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Abstract : Organizational learning method of the education and training institute of
lampung province.The method of this research is a qualitative one, through exploratory
study and describing the research focus. This research conducted in the Institute of
Education and Training of Lampung Province along 2011. The data of the research are
achieved from a natural setting in the Institute. The data achievements were supported by
managers of the Institute such as; an Institute Leader, a Secretary, division leaders of
;inter institutes relationship, employee up grading, technical skill training. The data are
also achieved from the up grade manager level 3, and 4 training alumni, each 3 persons.
The purposes of this research are; (a) to describe the method of organizational learning of
the education and training institute of Lampung Province (b) to describe main reason why
the learning method was chosen. (c) to describe process of organizational learning of the
Institute. This research finds that; (a) method of organizational learning implemented in
the research focus is adaptive learning one. In this matter, all members always effort to
fulfill all of related regulations. They change to adapt with their environment. (b) The
reconstructive learning for the organization is unable to implement. This kind of learning
demands members to review goals determined. The method of Process learning/deutro
learning as the highest learning level where all of the members always find new learning
ways of organizational learning is not also implemented. These disabilities are caused by
regulations of the organization and individuals’ disabilities. (c) The process of adaptive
learning method can be implemented without design, if members of organization initiate
to learn individually and always effort to obey to all of related regulations.
Key words : organizational learning, education, training.
Abstrak : Metode belajar organisasi pada badan pendidikan dan latihan daerah
provinsi lampung. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui studi
eksplorasi dan mendiskripsikan fokus penelitian. Penelitian ini dilakukan di Bandiklatda
Provinsi Lampung tahun 2011. Data penelitian didapatkan dari situasi alami yang
didukung dengan informan dari penyelenggara utama organisasi Bandiklatda Provinsi
Lampung, yaitu Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang; Hubungan Antar
Lembaga ,diklat penjenjangan, diklat teknis-fungsional, pendukung lain adalah para
alumni Diklat Pimpinan eselon 3 dan 4, masing masing sebanyak 3 orang. Tujuan
penelitian ini adalah : (a) mendiskripsikan metode belajar organisasi yang diterapkan oleh
Bandiklatda Provinsi Lampung (b) mendiskripsikan alasan pokok pemilihan metode
belajar organisasi Bandiklatda Provinsi Lampung, (c) mendiskripsikan proses belajar
organisasi Bandiklatda Provinsi Lampung. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (a)
metode belajar organisasi yang diterapkan di Bandiklatda Provinsi Lampung adalah
metode belajar organisasi adaptif (adaptif learning), di mana para anggota organisasi
selalu berusaha memenuhi peraturan yang berlaku. Mereka melakukan perubahan karena

tuntutan lingkunganya. (b) Belajar organisasi secara rekonstruktif (reconstructive
learning) di mana para anggotanya dituntut untuk mengkaji ulang tujuan yang telah
ditetapkan belum dapat diterapkan. Process learning/deutro learning yang merupakan
fase belajar tertinggi, di mana para anggota organisasi selalu mengkaji cara-cara baru
belajar oeganisasi juga belum diterapkan. Hal ini disebabkan faktor regulasi organisasi
dan ketidakpahaman penyelenggara organisasi akan pentingnya belajar organisasi.. (c)
Proses belajar adaptif di Bandiklatda Provinsi Lampung bisa dilaksanakan tanpa
dirancang terlebih dahulu ketika para pegawai melakukan inisiatif belajar untuk
memenuhi tujuan individunya, dan selalu berusaha mematuhi peraturan atau norma yang
berlaku.
Kata kunci: Belajar organisasi, pendidikan, latihan.
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kognitif,

belajar

para

sosial,

yang

(intellectual),
and

affective
psychomotor

dianggap cocok untuk anak-anak, dalam

seseorang

kondisi tertentu cocok juga untuk orang

dan wawasan baru untuk mengubah
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mengembangkan

Belajar

oleh

merupakan
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ini

belajarnya

(organizational
suatu

sebuah

Pandangan

mengartikan

organisasi

kajian

mempertahankan

dan

mengkreasikan pengetahuan baru. Pada
dalam

pada

tersebut

learning)
di

mana

nilai-nilai

dasar

organization” belajar dipandang sebagai

pengetahuan

pemerolehan

organisasi berubah, yang mengarahkan

pengetahuan

(acquiring

dan

knowledge). Di mana di sana dibedakan

pada

pengembangan

kemampuan

antara ”tacit’ dan ”eksplicit” knowledge.

pemecahan masalah dan kemampuan

Tacit knowledge adalah pengetahuan

berbuat. Untuk memahami bagaimana

yang tak terdokumentasi yang berupa

sebuah organisasi belajar tidak semudah

prilaku/kepribadian, maka pengetahuan

memahami bagaimana individu belajar.

ini sering disebut juga ”soft knowledge”.

Organisasi terdiri dari orang-orang yang

harus belajar. Individu yang belajar

pengajar (widyaiswara) selama empat

merupakan

prasyarat

terjadinya

tahun lebih di sana.

belajarnya

organisasi.

Belajarnya

2. Tempat dan Waktu Penelitian

individu-individu di sebuah organisasi

Penelitian dilakukan di lokasi subyek

belum

penelitian, yaitu di Badan Pendidikan

tentu

organisasi,
individu

merupakan

tetapi
belajar

ketika
untuk

belajarnya
individukepentingan

dan

Latihan

Daerah

Provinsi

Lampung, dengan alamat, jalan raya

organisasinya maka terjadi peristiwa

Hajimena,

belajarnya

Secara normatif penelitian ini dilakukan

organisasi.

Ada

dua

pandangan tentang belajar organisasi.

Natar

Lampung

Selatan.

sejak tahun 2009.
3. Teknik Pengumpulan Data

METODE PENELITIAN

Pengumpulan data dilakukan dengan

1. Metode Penelitian

seting alamiah/natural setting di mana

Pendekatan

yang

digunakan

dalam

responden beraktivitas.

penelitian ini adalah kualitatif melalui

Teknik

pengumpulan

studi kasus dan bersifat deskriptif.

dipergunakan

Pendekatan ini dipilih karena peneliti

adalah;

akan mendiskripsikan atau menjelaskan

1. Wawancara secara mendalam secara

dalam

data
penelitian

yang
ini

fenomena dan hubungan antar fenomena

individual dan secara

obyek yang diteliti secara sistematis,

dengan pejabat penanggungjawab

faktual, akurat pada suatu konteks

bidang diklat dan non diklat, dengan

kehidupan nyata dalam kurun waktu

kepala Bandiklatda dan dengan ketua

tertentu. Pendekatan kualitatif ini dipilih

panitia pelaksana diklat pimpinan ( 3

karena

yang

orang ), data pendukung akan digali

sebenarnya belum jelas. Hal-hal yang

dari bawahan langsung dan tidak

tampak (secara normatif) terkadang tidak

langsung pejabat yang diwawancarai.

sesuai dengan realita yang sebenarnya.

2. Pengamatan terhadap input dan proses

Selain itu peneliti memiliki pengetahuan

belajar organisasi yang dilakukan

yang luas dan mendalam tentang subyek

Bandiklatda prov. Lampung.

masalah

penelitian

kelompok

penelitian/ tempat studi kasus yang

3. Dokumentasi, dengan fokus mengkaji

didukung pengalaman menjadi tenaga

bahan (input diklat) dan laporan

pelaksanaan

diklat

pimpinan

di

Bandiklatda Provinsi Lampung.

1 Elemen Refleksi, Analisis, dan Kreasi
Kerangka/Rencana Kerja.

Instrumen yang dipakai untuk menjaring

Penjaringa

data

pedoman

dilakukan dengan cara wawancara degan

kisi-kisinya

pejabat struktural, penelusuran materi

penelitian

wawancara
disesuaikan

adalah
yang

dengan

kerangka

kerja

teoritis yang sudah disusun.

data

kurikulum

pada

diklat

elemen

ini

pimpinan,

diskusi

rencana

belajar

dengan kolega.
Upaya

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

ulang

organisasi tidak dikenal oleh sumber
data

1. Temuan Penelitian

kaji

dari

kalangan

manajer/pejabat

Hasil Penjaringan Data.

struktural, sehingga pristiwa itu sulit

Sebagaimana dikemukakan di bab I

untuk diduga terjadi. Pembuatan rincian

bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk

kajian rencana belajar organisasi tidak

mendiskripsikan

ada, elemen ini tidak dikenal oleh para

karakteristik

Bandiklatda Provinsi Lampung sebagai

responden.

organisasi

Penentuan

2 Elemen Tujuan

organisasi

Tujuan adalah komponen yang penting,

belajar.

karakteristik
berdasarkan

belajar
elemen

teori

process

yang

merupakan

destinasi

aktivitas

learning, dimana teori ini menjelaskan

organisasi. Pencapaian tujuan berarti

tingkat terlengkap dari karakteristik

pemenuhan kebutuhan. Ketika terjadi

belajar sebuah organisasi. Elemen teori

perubahan yang dapat disebabkan oleh

process learning antara lain; 1) refleksi,

tuntutan

analisis, dan kreasi kerangka/rencana

maka kebutuhan organisasi juga berubah

kerja, 2) tujuan, 3) perbaikan tujuan, 4)

3 Elemen Perbaikan Tujuan

kegiatan, 5) perbaikan kegiatan, 6) hasil.

Pada elemen ini ada 4 (empat) kisi-kisi,

Temuan penelitian disajikan per elemen

yaitu; mengganti tujuan tang telah

agar memudahkan penentuan deskripsi

ditetapkan, mengubah sebagian tujuan

karakteristik

Bandiklatda

yang telah ditetapkan, mengkaji ulang

Provinsi Lampung. Temuan penelitian

renstra yang ada, dan memperbaiki

untuk masing-masing elemen adalah

renstra yang ada.

sebagai berikut:

4. Elemen Hasil

belajar

internal

maupun

eksternal,

Pada elemen ini ada tiga (3) kisi-kisi,

Bandiklatda

yaitu; mengasilkan produk mendekati

Sehingga lembaga ini tidak memiliki

rencana kinerja, menghasilkan produk

agenda, cara, maupun pola belajar

sesuai dengan rencana kinerja, dan

organisasi.

menghasilkan

dari

Model belajar reconstructive learning

rencana kinerja. Dari penelusuran data

yang berintikan adanya rekonstruksi

yang peneliti lakukan ditemukan data

norma, nilai, dan tujuan organisasi,

yang kuat di kisi nomor dua (2) yaitu

belum biasa direalisasikan di lembaga

menghasiklan produk sesuai dengan

tersebut di atas. Model belajar ini lebih

rencana kinerja, yaitu; lembaga selalu

dikenal dengan double loop learning.

mengusahakan

Model belajar ini tidak terpakai di

produk

produk

melebihi

yang

sesuai

Provinsi

Lampung.

dengan target/rencana kinerja yang telah

lembaga ini.

Mengimplementasikan

ditetapkan sebelumnya.

model belajar jenis ini membutuhkan

2. Pembahasan

dukungan tingkat pengetahuan individu

1. Metode belajar organisasi.

yang

Pusat perhatian belajar organisasi adalah

(2005)

pada

process

Indonesia, Bandung, mebuktikan ada

learning, di mana pada level ini ciri

pengaruh organisasi belajar terhadap

belajar di kedua level dibawahnya (

modal intlektual organisasi.

adaptive learning dan reconstructive

Modal

learning ) ada di dalamnya. Elemen inti

kekuatan

dari process

adalah pada

makin besar modal intelektual yang

pengembangan kemampuan belajar oleh

dimiliki organisasi, maka makin kuat

sebuah organisasi. Topik belajarnya

dan

adalah “belajar” itu sendiri. Model

Kepemilikan

belajar

ditentukan

level

yang

disebut

learning

organisasi

seperti

yang

memadai.
dari

Penelitian

Universitas

intelektual
utama

sold

Moejadi

Pendidikan

adalah

sumber

organisasi

modern,

organisasi

tersebut.

modal

intelektual

seberapa

kuat/besar

dimaksudkan dalam process learning

penerapan organisasi belajar. Kekuatan

belum terbentuk di Bandiklatda privinsi

intelektual

para

Lampung. Model belajar ini adalah yang

organisasi

berperan

terlengkap,

penerapan model belajar rekonstruktif

belajar

ini

namun
tidak

demikian

model

diterapkan

di

personil
penting

juga model belajar proses.

dalam
dalam

Model

belajar

organisasi

lain belajar organisasi yang terjadi di

berintikan

lembaga ini disebabkan oleh adanya

elemen-elemen antara lain; kegiatan,

tuntutan pelaksanaan peraturan (norma)

perbaikan kegiatan, dan hasil. Sifat

dan pemenuhan kebutuhanya.

belajar model ini adalah penyesuaian

rinci simpulan penelitian ini dapat

organisasi dengan lingkungan internal

dipaparkan sebagai berikut;

adaptif/adaptive

dan

learning

eksternalnya.

Pada

umumnya

Secara

1. Metode Belajar Organisasi.

organisasi yang merealisasikan model

Belajar

belajar ini bertujuan untuk menstabilkan

Bandiklatda Provinsi Lampung adalah

dan memelihara system yang sudah ada.

belajar organisasi taraf adaptif, di mana

Bandiklatda

para

provinsi

Lampung

organisasi

yang

diterapkan

pegawai dan pejabat struktural

berkepentingan untuk menstabilkan dan

berusaha memenuhi aturan yang berlaku

memelihara system yang ada, oleh sebab

secara sepenuhnya. Mereka melakukan

itu model belajar ini penting untuk

usaha penyesuaian organisasinya secara

direalisasikan, sehingga model belajar

normatif

organisasi

perundangan).

jenis

ini

diterapkan

di

lembaga ini.

(pemenuhan

tuntutan

Belajar organisasi secara reconstructive
belum bisa dilakukan. Ada beberapa
faktor kemungkinan penyebab akan hal

SIMPULAN DAN SARAN

ini, antara lain; kendala peraturan yang

1. Simpulan
Dari analisis temuan penelitian dapat

ada, kompetensi personilnya, dan lain

ditarik kesimpulan bahwa telah terjadi

sebagainya

peristiwa

pengembangan

organisasi

lanjutan untuk dapat menjelaskanya.

walaupun

dalam

kabutuhan

2. Penyelenggaraan Diklat.

skala

yang

perlu

penelitian

normatif atau telah terjadi peristiwa

Belajar proses/process learning sebagai

belajar

cara belajar organisasi yang terbaik tidak

organisasi

secara

adaptif

(adaptive learning) tanpa disengaja oleh

diterapkan.

para anggota organisasi. Artinya telah

ditemukan dalam penelitian ini adalah

ada

ketidaktahuan para manajer/pejabat di

pengembangan

organisasi

Faktor

ini,

penyebab

dan

yang

sebagaimana diatur dalam peraturan

lembaga

lemahnya

perundangan yang berlaku. Dengan kata

keingintahuan mereka akan pentingnya

belajar organisasi. Penyebab lain tidak

(1).

terbangunya

organisasi

belajar

organisasi

di

Pendekatan

pengembangan

yang

(organisasi

lembaga ini, yang dapat dilaporkan

belajar)

dalam penelitian ini adalah, lembaga ini

menjalankan roda organisasi pemerintah,

merupakan

terutama pada Bandiklatda Provinsi

sub

system

(satuan

perlu

terkini

kerja/satker) pemerintah daerah Provinsi.

Lampung.

Ada hierarkhi organisasi yang bersifat

(2).

komando,

metode-metode

yang

menjadi

kendala

psikologis para pejabat/manajer.

dalam

dilakukan

pemahaman

belajar

organisasi,

sehingga program belajar organisasi

3. Diklat Berbasis Kebutuhan.
Peningkatan

Perlu

diterapkan

pengetahuan

secara

lebih

terarah,

dalam

rangka

pengembangan organisasi.

individual dilakukan secara sporadis,

(3). Pengkajian peraturan yang ada perlu

tidak berdasarkan analisa kebutuhan

dikakukan secara komprehensip untuk

kompetensi

membuka

pegawai.

meningkatkan

Para

pendidikan

pegawai

peluang

improvisasi,

formalnya

perumusan kebijakan baru/lokal, dan

dengan tujuan utama pemenuhan syarat

perbaikan perumusan tujuan yang telah

normatif yang diatur dalam peraturan

ditetapkan.

kepegawaian.

peningkatan

(4). Peningkatan pengetahuan anggota

tingkat pendidikan formal para pegawai

organisasi secara individu penting untuk

bukan

Tujuan

berdasarkan

pengetahuan
organisasi

pada

kebutuhan

dilakukan secara terencana, hal ini

organisasi.

Belajar

berfungsi sebagai syarat diterapkanya

yang

terjadi

(adaptive

belajar

organisasi

dalam

modal

rangka

learning) adalah sebuah proses yang

membangun

intelektual

tidak dirancang sebelumnya. Proses ini

organisasi, yang akan bermuara pada

terjadi akibat dari upaya organisasi

peningkatan kinerja organisasi.

memenuhi tuntutan perundangan.
2. Saran
Berdasarkan hal-hal di atas, dalam
penelitian ini dapat diajukan saran-saran
sebagai berikut;
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