pengembangan SDM memiliki arti penting bagi suatu 

perusahaan, organisasi, atau instansi. Dengan adanya pelatihan dan 

pengembangan SDM tersebut, diharapkan tujuan organisasi dapat tercapai 

secara efektif dan efisien.Hal ini juga akan mempunyai nilai-nilai positif bagi 

SDM yang bekerja di suatu organisasi atau perusahaan tersebut.Banyak faktor 

yang harus di laksanakan  dan saling terkait demi tercapainya tujuan dari 

organisasi tersebut. 



 
 

 
 

2.4 Faktor yang Mempengaruhi Kebutuhan Pelatihan dan 

Pengembangan SDM 

2.4.1 Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam, baik dari suatu 

organisasi ataupun diri pribadi. Namun, dalam hal ini faktor internal lebih 

ditekankan pada suatu organisasi. 

a. Misi dan Tujuan Organisasi 

Setiap organisasi mempunyai misi dan tujuan yang ingin dicapai, 

untuk mencapai tujuan ini diperlukan perencanaan yang baik serta 

implementasi perencanaan tersebut secara tepat.  Pelaksanaan kegiatan 

atau program dalam rangka mencapai tujuan diperlukan kemampuan 

tenaga (SDM), dan ini hanya dapat dicapai dengan pengembangan 

SDM dalam organisasi tersebut. 

b. Strategi Pencapaian Tujuan 

Misi dan tujuan suatu organisasi mungkin mempunyai persamaan 

dengan organisasi yang lain, tetapi strategi untuk mencapai misi dan 

tujuan tersebut berbeda. Oleh sebab itu setiap organisasi mempunyai 

strategi yang tertentu. 

c. Dukungan manajemen puncak 

Tenaga kerja terampil membutuhkan tempat kerja, baik dalam suatu 

unit kerja yang ada hubungan ketenagakerjaan yang baik maupun 

tempat kerja dalam arti fisik. Selain itu perlu alat kerja dan modal 

kerja untuk mengoperasikan pekerjaannya. Semua komponen-



 
 

 
 

komponen nyatanya masih belum bisa terwujud hanya dengan pekerja 

yang terampil saja untuk menjadi tenaga yang mandiri. Karena 

seorang yang terampil, tidak semata-mata harus memiliki kemampuan 

teknis tetapi juga dilengkapai dengan suatu asset pelatihan.  Agar 

program-program pelatihan dan pengembangan berhasil, dibutuhkan 

dukungan kepemimpinan dari atas. Dan cara paling efektif untuk 

mencapai kesuksesan adalah cara eksekutif harus aktif mengambil 

bagian dalam pelatihan dan pengembangan sumber-sumber daya yang 

dibutuhkan. 

d. Komitmen para spesialis dan generalis 

Disamping manajemen puncak, seluruh manajer, apakah spesialis 

ataupun generalis, harus berkomitmen dan terlihat dalam proses 

pelatihan dan perkembangan. Dan tanggung jawab untuk pelatihan 

dan pengembangan melekat pada para manajer lini, dari mulai 

presiden dan chairman of the board ke bawah. Para profesional 

pelatihan dan pengembangan semata-mata hanya memberikan 

keahlihan teknis. 

e. Sifat dan Jenis Kegiatan 

Sifat dan jenis kegiatan organisasi sangat penting  pengaruhnya 

terhadap pengembangan SDM dalam organisasi yang bersangkutan. 

Suatu organisasi yang sebagian besar melaksanakan kegiatan teknis, 

maka pola pengembangan SDM akan berbeda dengan organisasi yang 

bersifat ilmiah misalnya. Demikian tentu strategi dan program  

pengembangan SDM akan berbeda antara organisasi yang kegiatannya 



 
 

 
 

rutin dengan organisasi yang kegiatannya memerlukan inovasi dan 

kreatif”(Notoatmodjo,1992) 

f. Persiapan teknis yang digunakan 

Jenis Teknologi yang digunakan, materi yang dibutuhkan, metode 

yang digunakan, kemampuan instruktur pelatihan, sarana atau prinsip-

prinsip pembelajaran, peserta pelatihan, evakuasi pelatihan 

(Rivai,2004) 

2.4.2 Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar suatu organisasi. 

a. Kebijaksanaan Pemerintah 

Kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah,baik yang dikeluarkan 

melalui perundang-undangan, peraturan-peraturan pemerintah, surat-

surat keputusan Menteri atau Pejabat pemerintah, dan sebagainya 

adalah merupakan arahan yang harus diperhitungkan oleh organisasi. 

Kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut sudah barang tentu akan 

mempengaruhi program-program pengembangan SDM dalam 

organisasi yang bersangkutan. 

b. Sosio-budaya Masyarakat 

Faktor sosio-masyarakat tidak dapat diabaikian oleh suatu organisasi. 

Hal ini dapat dipahami karena suatu organisasi apa pun di dirikan 

untuk kepentingan masyarakat yang mempunyai latar belakang sosio-

budaya yang berbeda-beda. Oleh sebab itu dalam mengembangkan 

SDM dalam suatu organisasi faktor ini perlu dipertimbangkan.  



 
 

 
 

 

c. Perkembangan Ilmu Pegetahuan dan Kemajuan Teknologi 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di luar organisasi 

dewasa ini telah sedemikian pesatnya. Sudah barang tentu suatu 

organisasi harus mengikuti arus tersebut. Untuk itu maka organisasi 

harus mampu untuk memilih teknologi yang tepat untuk 

organisasinya. Untuk itu maka kemampuan karyawan organisasi harus 

diadaptasikan dengan kondisi tersebut (Notoatmodjo,1992) 

 

2.5 Perencanaan Kebutuhan Pelatihan dan Pengembangan SDM 

Pelatihan dan pengembangan membutuhkan perencanaan sebelum 

proses pelaksanaan karena dalam perencanaan pelatihan dan 

pengembangan diperlukan analisis kebutuhan pelatihan dan 

pengembangan atau disebut Training Need Assessment (TNA).  

2.5.1 Pengertian Training Needs Assessment (TNA) 

Menurut Rossett and Sheldon 

“Training Needs Assessment is the study done in order to design 

and develop appropriate instructional and informational programs 

and material.” 

 

Studi yang dilakukan untuk merancang dan mengembangkan program 

pembelajaran dan berbasis informasi yang tepat. Allison Rossett 

menuliskan bahwa Training Needs Assessment merupakan sebuah 

umbrella term dari beberapa istilah seperti problem analysis, pre-training 

analysis, front-end analysis, discrepancy analysis digunakan untuk 

menganalisis , memeriksa dan memahami kinerja organisasi. 



 
 

 
 

Allison Rossett menuliskan bahwa TNA adalah studi yang 

digunakan agar pelaksana mengambil keputusan yang tepat dan 

memberikan rekomendasi mengenai langkah apa yang seharusnya 

ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan kinerja organisasi terkait 

pelatihan dan pengembangan SDM dengan mengumpulkan informasi 

berupa data, opini dari berbagai sumber. 

Analisis Kebutuhan Pelatihan menurut Rosset dan Arwady 

menyebutkan bahwa Training Needs Assessment (TNA) adalah suatu 

istilah yang dipergunakan dalam analisis untuk memahami permasalahan 

kinerja atau permasalahan yang berkaitan dengan penerapan teknologi 

baru.  

Jadi Training Needs Assessment adalah suatu langkah yang 

dilakukan sebelum melakukan pelatihan dan merupakan bagian terpadu 

dalam merancang pelatihan untuk memperoleh gambaran komprehensif 

tentang materi, alokasi waktu tiap materi, dan strategi pembelajaran yang 

sebaiknya diterapkan dalam penyelenggaraan pelatihan agar pelatihan 

bermanfaat bagi peserta pelatihan. Dari analisis tersebut dapat ditentukan 

kebutuhan dan tujuan organisasi apa yang ingin dicapai dan pelatihan yang 

relevan dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. 

2.5.2 Manfaat Training Needs Assessment (TNA) 

Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari kegiatan training needs 

assessment, yaitu manfaat langsung dan tidak langsung. Manfaat langsung 

adalah : 



 
 

 
 

a. Menghasilkan program pelatihan yang disusun sesuai dengan 

kebutuhan organisasi, jabatan dan individu. 

b. Sebagai dasar penyusunan program pelatihan yang tepat. 

Sedangkan manfaat tidak langsung adalah : 

a. Menjaga produktivitas kerja 

b. Meningkatkan produktivitas dalam menghadapi tugas baru. 

c. Efisiensi biaya organisasi 

2.5.3 Tahap Trainning Needs Assessment (TNA) 

Organizational assessment  (Penilaian Organisasi)  

 Penilaian organisasi mengevaluasi kinerja organisasi secara 

keseluruhan. Sebuah penilaian atau analisis pada tipe ini 

menentukan skill, knowledge, and abilities seperti apa yang 

dibutuhkan organisasi sehingga menentukan apa yang diperlukan 

dalam mengatasi masalah dan kelemahan yang ada pada organisasi 

agar meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh organisasi 

tersebut. Penilaian pada level organisasi secara internal dapat 

dilakukan dengan cara mengadakan survei sikap karyawan 

terhadap kepuasan kerja, persepsi karyawan, dan sikap karyawan 

dalam administrasi. Di samping itu, analisis organisasi dapat 

menggunakan turn over, absensi, kartu pelatihan, daftar kemajuan 

karyawan, dan data perencanaan karyawan.Penilaian organisasi 

mempertimbangkan faktor eksternal seperti perubahan demografi, 

faktor politik, teknologi, dan ekonomi. 

Task Analysis (Analisis tugas) 



 
 

 
 

Analisis tugas mengidentifikasi pelatihan apa saja yang harus 

diberikan kepada karyawan terkait dengan pekerjaannya dan  

membantu memastikan bahwa pelatihan yang dikembangkan 

relevan dengan content pekerjaan. Tujuan analisis ini adalah 

mengetahui tentang tugas yang harus dilakukan karyawan, 

penentuan standar kinerja untuk suatu pekerjaan, penentuan 

pengetahuan, kemampuan dan perilaku yang diperlukan dalam 

suatu pekerjaan. 

Individual Assessment (Penilaian Individu) 

 Penilaian individu menganalisis bagaimana seorang 

karyawan dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan menentukan 

kemampuan individu dalam menyelesaikan new and different 

work. Penilaian dalam tahap ini menghasilkan informasi mengenai 

training apa yang dibutuhkan oleh karyawan. Pada penilaian level 

individu mencoba mencari jawaban ”siapa” di dalam perusahaan 

yang memerlukan pelatihan dan pelatihan apa yang dibutuhkannya. 

Yang harus dilakukan pada cara ini adalah membandingkan kinerja 

aktual dari seseorang karyawan atau unit kerja dengan standar yang 

ditetapkan atau harapan perusahaan. Kesenjangan yang ditemukan 

dapat mengidentifikasikan jenis pelatihan apa yang diperlukan 

karyawan. 

Contoh Aplikatif dan Analisis TNA ( Training Needs Assesment) 

Analisi Standar Kemampuan Instalasi Gizi Rumah Sakit “X” 

Organizational Analysis 

RS X yang berdiri sejak tahun 1998 memiliki visi yaitu 

menjadi rumah sakit berstandar internasional. Untuk mencapai visi 

tersebut, seluruh fasilitas dan instalasi dalam RS X harus memiliki 



 
 

 
 

goal yang menunjang tercapainya visi rumah sakit tersebut. 

Sebagai contoh, salah satu fasilitas penunjang medik RS X yaitu 

instalasi gizi juga harus memiliki goal  yang menunjang visi rumah 

sakit tersebut. Salah satu goal dari instalasi gizi adalah 

terpenuhinya kepuasan pasien terhadap pelayanan gizi. Sehingga 

tercapainya kepuasan pasien terhadap pelayanan gizi menjadi salah 

satu indikator dapat mencapai visi RS X menjadi rumah sakit 

berstandar internasional. Untuk melihat tingkat kepuasan pasien 

terhadap pelayanan gizi maka dilakukan analysis dengan 

menggunakan instrumen kuesioner. Kuesioner diberikan pada 

pasien dengan mengambil sample. Sample mengisi kuesioner 

tentang pelayanan gizi terhadap pasien rawat inap yang diberikan 

oleh karyawan rumah sakit. Contoh kuesioner sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari kuesioner salah satu sample pasien menyatakan 

bahwa petugas yang melayani kurang ramah dan terkadang terjadi 

kemoloran maka pasien tersebut merasa kurang puas terhadap 

pelayanan gizi RS X. Sebagai rumah sakit yang memiliki visi 

menjadi rumah sakit berstandar internasional, penilaian 

ketidakpuasan pasien menjadi kendala atau masalah bagi rumah 

sakit tersebut. Sehingga pihak manajemen RS X seharusnya 

KUESIONER RUMAH SAKIT X 

Silakan mengisi pertanyaan di bawah ini : 

1. Bagaimana pelayanan gizi rumah sakit kami menurut anda? Termasuk rasa 

makanan, cara penyajian, kebersihan dan ketepatan waktu. 

Menurut saya, untuk makanan dan kebersihannya cukup memuaskan tetapi pemberiannya 

tidak tepat waktu terkadang molor. 

2. Apa keluhan, kritik dan saran anda terhadap pelayanan gizi rumah sakit kami? 

Variasi makanan dan  kebersihannya sudah bagus namun kemoloran dan petugas yang 

melayani kurang ramah sehingga saya merasa kurang puas. 

 

Terima kasih telah mengisi kuesioner dari kami 

         

RS X 

 

 



 
 

 
 

mengirimkan wakil manajemen, pengendali sistem manajemen di 

organisasi, tim yang ditunjuk untuk menjalankan sistem, atau setiap 

karyawan berhadapan langsung dengan para pelanggan untuk 

mengikuti service excellence training karena service excellence 

training dinilai sangat penting untuk meningkatkan mutu pelayanan 

gizi pasien. 

Task Analysis 

Dalam instalasi gizi RS X diadakan recruitment internal 

kepala instalasi gizi. Terdapat beberapa calon yang mengikuti 

recruitment tersebut sehingga dibutuhkan task analysis untuk 

menganalisa standar dan kompetensi yang dimiliki karyawan yang 

akan menjadi kepala instalasi gizi. Task analysis dilakukan dengan 

instrumen telaah literatur kinerja karyawan dan menganalisa 

dengan membandingkan standar kemampuan kepala instalasi gizi 

yang diharapkan. 

Nama : Jennifer Lawrence                                      Posisi : Kepala seksi 

administrasi gizi 

Kinerja Karyawan Standar Kompetensi Kepala Instalasi Gizi 

RS X 

1. Mampu bekerja dalam 

tim. 

2. Memiliki kemampuan 

komunikasi yang sangat 

baik. 

3. Mampu mengoperasikan 

microsoft office 

4. Menguasai bahasa 

inggris dengan baik , 

memiliki skor TOEFL 

550 

1. Dapat bekerja dengan baik dalam 

team.  

2. Memiliki kemampuan komunikasi 

yang baik. 

3. Mahir mengoperasikan Microsoft 

Office. 

4. Memiliki sifat yang jujur, tegas dan 

lugas 

5. Menguasai bahasa Inggris. 

6. Memiliki sertifikat HACCP 

Standar kompetensi yang ditetapkan tersebut, berdasarkan 

hasil dari interview atau ask question about the occupation (kepala 

instalasi gizi) of the job holder, of the supervisor, of higher 

management yang menyatakan bahwa kepala instalasi gizi harus 



 
 

 
 

memiliki sertifikat HACCP. Sehingga dilihat telaah literatur kinerja 

karyawan diatas dibandingkan dengan standar kompetensi yang 

dibutuhkan sebagai kepala instalasi gizi, standar yang belum 

tercapai oleh karyawan tersebut yaitu sertifikat HACCP. Sehingga 

pihak manajemen RS X seharusnya memberikan training HACCP 

pada karyawan tersebut agar mencapai standar kompetensi yang 

dibutuhkan sebagai kepala instalasi gizi RS X. 

Individual Analysis 

Pada tahap individual anaysis di Rumah Sakit “X” hal 

yang harus dipersiapkan adalah sasaran yang akan mengikuti 

kegiatan TNA, petugas yang akan memfasilitasi kegiatan TNA, 

waktu pengisian instrumen, dan tatacara pengisian instrumen yang 

telah disiapkan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk pengembangan 

keterampilan dan pembiasaan pengambilan keputusan berdasarkan 

kriteria ilmiah, yaitu melakukan analisis kesenjangan kompetensi 

dari kompetensi ideal (sesuai dengan peraturan dan standar 

kompetensi yang berlaku) terhadap kompetensi yang dikuasai saat 

ini. 

 Contoh instrumen yang digunakan adalah sebagai berikut: 

FORMAT TRAINING NEEDS ASSESMENT (TNA) 

UNTUK FOOD HANDLE (INDIVIDUAL) 

Nama   :  

Tanggal Pengisian :  

 

NO 

 

Kompetensi* 

Tingkat Pengusaan Materi (%) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

 



 
 

 
 

……………..,tanggal...................... 

 

Direktur Rumah Sakit/Food handle yang bersangkutan 

 

 

 (.................................) 

 

Setelah membagikan instrumen di atas, klasifikasi nilai setiap sub kompetensi 

food handle yang bersangkutan dengan interpretasi kategori data sebagai berikut: 

 

No 

 

Kategori Mata Diklat 

% Rata-Rata 

Penguasaan Peserta 

1 Must Know :  Harus Diketahui  0 – 50 

2 Should Know : Sebaiknya Diketahui  51 – 79 

3 Nice to Know : Ada Baiknya Diketahui 80 – 100 

*Keterangan:  

Kategori mata diklat bertujuan sebagai pedomen dalam menentukan proporsi 

diklat atau pelatihan yang dibutuhkan dan jenis pelatihan yang dibutuhkan. 

Setelah lembar instrumen dan penjelasan tentang kategori mata diklat diberikan 

kepada Food Handle yang bersangkutan, tahap berikutnya adalah pengisian 

kuisioner oleh Food Handle. 

 

Contoh hasil pengisian instrumen  

FORMAT TRAINING NEEDS ASESSMENT 

UNTUK FOOD HANDLE (INDIVIDUAL) 

 

Nama Pegawai : JiHu 

Tanggal Pengisian : 11 Maret 2013 

 

No Kompetensi Food Handle 

Tingkat Penguasaan Materi (%) 

0 1

0 

2

0 

3

0 

4

0 

5

0 

6

0 

7

0 

8

0 

9

0 

1

0

0 

1 Menguasai tentang kecukupan gizi 

pasien 

   √        

2 Menguasai penyusunan menu dan 

pedoman menu. 

     √      



 
 

 
 

3 Menguasai  terkait dengan 

penyediaan kebutuhan bahan 

makanan. 

   √        

4 Menguasai penganggaran belanja 

kebutuhan gizi yang disesuaikan 

keadaan pasien 

       √    

5 Melaksanakan proses produksi dan 

distribusi kebutuhan makanan 

pasien sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan. 

      √     

6 Pemeliharaan terhadap sanitasi 

tempat pengolahan dan higinie 

makanan. 

        √   

7 Komunikasi dengan sesama 

pegawai instalasi, tenaga kesehatan, 

pengunjung, dan pasien. 

         √  

 

............, tanggal:..................... 

 

Petugas Ybs. 

(.........................................) 

Contoh hasil rekapitulasi instrumen TNA 01 

FORMAT TRAINING NEEDS ASESSMENT 

REKAPITULASI PENGUASAAN KOMPETENSI 

UNTUK KEPALA PERAWAT/KEPALA BAGIAN 

 

Nama Diklat  : Pelatihan kompetensi Food Handles 

Jumlah Sampel  :  40 peserta 

Lokasi   :  Jawa Timur 

Tanggal Penyebaran :  03 Oktober 2012 

 

N

o 

Kompetensi 

Food 

Handle 

Tingkat Penguasaan Materi (%) Total 

(%) 

Rata2 

(%) 0 1

0 

2

0 

3

0 

4

0 

5

0 

6

0 

7

0 

8

0 

9

0 

10

0 

1 Menguasai 

tentang 

kecukupan 

gizi pasien 

   1

0 

1

0 

 2

0 

    30x10+40x1

0+ 60x20/40 

47.5 



 
 

 
 

2 Menguasai 

penyusunan 

menu dan 

pedoman 

menu. 

            48 

3 Menguasai  

terkait 

dengan 

penyediaan 

kebutuhan 

bahan 

makanan. 

            46 

4 Menguasai 

penganggar

an belanja 

kebutuhan 

gizi yang 

disesuaikan 

keadaan 

pasien. 

            64 

5 Melaksanak

an proses 

produksi 

dan 

distribusi 

kebutuhan 

makanan 

pasien 

sesuai 

dengan 

waktu yang 

telah 

ditentukan. 

            66 

6 Pemeliharaa

n terhadap 

sanitasi 

tempat 

pengolahan 

dan higinie 

makanan. 

            68 

7 Komunikasi 

dengan 

sesama 

pegawai 

instalasi, 

tenaga 

kesehatan, 

pengunjung, 

            55 



 
 

 
 

dan pasien. 

 Total             TOTA

L 7 

SUB 

KOM

P 

 Rata-Rata             NILAI 

TOTA

L /7 

 

 

 

................, tanggal: ....................... 

             Kepala Instalasi Gizi 

 

                 (..............................................) 

Setelah menghiting jumlah total tingkat penguasaan materi berdasarkan 

indikator atau elemen kemampuan yang harus dipenuhi oleh Food Handle, maka 

kembali lagi ke bagian klasifikasi kemampuan untuk mengidentifikasi jenis 

pelatihan yang akan diberikan, agar sesuai dengan kebutuhan petugas Food 

Handle tersebut. 

 



 
 

 
 

BAB 3 

PENUTUP 

 

1.1 Kesimpulan 

Pelatihan adalah suatu kegiatan mempelajari pengetahuan dan kemampuan 

dalam bidang tertentu yang dengan sengaja diberikan melalui prosedur 

sistematis dan terorganisir untuk mencapai kerja efektif yang berkualitas. 

Sedangkan pengertian Pengembangan adalah suatu usaha yang sistematis dan 

terorganisir yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan 

kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan 

kebutuhan pekerjaan atau jabatan untuk dapat memperoleh tujuan umum 

bersama. 

Pelatihan dan pengembangan SDM memiliki arti penting bagi suatu 

perusahaan, organisasi, atau instansi. Dengan adanya pelatihan dan 

pengembangan SDM tersebut, diharapkan tujuan organisasi dapat tercapai 

secara efektif dan efisien.Hal ini juga akan mempunyai nilai positif bagi SDM 

yang bekerja di suatu organisasi atau perusahaan tersebut.Banyak faktor yang 

harus di laksanakan  dan saling terkait demi tercapainya tujuan dari organisasi 

tersebut. 

Untuk mengetahui keberhasilan pelatihan dan pengembangan, kita harus 

mengerti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi. Untuk faktor 

keberhasilan yang lebih menekankan kepada pelatihan dapat diketahui dari 

materi yang dibutuhkan, metode yang digunakan, kemampuan instruktur 

pelatihan, sarana atau prinsip-prinsip pembelajaran, peserta pelatihan, dan



 

 
 

 evakuasi pelatihan. Selain itu, adapun faktor yang mempengaruhi 

pengembangan sumber daya manusia dibagi menjadi dua bagian, yaitu 

internal ( faktor yang berasal dari dalam organisasi ) dan eksternal ( faktor 

yang berasal dari luar organisasi ).  

Pelaksanaan pelatihan pun dipengaruhi oleh adanya faktor tertentu yang 

dibedakan atas faktor yang mendukung dan faktor kendala. Faktor pendukung 

antara lain seperti komitmen para spesialis dan generalis, kemajuan teknologi, 

dan kompleksitas organisasi. Contoh faktor kendala  pelatihan dan 

pengembangan antara lain biaya pendidikan baru disediakan 9,5 % dari ABN, 

KEPRES 34 tahun 1972 yang masih perlu ditingkatkan koordinasinya, 

partisipasi swasta dalam bidang latihan belum memadai, dan harapan untuk 

mandiri belum sepenuhnya berkembang.  

Dalam perencanaan pelatihan dan pengembangan dibutuhkan sebuah 

penilaian atau analisis agar pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan 

karyawan sehingga dibutuhkan trainning need assessment. TNA atau 

trainning need assessment adalah suatu langkah yang dilakukan sebelum 

melakukan pelatihan dan merupakan bagian terpadu dalam merancang 

pelatihan untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang materi, alokasi 

waktu tiap materi, dan strategi pembelajaran yang sebaiknya diterapkan 

dalam penyelenggaraan pelatihan agar pelatihan bermanfaat bagi peserta 

pelatihan. Ada tiga level  trainning need assessment yaitu organizational 

analysis, task analysis, individual analysis. Organizational analysis terdapat 

pada tingkat tertinggi dalam organisasi. Task analysis berfokus pada 

kompetensi dan karakteristik yang dibutuhkan sebuah pekerjaan. Individual 



 

 
 

analysis fokus pada pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, dan sikap yang 

dibutuhkan oleh setiap karyawan. 
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