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ABSTRAK 

 

Studi learning transfer bagi alumni Diklat Prajabatan Golongan III di Jawa Timur ini 

bertujuan untuk :  pertama, mengetahui apakah alumni Diklat Prajabatan Golongan III 

mengalami learning transfer; kedua, mengetahui  bagaimana aspek-aspek karakterisktik 

pembelajar, desain pelatihan dan lingkungan kerja mempengaruhi learning transfer pada 

alumni Diklat Prajabatan Golongan III; dan ketiga, mengetahui sejauhmana perubahan  yang 

terjadi pada alumni Diklat Prajabatan Golongan III sebagai hasil learning transfer. 

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yakni melalui metode 

wawancara mendalam terhadap 8 (delapan) orang informan yang telah mengikuti Diklat 

Prajabatan Golongan III yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi 

Jawa Timur pada Tahun 2015 dan Tahun 2016. Diklat diselenggarakan dengan pendekatan  

experiential learning yang didalamnya mengharuskan pembelajar mengaktualisasikan 
substansi materi yang diberikan. 

Hasil studi menunjukkan hal-hal pokok berikut : pertama, alumni mengalami 

generalisasi transfer ketika proses diklat pada tahapan aktualisasi di tempat kerja.  

Kesenjangan antara ‘dunia’ pelatihan dan ‘dunia’ kerja yang biasanya menjadi penghalang 

transfer dapat dijembatani dan pembelajar melakukan pemeliharaan transfer secara sadar 

(conscious maintenance) karena terikat kewajiban.  Kedua, faktor karakteristik pembelajar 

antara lain self efficacy dan motivasi serta dukungan atasan dapat  diintervensi melalui desain 

pelatihan yang menggunakan pendekatan experiential learning, sehingga dapat mendorong 

transfer.  Ketiga, intervensi pelatihan yang sama dapat menghasilkan level transfer yang 

berbeda.  Pembelajar yang memiliki keterbukaan terhadap pengalaman baru, kapabilitas dan 

self efficacy yang tinggi serta kesempatan unjuk kerja yang lebih luas, berpeluang mencapai 

level transfer yang lebih tinggi.   Rekomendasi untuk penelitian mendatang adalah perlunya 

studi yang lebih rinci mengenai faktor-faktor penentu transfer dalam kerangka proses transfer 

secara utuh mulai dari generalisasi, transfer parsial sampai dengan transfer optimal, dan 

penelitian lanjutan baik kualitatif maupun kuantitatif tentang bagaimana terjadinya level 

transfer.  

 

Kata kunci :  learning transfer, experiential learning, karakteristik pembelajar,       

                    lingkungan organisasi dan level transfer  
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