
Petunjuk dan Contoh Perencanaan Desain Pelatihan 

 

Petunjuk: 

Pelatihan akan efektif apabila didesain dengan baik. Desain pelatihan yang baik 

harus sesuai dengan kebutuhan orang yang akan diberi pelatihan. Beberapa hal 

yang perlu diperhatikan agar mampu mendesain pelatihan dengan baik: 

▪ Tujuan yang jelas, sesuai tujuan pengembangan SDM perusahaan dan 

permasalahan yang dihadapi. 

▪ Identifikasi peserta (kemampuan peserta, permasalahan yang dihadapi, dan 

tujuan peserta). 

▪ Strategi pembelajaran. Ada berbagai macam strategi pembelajaran 

diantaranya adalah: teaching (pemberian materi – seringkali membosankan), 

pembelajaran aktif (melakukan game dan menarik kesimpulan berdasarkan 

game tersebut), pembelajaran experiential learning (belajar dengan aktif 

menggunakan tahapan terstruktur). Strategi pembelajaran yang cocok untuk 

peserta pelatihan usia dewasa adalah experiential learning. Strategi 

pembelajaran ini menggunakan tahapan; 

1) Proses permainan (experience: pengalaman) 

2) Proses refleksi (reflection: belajar dari hasil mengungkapkan pengalaman 

peserta pelatihan). Proses ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan 

yang mengarah pada pemahaman pengetahuan yang dilatihkan. 

3) Proses penerapan (sustain: penerapan kesimpulan menghubungkan 

dengan aktivitas sehari-hari agar terjadi perubahan). Proses ini dilakukan 

dengan memberikan pertanyaan yang menghubungkan pemahaman 

materi pelatihan dengan aktivitas secara nyata dalam kehidupan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contoh Rencana Desain Pelatihan 

DESAIN PELATIHAN 

MENGENAL KARAKTER ORANG LAIN 

 

Tujuan: 

Membantu para peserta pelatihan mengenali karakter orang lain dengan lebih 

baik, sekaligus juga meneliti sifat-sifat mereka. Permasalahan yang dihadapi 

oleh tim manajemen dari Jepang dan karyawan dari Amerika adalah komunikasi 

yang tidak lancar, perbedaan budaya dan perilaku kerja. Pelatihan ini digunakan 

untuk menyadarkan pentingnya memahami karakter orang lain, dan mencari 

upaya agar komunikasi lebih lancar. 

 

Peserta: 

Tim Manajemen Assan Motor dari Jepang digabung dengan karyawan dari 

Amerika  

Waktu: 30 menit 

Bahan: 

Setiap peserta memerlukan 1 lembar kertas dan 1 pensil 

Petunjuk Pelatihan: 

▪ Masing-masing peserta menuliskan jawaban dengan angka sesuai 

dengan pertanyaan yang diberikan, kemudian jawaban ditutup terlebih 

dahulu.  

▪ Apa yang akan kamu lakukan jika di saat yang bersamaan: 

1. Air yang kamu panaskan telah mendidih 

2. Teleponmu berdering 

3. Bayimu menangis 

4. Anjingmu menggigit sofa 

▪ Instruktur memberikan kesempatan kepada peserta untuk saling menerka 

jawaban yang dipilih peserta lain. 

▪ Kemudian instruktur mengkonfirmasi jawaban, dan menjelaskan 

kepribadian berdasarkan pilihan gambar. 

 

 



Refleksi: 

Peserta diberi pertanyaan berikut: 

▪ Bagaimana perasaan peserta dalam permainan ini? 

▪ Apa yang peserta rasakan saat peserta lain mampu menebak? 

▪ Apa yang dirasakan peserta saat peserta lain tidak mampu menebak? 

 

Transfer: 

Peserta diberi pertanyaan berikut: 

▪ Apakah peserta dapat menyebutkan dengan tepat sifat-sifat peserta lain? 

Kalau ya mengapa dan kalau tidak mengapa? 

▪ Apa yang perlu dilakukan agar mampu memahami karakter orang lain? 

 

Sustain: 

▪ Sekarang Saya tahu lebih banyak tentang karakter orang lain. Bagaimana 

pengetahuan ini dapat dimanfaatkan untuk bekerja sama dengan orang 

lain? 

▪ Sebagai seorang karyawan (Assan Motor) apa manfaat Saya mengenal 

watak orang lain? 

▪ Sebagai anggota tim manajemen (Assan Motor) apa manfaat Saya 

mengenal watak orang lain? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Matikan ketel mendidih 

Jika Anda memilih ketel, itu bisa berarti Anda adalah orang yang 

bersemangat dan agak pemarah. Anda membuat keputusan dengan cepat 

tanpa keraguan, dan tidak ada yang akan menghentikan Anda untuk 

mencapai tujuan Anda. Anda bisa cepat bosan dengan monoton. Anda peduli 

dengan keselamatan Anda dan tidak suka kejutan. Lebih mudah bagi Anda 

untuk mengikuti rencana yang jelas tanpa belokan yang tidak terduga. 

 

2. Jawab panggilan telepon 

Menjawab telepon dapat berarti bahwa Anda adalah orang yang fokus dan 

diplomatis. Sulit bagi Anda untuk menerima kesalahan orang lain. Anda dapat 

digambarkan sebagai pelaku bisnis yang dapat melakukan banyak hal pada 

saat yang bersamaan. Anda dapat dengan mudah berkomunikasi dengan 

orang-orang. Anda suka membuat kenalan yang bermanfaat dan menikmati 

menjadi sorotan. 

 

3. Tenangkan bayi yang menangis 

Jika pertama kali Anda mencoba menenangkan anak, Anda adalah orang 

yang tenang dan banyak akal. Anda suka membantu orang lain dan siap 

mengorbankan diri untuk kepentingan orang lain. Anda adalah keluarga dan 

menghargai hubungan manusia. Anda takut kesepian dan penting bagi 

seseorang untuk selalu berada di dekat Anda. Bagi Anda, malam yang 

tenang dan nyaman bersama keluarga lebih menarik daripada pesta yang 

bising. 

 

4. Hentikan anjing menggigit di sofa 

Jika Anda memutuskan untuk mengeluarkan anjing dari sofa, ini 

menandakan Anda tidak tahan berantakan. Kekacauan baik di rumah dan 

dalam hidup Anda. Penting bagi Anda untuk mengendalikan semuanya. Anda 

tidak akan tenang sampai semuanya seperti yang Anda inginkan. Anda lebih 

memperhatikan hal-hal materi dan posisi sosial. Anda tahu jawaban untuk 

semua pertanyaan dan diminta tentang bagaimana bertindak dalam situasi 

apa pun. 

BrightSide 


