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ABSTRAKSI 

 Tujuan penelitian ini mengidentifikasi hubungan antara desain pelatihan, 

efikasi diri, retensi pelatihan, motivasi, dan transfer pelatihan. Pada penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melakukan penyebaran kuesioner 

sebagai alat pengumpulan data kemudian dianalisis menggunakan uji IBM SPSS 

21. Adapun responden pada penelitian ini adalah 100 anggota HMI yang telah 

mengikut Latihan Kader I HMI Yogyakarta Periode 2018-2019. Penelitian ini 

mengemukakan bahwa desain pelatihan, efikasi diri dan retensi pelatihan sebagai 

variabel independen memiliki pengaruh positif dan signifikan masing-masing 

terhadap transfer pelatihan, selain itu ditemukan bahwa motivasi memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap transfer pelatihan. Kemudian dalam 

analisis jalur motivasi sebagai variabel intervening hanya dapat memediasi desain 

pelatihan dan retensi pelatihan terhadap terhadap transfer pelatihan sedangkan 

efikasi diri tidak berhasil dimediasi oleh motivasi terhadap transfer pelatihan 

sebagai variabel dependen.  

Kata Kunci: Desain Pelatihan, Efikasi Diri, Retensi Pelatihan, Motivasi, Transfer 

Pelatihan, HMI. 

ABSTRACT 

 

 The aim of this research is to identify the correlation of training design, self-

efficacy, training retention, motivation and training transfer. This research used the 

quantitative approach by distributing the questionnaires as the tool to collect the 

data that were then analyzed using the test of IBM SPSS 21. The respondents 

involved in this research were 100 members of HMI that have joined the Cadre 

Training I of HMI Yogyakarta in the period of 2018-2019. This research revealed 

that the training design, self-efficacy and training retention as the independent 

variable had the positive and significant effect on the training transfer. In addition 

it has also been found that motivation had the positive and significant effect on the 

training transfer. In the analysis on the motivation lane as the intervening variable, 

it has been found that it could mediate the training design and training retention 

towards the training transfer; while, self-efficacy was not successful to be mediated 

by the training transfer as the dependent variable.  

 

Keywords: Training design, Self-Efficacy, Training Retention, Motivation, 

Training Transfer, HMI  
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PENDAHULUAN 

Dewasa ini organisasi menghadapi berbagai tantangan dengan seiring 

perkembangan zaman. Adapun tantangan yang dimaksud ada pada lingkup internal 

dan eksternal organisasi yang terus berkembang. Pada lingkup internal organisasi, 

peningkatan modal manusia menjadi bekal organisasi guna menjawab berbagai 

tantangan yang dihadapi organisasi tertentu. Kemudian salah satu isu tantangan saat 

ini yakni pengembangan sumber daya manusia. Keberadaan modal manusia 

menjadi penting seperti halnya nilai ekonomi berupa pengetahuan, kemampuan, 

dan keterampilan manusia dalam organisasi. Dengan pembekalan modal manusia 

dalam organisasi tersebut harapnya dapat membantu organisasi menjawab 

tantangan yang lainnya baik bersifat internal maupun eksternal organisasi (Snell & 

Bohlander, 2013: 4-5). 

Oleh sebab itu manajemen sumber daya manusia memiliki peranan penting 

sebagai bentuk manajerial organisasi yang memengaruhi kemampuan anggota 

organisasi perihal pengetahuan, keahlian dan sikap (Noe, 2017: 6). Manajemen 

sumber daya manusia memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas 

manusia dalam organisasi melalui program pelatihan yang terencana. Sejatinya 

tujuan dari pelatihan berkaitan dengan tujuan dari organisasi tersebut, yang 

kemudian pelaksanaannya diperlukan pengawasan serta pengarahan terhadap 

pelatihan guna menyesuaikan dengan tujuan dan strategi dari organisasi (Snell & 

Bohlander, 2013: 293). 

Pelatihan menjadi salah satu mekanisme atau proses guna mengembangkan 

modal manusia dalam sebuah organisasi. Modal manusia mengacu pada 

pengetahuan, keahlian tingkat lanjut, mengerti akan sistem dan kreativitas, serta 

motivasi untuk membuat produk berkualitas tinggi atau pelayanan yang baik ( Noe, 

2017): 8). Selain itu, pelatihan dianggap sebagai salah satu bentuk investasi jangka 

panjang yang dapat memberikan hasil yang lebih secara kinerja organisasi, oleh 

karena itu banyak organisasi pelatihan atau pembelajaran pada anggotanya (Snell 

& Bohlander, 2013: 292). Hingga pada intinya pengadaan pelatihan sumber daya 

manusia menjadi alat strategis guna meningkatkan daya tawar pada sebuah 

organisasi dengan memandang modal manusia yang dimiliki organisasi tertentu 

(Robbins, 2002 : 282).  

Dengan pengadaan pelatihan pada sebuah organisasi diharapkannya dapat 

meningkatkan kualitas kinerja (pengetahuan dan keahlian individual) pada 

organisasi tersebut (Snell & Bohlander, 2013: 292). Hasil dari pelatihan disebut 

transfer pelatihan yaitu peserta mampu menerapkan terkait apa yang telah dipelajari 

melalui pelatihan (Noe, 2017: 187). Adapun komponen dari transfer pelatihan yaitu 

Generalisasi yang merupakan kemampuan menerapkan yang telah dipelajari dan 

Pemeliharaan yaitu kemampuan yang dimiliki peserta setelah mengikuti pelatihan 

kemudian pemahaman terkait pelatihan tertentu terus digunakan pada lingkungan 

kerja. Selain itu, untuk memberikan hasil penilaian transfer pelatihan yang baik 

diperlukan input pelatihan diantaranya Karakteristik Peserta Pelatihan (ability, 

personality dan motivasi), Desain Pelatihan (prinsip pembelajaran, sequencing dan 

konten pelatihan) dan Lingkungan Kerja (dukungan dan kesemptan untuk 

menggunakan), adapun output dari pelatihan berupa Pembelajaran dan Retensi 

Pelatihan (Baldwin & Ford, 1988). 

Adapun salah satu organisasi saat ini yang sedang berkembang dengan 

maksud menjawab tantangan zaman yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). 
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HMI merupakan salah satu organisasi kemahasiswaan yang didirikan pada tanggal 

14 Rabiul Awal 1366 H / 5 Februari 1947 M di Gedung Kuliah Sekolah Tinggi 

Islam (STI) Jalan Senopati 30 Yogyakarta. HMI yang merupakan sebuah organisasi 

kemahasiswaan mengambil fokus pada perkaderan yang dijelaskan melalui frasa 

teks tujuannya yaitu “Terbinanya mahasiswa Islam menjadi insan Ulil Albab...” 

(Pengurus Besar HMI, 2009: 1). Sebagai salah satu organisasi perkaderan, HMI 

memiliki sistem perkaderan yang telah diatur melalui Pedoman Perkaderan yang 

kemudian dilaksanakan melalui “Skema Model Perkaderan HMI”. Melalui skema 

tersebut memberikan gambaran perkaderan yang ada di HMI yang kemudian dibagi 

menjadi tiga bagian diantaranya: 1. Pendidikan 2. Kegiatan 3. Jaringan. (Bidang 

PPU HMI Yogyakarta, 2017: 63-64).  

Melalui hasil tinjauan penelitian terdahulu transfer pelatihan dipengaruhi 

oleh beberapa variabel lainnya seperti misalnya desain pelatihan (Haryanto, et al, 

2011; Nawarni & Andrias, 2013; Velada, et al, 2007; Baldwin & Ford, 1988; dan 

Davids, et al, 2014). Proses desain pelatihan merupakan sistem yang kemudian 

akan diterapkan pada pengembangan program pelatihan (Noe, 2017: 10).  Selain itu 

variabel motivasi memberikan pengaruh terhadap transfer pelatihan (Bhatti & Kaur, 

2010; Bhatti, et al, 2013). Pada tinjauan penelitian lainnya yang dilakukan oleh 

Baldwin dan Ford (1988), menjelaskan faktor motivasional memberikan pengaruh 

signifikan terhadap pelatihan yang akan diadakan. Pada penelitian yang lainnya 

Efikasi Diri memiliki pengaruh signifikan pada transfer pelatihan (Velada, et al, 

2007; Haryanto, et al, 2011; Nawarni dan Andrias, 2013). Efikasi Diri adalah 

barometer terkait seberapa jauh seseorang dapat berhasil memahami pengetahuan 

dan keterampilan (Noe, 2017: 162). Sedangkan menurut Simamora (1997: 314) 

efikasi diri merupakan keyakinan peserta pelatihan dalam mempelajari dan 

menerapkan hasil dari pelatihan. Melalui penelitian Bhatti dan Kaur (2010) 

menjelaskan bahwa performa Efikasi Diri dapat meningkatkan transfer pelatihan 

melalui motivasi sebagai variabel mediasi. Menurut Velada, et al, (2007) Efikasi 

Diri dapat memberikan pengaruh signifikan ke transfer pelatihan bersama indikator 

karakteristik individual lainnya.   

Transfer pelatihan memiliki pengaruh dari retensi pelatihan (Baldwin & 

Ford, 1988). Retensi pelatihan menjadi variabel ouput pelatihan seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya. Retensi pelatihan merupakan tahapan di mana peserta 

pelatihan dapat memahami pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan dari 

pelatihan. Retensi pelatihan memiliki pengaruh positif terhadap transfer pelatihan 

dan Efikasi Diri (Haryanto, et al, 2011). 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pelatihan memiliki peran yang 

sangat penting terhadap keberlangsungan sebuah organisasi. Namun menurut 

Baldwin dan Ford (1988), seiring perkembangan zaman pelatihan kerap kali 

menghadapi masalah transfer dari hasil pelatihan. Dimana transfer itu sendiri 

meliputi generalisasi dari keseluruhan material kinerja serta mempertahankan 

perkembangan keterampilan. 

Adapun maksud penelitian ini yaitu meneliti hasil dari transfer pelatihan 

yang telah dilaksanakan oleh HMI sebagai salah satu organsasi perkaderan melalui 

beberapa variabel yang telah ditinjau dari penelitian-penelitian terdahulu.  
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LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Landasan Teori 

Pelatihan 

Pelatihan adalah proses yang tersistem guna mengubah sikap anggota 

organisasi dalam suatu arah untuk meningkatkan tujuan organisasional (Simamora, 

1997: 342). Menurut Noe (2017), pelatihan adalah proses mengacu pada usaha 

organisasi memfasilitasi anggotanya dalam mempelajari segala kompetensi dalam 

rana kinerja. Berdasarkan dengan pengertian pelatihan yang merupakan salah satu 

proses dalam sebuah organisasi maka pelatihan juga memiliki tujuan dan manfaat 

dalam pencapain dari proses dilakukan. Menurut Simamora (1997) tujuan dari 

pelatihan diantaranya; 1. Memperbaiki kinerja. 2. Meningkatkan keahlian para 

karyawan yang kemudian bersamaan kemajuan teknologi. 3. Meningkatkan 

efisiensi waktu belajar karyawan sehingga menjadi keunggulan karyawan. 4. 

Membantu penyelesaian masalah operasional. 5. Membuka peluang promosi 

karyawan. 6. Membantu orientasi kerja karyawan. 7. Membantu pemenuhan 

kebutuhan individual karyawan. 

Desain Pelatihan 

Desain pelatihan adalah sebuah pendekatan sistematis agar dapat 

meningkatkan atau mengembangkan program pelatihan (Noe, 2017:7). Untuk 

memasuki tahap pelatihan maka organisasi memerlukan tahap pendesainan atau 

perencanaan. Kemudian desain pelatihan menurut Kaswan (2015: 332) adalah 

karakteristik lingkungan belajar yang mencakup beberapa hal semisal bahan yang 

bermakna, tujuan pembelajaran, program organisasi, kesempatan mempraktikkan, 

umpan balik (feedback) dan sebagainya.  Desain pelatihan merupakan salah 

satu bagian penting dari pelatihan. Menurut Snell & Bohlander (2013), bahwa 

desain pelatihan harus dilihat dari kebutuhan dari organisasi setelah itu 

diperlukannya perhatian terhadap beberapa isu seperti; (1) tujuan instruksional 

pelatihan, (2) kesiapan peserta pelatihan dan termotivasi, (3) prinsip pembelajar dan 

(4) karakteristik instruktur. Desain pelatihan memiliki hubungan terhadap pelatihan 

dengan berbagai wadah seperti halnya, secara individual, kelompok dan organisasi. 

Setiap wadah memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing (Swart et al., 

2005: 258). Desain pelatihan perlu melakukan pertimbangan terkait menciptakan 

lingkungan belajar sebagai upaya mendukung peserta dalam memperoleh hasil 

pembelajaran (Noe, 2017: 160). 

Retensi Pelatihan 

 Retensi pelatihan adalah kemampuan mengingat akan prilaku dan  

kemampuan yang dimiliki peserta pelatihan. Kemudian peserta pelatihan dituntut 

untuk melakukan coding/menerjemahkan prilaku dan kemampuan yang telah 

diamati dengan cara yang terorganisir sehingga dapat diingat yang nantinya dapat 

diterapkan (Noe. 2017: 144). Pada penelitian terdahulu Baldwin dan Ford (1988) 

menjelaskan bahwa retensi pelatihan adalah tingkatan mengenai kemampuan 

peserta pelatihan untuk mempertahankan dan menguasai pengetahuan serta 

keterampilan yang didapatkan dari pelatihan. Menurut Velada, et al. (2007) retensi 

pelatihan kerap kaitannya dengan kemampuan kognitif yang kemudian membuat 
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peserta pelatihan untuk memahami dan mempertahankan konten dari pelatihan. 

Kemampuan kognitif terdiri dari tiga dimensi (Noe. 2017: 133): 1. Pemahaman 

verbal yaitu mengacu pada kemampuan seseorang untuk memahami keterampilan 

secara lisan maupun tulisan. 2. Kemampuan kuantitatif yaitu mengacu pada 

seberapa cepat seseorang menyelesaikan permasalah secara matematis/kuantitatif. 

3. Kemampuan pemikiran yaitu kemampuan yang mengacu pada bagaimana 

seseorang membuat solusi dari sebuah permasalahan. 

Transfer Pelatihan 

 Transfer pelatihan merupakan salah satu dari kriteria dari evaluasi program 

pelatihan. Transfer pelatihan menjadi landasan terkait seberapa jauh peserta 

pelatihan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari dari pelatihan 

yang dilakukan (Snell & Bohlander. 2013). Peran dari transfer pelatihan merupakan 

salah satu proses penanaman objektif pelatihan berhubungan dengan nilai-nilai 

serta materi yang diajarkan (Mathis & Jackson, 2006; 317). Adapun transfer 

pelatihan yang efektif harus memenuhi kondisi tertentu diantaranya; 1. Peserta 

pelatihan perlu menerima materi pelatihan serta mampu menerapkannya. 2. Peserta 

pelatihan dapat menerapkan hasil pelatihan tersebut secara terus menerus. 

 Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa transfer pelatihan mengacu 

pada hasil pelatihan terkait materi pelatihan dan pembelajaran selama pelatihan 

dilaksanakan. Adapun hasil dari transfer pelatihan mengacu pada generalisasi dan 

pemeliharaan materi hasil pelatihan dan pembelajaran. Generalisasi yang dimaksud 

yaitu bagaimana peserta pelatihan menerapkan seluruh materi pembelajaran dan 

pelatihan yang dipelajari pada saat bekerja. Selain itu pemeliharaan yaitu terkait 

peserta pelatihan menjaga hasil pelatihan untuk tetap digunakan dan terus 

berlangsung serta diterapkan saat bekerja (Noe. 2017: 159). Selain itu pemeliharaan 

kerap kaitannya dengan proses penggunaan kapabilitas yang baru dipelajari dan 

yang akan berlangsung seiring waktu (Kaswan. 2015: 331). 

Efikasi Diri 

Efikasi diri menurut Bandura (1997; 2) yaitu keyakinan seseorang akan 

kemampuannya untuk sukses dalam melakukan sesuatu. Dijelaskan lebih lanjut, 

setiap manusia memiliki kontrol atas dirinya masing-masing. Kemudian orang-

orang memiliki kontrol kuat atas dirinya dipengaruhi oleh motivasi, keadaan afektif 

dan keyakinan atas apa yang mereka lakukan adalah benar secara objektif. 

Keyakinan yang kuat memiliki peranan paling penting dalam melakukan suatu hal. 

Adapun dalam Manajemen SDM Efikasi diri adalah barometer terkait seberapa jauh 

seseorang dapat berhasil memahami pengetahuan dan keterampilan (Noe, 2017: 

162). Sedangkan menurut Simamora (1997: 314) Efikasi diri merupakan keyakinan 

peserta pelatihan dalam mempelajari dan menerapkan hasil dari pelatihan.  

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan maka efikasi diri kerap 

kaitannya persepsi peserta pelatihan terkait kepercayaan untuk menguasai materi 

serta kemampuan yang dipelajari dalam pelatihan. Adapun persepsi yang dibangun 

tersebut tidak memiliki hubungan kuat terkait kemampuan belajar seseorang dalam 

menerima materi serta menerapkannya. 

Motivasi 
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Menurut Kaswan (2015: 86) motivasi yaitu suatu bentuk proses tertentu 

dalam diri seseorang yang bergerak berdasarkan penyeimbangan kebutuhan 

fisiologis dan psikologis. Kemudian keberadaan proses tersebut berujung pada 

siklus akhir motivasi berupa tujuan atau insentif tertentu. Tujuan atau insentif 

merupakan suatu hal yang akan mencapai kebutuhan yang menjadi dasar motivasi. 

Motivasi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi transfer dari 

pelatihan, dimana motivasi untuk belajar merupakan keinginan dari peserta 

pelatihan yang ingin memahami konten dari pelatihan. Motivasi ini pun juga 

dipengaruhi dari karakteristik individu serta lingkungan sekitar (Noe. 2017: 131). 

Hipotesis 

 Dalam beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Davids, et al 

(2014) dan Burke dan Hutchins (2007) menjelaskan bahwa desain pelatihan dapat 

memberikan pengaruh terhadap transfer pelatihan. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Gil, et al (2016) menyebutkan bahwa desain pelatihan berdampak 

negatif terhadap transfer pelatihan.  

Desain pelatihan memiliki peranan sebagai input pada pelatihan. Dalam 

tahapan desain pelatihan dimulai dari melihat dasar kebutuhan dan identifikasinya 

yang kemudian melakukan proses perancangan pelatihan hingga penilaian 

efektivitas dan efisiensi pelatihan (Widodo. 2014: 95). Selain itu desain pelatihan 

memiliki peranan penting dengan melalui pendesainan pelatihan yang memiliki 

pemeliharaan kemampuan dan pengetahuan dari peserta pelatihan (Swart, et al., 

2005: 253). Desain pelatihan dapat berdampak pada faktor-faktor yang ada dalam 

program pelatihan untuk meningkatkan peluang terjadinya transfer pelatihan. 

Adapun agar transfer pelatihan terjadi, atasa perlu menerapkan transfer teori 

pelatihan dan mendorong peserta untuk bertanggung jawab untuk belajar dan untuk 

terlibat dalam strategi manajemen diri (Noe. 2017: 188). 

 Dengan dasar peninjauan teori sebelumnya maka peneliti menetapkan, 

H1: Desain pelatihan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap transfer 

pelatihan. 

 

Efikasi diri merupakan keyakinan dari peserta pelatihan untuk dapat 

mempelajari dan memahami konten dari pelatihan. Efikasi diri menjadi bentuk 

penilaian dari kesiapan peserta pelatihan untuk mengikuti pelatihan. Kemudian dari 

efikasi diri peserta pelatihan diharapkan dapat menerapkan apa yang telah dipelajari 

saat pelatihan (Hollenbeck, et al. 2008: 280). Dalam hal ini kerap kaitannya dengan 

transfer pelatihan, dimana generalisasi menjadi salah satu indikator penting dimana 

peserta pelatihan dapat menerapkan yang dipelajari (Noe. 2017: 187). 

Kaswan (2015: 338-339) menjelaskan bahwa efikasi diri memiliki peranan 

penting, agar peserta pelatihan tidak mengalami lapse atau bergantung pada 

kemampuan lama dari peserta pelatihan. Peserta pelatihan yang tidak memiliki 

efikasi diri yang tinggi akan menyebabkan lapse atau kegagalan transfer pelatihan. 

Efikasi diri pun memiliki peranan penting dalam transfer pelatihan dengan melihat 

keyakinan peserta pelatihan yang tinggi  dapat melewati tahapan pelatihan dengan 

baik serta menerapkannya (Goldstein & Ford. 2002: 116). 
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Kemudian melalui tinjauan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Haryanto, et al (2011) dan Holton, et al (2000) diketahui bahwa efikasi diri 

memiliki pengaruh positif terhadap transfer pelatihan. Sedangkan de-Caires (2013) 

menjelaskan bahwa efikasi diri berpengaruh negatif terhadap transfer pelatihan. 

 Berdasarkan tinjauan teori sebelumnya maka peneliti menetapkan hipotesis 

kedua sebagai berikut. 

H2: Efikasi diri memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap transfer 

pelatihan. 

 

 Pada penelitian yang dilakukan oleh Nawarni dan Andrias (2013) dijelaskan 

bahwa retensi pelatihan berpengaruh negatif terhadap transfer pelatihan. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Velada, et al (2007) dan Bhatti et al (2014) 

menemukan bahwa retensi pelatihan memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap transfer pelatihan. 

Seperti yang ditelah dijelaskan sebelumnya retensi pelatihan kerap 

kaitannya dengan karakteristik pribadi dari peserta pelatihan. Peserta pelatihan 

yang memiliki karakteristik pribadi yang relevan efektivitas pelatihan dilahat 

melalui tiga bentuk diantaranya; Pertama, Kemampuan mental umum yakni 

kemampuan yang dalam memahami secara menyeluruh materi selama proses 

pembelajaran, Kedua Keterampilan dasar yaitu kemampuan dalam menjalankan 

tugas daras seperti membaca dan menulis, Ketiga yakni Motivasi belajar dari 

peserta pelatihan yang memiliki minat untuk memperlajari bahan dari pelatihan 

(Kaswan. 2015: 295) 

Kemudian retensi pelatihan kerap kaitannya dengan salah satu prinsip 

belajar yakni pengulangan materi pelatihan. Pengulangan yang dimaksud yaitu 

peserta pelatihan melakukan review pada materi-materi pelatihan yang telah 

dipelajari sehingga dapat menjadi lebih lama diingat (Widodo. 2015: 87). Pada 

salah satu indikator transfer pelatihan yakni pemeliharaan, yaitu upaya menjaga 

hasil pelatihan untuk tetap digunakan dan terus berlangsung serta dapat diterapkan 

(Noe. 2017: 159). Selain itu kesiapan dari peserta pelatihan dapat memiliki 

pengaruh pada transfer pelatihan. Peserta pelatihan yang memiliki kesiapan untuk 

belajar diharapkan dapat mempertahankan apa yang telah dipelajari dan dengan 

dukungan dari lingkungan organisasi dapat memberikan retensi pembelajaran pada 

peserta pelatihan (Goldstein & Ford. 2002: 86). 

Dengan tinjauan teori tersebut maka peniliti menetepkan hipotesis 

berikutnya yaitu. 

H3: Retensi pelatihan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap transfer 

pelatihan. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Gegenfurtner, et al (2009) menjelaskna 

bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi motivasi hingga 

berdampak pada hasil pelatihan berupa transfer pelatihan. Adapun pada penelitian 

ini motivasi sebelumnya dipengaruhi oleh desain pelatihan dimana pada hasil 

penelitiannya menjelaskan bahwa desain pelatihan memiliki pengaruh positif 

terhadap motivasi. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Aziz dan Selamat (2016) memiliki 

hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Gegenfurtner, et al (2009) 
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yang menjelaskan bahwa desain pelatihan memiliki pengaruh positif terhadap 

motivasi.  

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yunior (2018) menjelaskan 

bahwa hasil penelitian bahwa desain pelatihan sama sekali tidak memiliki pengaruh 

terhadap motivasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Bhatii dan Kaur (2010) menjelaskan bahwa 

Efikasi Diri memiliki pengaruh terhadap Motivasi. Selain itu Motivasi juga 

ditempatkan variabel intervening dimana dapat memediasi beberapa variabel 

sebelumnya.  

Melalui penelitian yang dilakukan oleh Kirwan dan Birchall (2006) 

menjelakan bahwa Efikasi Diri memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

Motivasi. Hasil penelitian pun memiliki hasil yang sama dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Bhatti dan Kaur (2010). 

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Celestin dan Yufen (2018) 

mendapatkan hasil bahwa Efikasi Diri tidak memiliki pengaruh terhadap Motivasi. 

Hal ini menjelaskan bahwa hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Bhatti 

dan Kaur (2010) dan Kirwan dan Birchall (2006). 

Retensi Pelatihan sejatinya memiliki pengaruh terhadap Motivasi hal ini 

diijelaskan oleh Ananda dan Suhuaryo (2017) melalui hasil penelitian yang 

dilakukannya, Adapun penelitian yang dilakukan oleh Huang, et al (2015) dan 

Salleh, et al (2017) yang menjelaskan bahwa Retensi Pelatihan tidak memiliki 

pengaruh terhadap Motivasi. 

H4: Desain Pelatihan, Efikasi Diri, dan Retensi Pelatihan memiliki pengaruh 

terhadap Motivasi secara bersamaan. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Bhatti dan Kaur (2010) menjelaskan 

bahwa Desain Pelatihan sejatinya memiliki pengaruh langsung terhadap Transfer 

Pelatihan. Namun, adapun hasil lainnya menjelaskan bahwa pengaruh Desain 

Pelatihan terhadap Transfer Pelatihan dapat melalui Motivasi sebagai variabel 

intervening. 

Dengan berdasarkan hasil penelitian sebelumnya peneliti menetapkan 

hipotesis berikutnya, yaitu: 

H5: Desain Pelatihan memiliki pengaruh terhadap Transfer Pelatihan melalui 

Motivasi sebagai variabel intervening 

Penelitian dilakukan oleh Holton (2000) menjelaskan bahwa Motivasi 

memiliki peranan penting dalam memediasi hubungan antara Efikasi Diri terhadap 

Transfer Pelatihan. Dimana, Efikasi miliki pengaruh terhadap Transfer Pelatihan 

melalui Motivasi sebagai variabel intervening. 

Berdasarkan rujukan hasil penelitian sebelumnya maka penelitian 

menetapkan hipotesis berikutnya, yaitu: 

H6: Efikasi Diri memiliki pengaruh terhadap Transfer Pelatihan melalui Motivasi 

sebagai variabel intervening. 
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Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bhatti et al (2013) 

menjelaskan bahwa Motivasi dapat ditempatkan sebagai variabel intervening 

dimana pada hasil penelitian tersebut ditemukan Motivasi dapat memediasi 

hubungan beberapa variabel terhadap Transfer Pelatihan salah satu variabelnya 

yaitu Retensi Pelatihan.  

Dengan berdasarkan hasil peneltian sebelumnya maka peneliti menetapkan 

hipotesis berikut, yaitu: 

H7: Retensi Pelatihan memiliki pengaruh terhadap Transfer Pelatihan melalui 

Motivasi sebagai variabel intervening. 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Creswell 

(2010: 4) penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menguji beberapa teori 

sebelumnya dengan menggunakan hubungan antar veriabel tertentu. Kemudian dari 

beberapa variabel tersebut menggunakan beberapa instrumen penelitian dan 

penggunaan data yang telah didapatkan dianalisis dengan prosedur statistik. 

Adapun bentuk penelitian kuantitatif memiliki asumsi pengujian teori secara 
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deduktif. Penelitian ini dilakukan di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang 

Yogyakarta yang beralamat di Jalan Karangkajen MG III/966 Yogyakarta.  

Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah anggota baru HMI Cabang Yogyakarta 

yang dituntut untuk mengikuti pelatihan periode 2018-2019 berjumlah 676 orang 

(Pengurus HMI Cab. Yogyakarta, 2019). Sampel penelitian adalah sekumpulan 

individu yang dapat mewakili jumlah dari populasi yang kerap kali berjumlah besar 

(Wirawan, 2015: 736). Kemudian pada penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling,, adalah salah satu teknik sampling non random sampling 

dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri 

khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab 

permasalahan penelitian..Adapun penentuan jumlah sampel yang di ambil dari 

populasi menggunakan rumus Slovin (Sugioyono, 2016) dengan mendapatkan hasil 

sampel sebesar 100 orang. 

Variabel dan Definisi Operasional 

Desain Pelatihan (X1) 

Burke dan Hutchins (2007) dalam Davids et al. (2014) menjelaskan bahwa 

Desain Pelatihan dapat memberikan pengaruh transfer pelatihan melalui dimensi 

intervention design dan delivery includes. Kemudian dalam penelitian ini 

menggunakan beberapa indikator yang dikembangkan oleh Davids et al. (2014), 

yaitu: a. Efisiensi Pelatihan dan b. Relevansi Pelatihan.  

Efikasi Diri (X2) 

Menurut Holton, et al. (2000) dalam Haryanto et al. (2011), efikasi diri 

merupakan keyakinan peserta pelatihan secara individu guna mengubah kualitas 

kinerja/belajar. Kemudian pada variabel efikasi diri menggunakan indikator yang 

dikembangkan oleh Haryanto et al. (2011), yaitu; a. Menggunakan keterampilan 

dan pengetahuan baru. b. Keyakinan menguasai keterampilan dan pengetahuan 

baru, c. Penggunaan dalam situasi sulit, dan d. Keterampilan dan pengetahuan baru 

sebagai solusi. 

Retensi Pelatihan (X3) 

Baldwin dan Ford (1988)  dalam Velada et al. (2007) menjelaskan bahwa 

retensi pelatihan adalah tingkatan mengenai kemampuan peserta pelatihan dapat 

mempertahankan dan menguasai pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan 

dari pelatihan. Menurut Velada et. al. (2007) terdapat beberapa indikator yang dapat 

digunakan, diantaranya; a. Daya Ingat b. Memahami, dan c. Content Maintenance. 

Motivasi (Z) 

Menurut Noe (1986) dalam Bhatti et al. (2013), menjelaskan bahwa 

motivasi dapat memberikan pengaruh pada proses transfer pengetahuan dan 

kemampuan dalam pelatihan.. Kemudian  variabel ini menempatkan beberapa 

indikator yang dikembangkan oleh Bhatti et al. (2013), diantaranya: a. Intervention 

Fulfilment, b. Hasil pembelajaran, dan c. Peluang untuk digunakan. 
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Transfer Pelatihan (Y) 

Baldwin dan Ford (1988) menjelaskan bahwa transfer pelatihan yaitu 

pencapaian peserta pelatihan dalam menerapkan pengetahuan, kemampuan dan 

sikap secara efektif. Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini berdasar 

pada Baldwin & Ford (1988), yaitu: a. Generalisasi dan b. Maintenance. 

Uji Instrumen Penelitian 

Uji Validitas 

Uji Validitas adalah instrumen pengukuran kebsahan atau valid tidaknya 

sebuah kuesioner (Ghozali. 2013). Validitas sebuah kuesioner jika 

pertanyaan/pernyataan dalam kuesioner mampu untuk menjelaskan sesuatu yang 

diukur oleh kuesioner tersebut. Adapun dalam pengukuran validitas dari kuesioner 

menggunakan rumus korelasi (Ghozali: 2013) 

Kemudian pengujian validitas dari mengkorelasikan skor pada indikator 

dengan skor variabel. Jika nilai r hitung > nilai r tabel maka, indikator kuesioner 

tersebut valid.  

Uji Reliabilitas 

Pada Ghozali (2013) menjelaskan bahwa Uji Reliabilitas merupakan alat ukur 

suatu kuesioner dengan mengguji apakah indikator pada kuesioner tersebut reliabel. 

Uji Reliabilitas pada penelitian ini menggunakan Cronbach’s Alpha, yang dimana 

variabel dikatakan reliabel jika nilai lebih dari 0,60. 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Heteroskedasitas 

Dalam Ghozali (2005) Uji Heteroskedastisitas adalah pengujian untuk 

mengetahui terjadinya varian yang tidak sama pada variabel bebas yang berbeda. 

Kemudian dengan model regresi yang baik yakni memiliki homoskedasitas atau 

tidak terjadinya heterpskedastisitas. Indikator yang digunakan dalam uji 

heteroskedastisitas adalah nilai probabilitas signifikan dari varibel-variabel 

independen > 0,05 yang menunjukkan model regresi homoskedasitas.  

Uji Multikolinearitas 

 Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui korelasi antar variabel 

bebas dalam model regresi (Ghozali. 2013). Model regresi yang baik semestinya 

tidak memiliki korelasi antar variabel bebas. Jika diantara variabel bebas memiliki 

korelasi maka, variabel tersebut tidak orthogonal. Variabel orthogonal yakni 

variabel bebas yang memiliki nilai korelasi dengan variabel bebas lainnya 

berjumlah nol. Kemudian indikator dari Uji Multikolinearitas adalah nilai tolerance 

≥ 0,10 dan nilai VIF ≤ 10  yang menjelaskan tidak terjadinya multikolinearitas.  

Metode Analisis Data 

Analisis Regresi Linear Berganda 
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Untuk mengetahui pengaruh varibel bebas terhadap variabel terikat maka, 

pada penelitian ini  menggunakan analisis regresi linear sederhana 

Uji t 

 Dalam Ghozali (2013) menjelaskan Uji beda t bertujuan untuk mengetahui 

seberapa jauh pengaruh variabel bebas digunakan dalam penelitian secara 

individual dalam menjelaskan variabel dependen secara parsial. Jika koefisien 

regresi signifikan ≤ 0,05 maka variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel 

terikat secara parsial. Hasil dari Uji t ini akan merujuk pada kesimpulan apakah 

hipotesis dalam penelitian dapat diterima atau ditolak. 

Analisis Jalur  

Analisis Jalur yakni analisis yang bertujuan untuk menguji pengaruh 

variabel intervening dalam hubungan variabel bebas dan variabel terikat (Ghozali. 

2013). Dalam analisis jalur menggunakan regresi linear bergan untuk menjelaskan 

hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini 

penggunaan analisis jalur untuk menganalisa data yang didapatkan, kemudian 

model yang disusun memiliki keterkaitan hubungan antar variabel yang dapat 

diestimasikan secara simultan 

HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini mengambil data primer dari hasil jawaban kuesioner yang 

disebar sebanyak 100 kuesioner sebagai sampel dari populasi peserta Latihan Kader 

1 yang dilaksanakan oleh HMI cabang Yogyakarta. Kemudian dengan berdasarkan 

hasil kuesioner yang disebar diketahuan karakteristik responden penelitian dengan 

jenis kelamin pria berjumlah 75 orang dengan persentase 75% dan jenis kelamin 

wanita berjumlah orang 25 dengan persentase 25%. Selain itu karakteristik 

responden penelitian asal komisariat HMI FE UII berjumlah 54 orang dengan 

persentase 54%, HMI FIAI UII berjumlah 17 orang dengan persentase 17%, HMI 

FTI UII berjumlah 5 orang dengan persentase 5%, HMI FISIPOL UMY  berjumlah 

2 orang dengan persentase 2% HMI FH UMY berjumlah 5 orang dengan persentase 

5%, HMI SYARIAH DAN HUKUM UIN SUKA berjumlah 3 orang dengan 

persentase 3%, HMI D3 FE UII berjumlah 6 orang dengan persentase 6%, HMI 

FEB UMY berjumlah 1 orang dengan persentase 1%, HMI FH UII berjumlah 3 

orang dengan persentase 3%, HMI FPSB UII berjumlah 1 orang dengan persentase 

1%, HMI FMIPA UII berjumlah 1 orang dengan persentase 1%, HMI 

USHULUDDIN SUKA 2 berjumlah 2 orang dengan persentase 2%. 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Tabel 1. Hasil Uji Validitas 

Variabel Item 

Pertanyaan 

R Hitung R tabel Keterangan 

Desain 

Pelatihan 

X1.1 0.899 0.195 Valid 

X1.2 0.914 0.195 Valid 

X1.3 0.857 0.195 Valid 

X1.4 0.864 0.195 Valid 

X1.5 0.826 0.195 Valid 
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X1.6 0.868 0.195 Valid 

Efikasi Diri X2.1 0.889 0.195 Valid 

X2.2 0.913 0.195 Valid 

X2.3 0.887 0.195 Valid 

X2.4 0.924 0.195 Valid 

X2.5 0.905 0.195 Valid 

X2.6 0.896 0.195 Valid 

X2.7 0.903 0.195 Valid 

Retensi 

Pelatihan  

X3.1 0.811 0.195 Valid 

X3.2 0.909 0.195 Valid 

X3.3 0.631 0.195 Valid 

Motivasi  Y.1 0.846 0.195 Valid 

Y.2 0.854 0.195 Valid 

Y.3 0.929 0.195 Valid 

Y.4 0.929 0.195 Valid 

Y.5 0.927 0.195 Valid 

Y.6 0.913 0.195 Valid 

Transfer 

Pelatihan 

Z.1 0.921 0.195 Valid 

Z.2 0.936 0.195 Valid 

Sumber: Data primer Diolah Tahun 2019 

Berdasarkan Tabel 1. maka hasil uji validitas dengan jumlah 100 responden 

dapat diketahui R hitung dari semua item pertanyaan variabel penelitian lebih besar 

dari R tabel, sehingga setiap pertanyaan/pernyataan pada kuesioner dapat dikatakan 

valid dan dapat digunakan. 

Hasil Uji Reliabilitas 

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha Alpha Keputusan 

Desain 

Pelatihan  

0.811 0.6 Reliabel 

Efikasi Diri 0.807 0.6 Reliabel 

Retensi 

Pelatihan 

0.821 0.6 Reliabel 

Motivasi 0.815 0.6 Reliabel 

Transfer 

Pelatihan 

0.907 0.6 Reliabel 

Sumber: Data primer Diolah Tahun 2019 

Berdasarkan Tabel 2. hasil uji reliabilitas dari 100 responden diperoleh nilai 

Cronbach Alpha setiap variabel lebih besar dari nilai 0.6. Maka setiap jawab dari 

variabel dapat dikatakan reliabel.   

Hasil Uji Hipotesis 

 Pada pengujian Hipotesis menggunakan beberapa metode analisis, untuk 

pengujian Hipotesis pertama sampai ketiga akan menggunakan analisis regresi 

linear sederhana sedangkan Hipotesis keempat akan menggunakan analisis regresi 

linear berganda dengan analisis jalur. 
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Hipotesis 1 

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana (Hipotesis 1) 

Variabel Unstandardized 

Beta 

t hitung Sig t Keterangan 

Konstanta 1.672 3.051   

Desain 

Pelatihan 
0.238 10.381 0.000  

R Square 0.524 

Variabel Dependen: Transfer Pelatihan 

Sumber: Data primer Diolah Tahun 2019 

Berdasarkan Tabel 3. diketahui nilai t hitung 10.381, koefisien regresi (beta) 

0.238 dengan probabilitas (p) 0.000. Berdasarkan dari nilai R square sebesar 0.524, 

kemudian menjelaskan bahwa Pengaruh antara Desain pelatihan terhadap Transfer 

Pelatihan sebesar 52,4%. 

Dengan penjelasan sebelumnya maka di ambil kesimpulan bahwa hipotesis pertama 

“Desain pelatihan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap transfer 

pelatihan” terbukti. 

Hipotesis 2 

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana (Hipotesis 2) 

Variabel Unstandardized 

Beta 

t hitung Sig t Keterangan 

Konstanta 1.064 2.383   

Efikasi 

Diri 
0.236 14.164 0.000  

R Square 0.672 

Variabel Dependen: Transfer Pelatihan 

Sumber: Data primer Diolah Tahun 2019 

Berdasarkan Tabel 4. diketahui nilai t hitung 14.164, koefisien regresi (beta) 

0.236 dengan probabilitas (p) 0.000. Berdasarkan dari nilai R square sebesar 0.672, 

kemudian menjelaskan bahwa Pengaruh antara Efikasi Diri terhadap Transfer 

Pelatihan sebesar 67,4%. 

 Dengan penjelasan sebelumnya maka di ambil kesimpulan bahwa hipotesis 

kedua “Efikasi Diri memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap transfer 

pelatihan” terbukti. 

Hipotesis 3 
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Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana (Hipotesis 3) 

Variabel Unstandardized 

Beta 

t hitung Sig t Keterangan 

Konstanta 5.412 8.273   

Retensi 

Pelatihan 
0.203 2.853 0.005  

R Square 0.077 

Variabel Dependen: Transfer Pelatihan 

Sumber: Data primer Diolah Tahun 2019 

Berdasarkan Tabel 5. diketahui nilai t hitung 2.853, koefisien regresi (beta) 

0.203 dengan probabilitas (p) 0.000. Berdasarkan dari nilai R square sebesar 0.077, 

kemudian menjelaskan bahwa Pengaruh antara Retensi Pelatihan terhadap Transfer 

Pelatihan sebesar 7,7%. 

 Dengan penjelasan sebelumnya maka di ambil kesimpulan bahwa hipotesis 

ketiga “Retensi Pelatihan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

transfer pelatihan” terbukti. 

Hipotesis 4 

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Variabel X 

terhadap Z 

 

Variabel Unstandardized 

Beta 

Standardized 

Beta 

t hitung 

Konstan 0.590   

Desain 

Pelatihan 

0.658 0.629 6.617 

Efikasi Diri 0.250 0.273 2.849 

Retensi 

Pelatihan 

0.148 0.063 1.363 

R Square 0.817 

Variabel Dependen: Motivasi 

Sumber: Data primer Diolah Tahun 2019 

Setelah melakukan analisis berganda dapat diketahui bahwa 

persentasi gabungan variabel X dapat mempengaruhi variable Z adalah 

sebesar 0.817 atau 81.7%. . 
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Dengan penjelasan sebelumnya maka di ambil kesimpulan bahwa 

hipotesis keempat “Desain Pelatihan, Efikasi Diri, dan Retensi Pelatihan 

memiliki pengaruh terhadap Motivasi secara bersamaan.” terbukti. 

Hipotesis 5, 6 dan 7 

 

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda  
Variabel Unstandardized 

Beta 

Standardized 

Beta 

t 

hitung 

Sig. 

Tahap 1 

Konstan 1.112    

Desain 

Pelatihan 

-0.007 -0.021 -0.164 0.870 

Efikasi 

Diri 

0.242 0.841 6.541 0.000 

Retensi 

Pelatihan 

-0.005 -0.007 -0.114 0.909 

R Square 0.672 

Variabel Dependen: Transfer Pelatihan 

Tahap 2 

Konstan 0.590    

Desain 

Pelatihan 

0.658 0.629 6.617 0.000 

Efikasi 

Diri 

0.250 0.273 2.849 0.005 

Retensi 

Pelatihan 

0.148 0.063 1.363 0.176 

R Square 0.817 

Variabel Dependen: Motivasi 

Sumber: Data primer Diolah Tahun 2019 

Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana (Motivasi (Y) terhadap Transfer 

Pelatihan (Z)) 

Variabel Unstandardize

d Beta 

Standardized  

Beta 

t hitung Sig t 

Konstant

a 

1.899  3.489  

Motivasi 0.224 0.712 10.037 0.000 

R Square 0.507 

Variabel Dependen: Transfer Pelatihan 

Sumber: Data primer Diolah Tahun 2019 

Berdasarkan Tabel 7. diketahui nilai t hitung 10.037, koefisien regresi (beta) 

0.224 dengan probabilitas (p) 0.000. Berdasarkan dari nilai R square sebesar 0.507, 
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0.507 

kemudian menjelaskan bahwa Pengaruh antara Motivasi terhadap Transfer 

Pelatihan sebesar 50,7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2. Diagram Jalur 

Sumber: Data primer Diolah Tahun 2019 

 

Tabel 9. Hasil Pengujian Besar Pengaruh Antar Variabel 

Pengaruh 

Langsung 

Besar 

pengaruh 

Perbandingan Pengaruh 

tidak 

langsung 

Besar 

pengaruh 

Kesimpulan Hasil  

X1  Z 0.021 < X1YZ 0.448 Ada 

pengaruh 

yang 

signifikan 

dari desain 

pelatihan 

terhadap 

transfer 

pelatihan 

melalui 

motivasi 

H1 

Terbukti 

X2  Z 0.841 > X2YZ 0.194 Tidak Ada 

pengaruh 

yang 

signifikan 

dari Efikasi 

diri terhadap 

transfer 

pelatihan 

melalui 

motivasi 

H1 tidak 

terbukti 

X3  Z 0.007 < X3YZ 0.044 Ada 

pengaruh 

H1 

terbukti 

-0.007 

0.063 

0.273 

0.62

9 

Desain 

Pelatihan 

Efikasi Diri 

Retensi 

Pelatihan 

Motivasi 

Transfer 

Pelatihan 

-0.021 

0.841 
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yang 

signifikan 

dari retensi 

pelatihan 

terhadap 

transfer 

pelatihan 

melalui 

motivasi 

Sumber: Data primer Diolah Tahun 2019 

Berdasarkan Tabel 9. maka dapat diambil kesimpulan bahwa:  

Hipotesis kelima “Desain pelatihan memiliki pengaruh terhadap transfer pelatihan 

melalui motivasi sebagai intervening.”  Terbukti. 

Hipotesis keenam “Efikasi Diri memiliki pengaruh terhadap Transfer Pelatihan 

melalui Motivasi sebagai variabel intervening.”  Tidak Terbukti. 

Hipotesis ketujuh “Retensi Pelatihan memiliki pengaruh terhadap Transfer 

Pelatihan melalui Motivasi sebagai variabel intervening.”  Terbukti. 

PEMBAHASAN 

Pengaruh Desain Pelatihan Terhadap Transfer Pelatihan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa 

desain pelatihan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap transfer 

pelatihan. Hal ini dijelaskan dari uji regresi yang memiliki hasil nilai t hitung 

10.381, koefisien regresi (beta) 0.238 dengan probabilitas (p) 0.000. Berdasarkan 

dari nilai R square sebesar 0.524, kemudian menjelaskan bahwa Pengaruh antara 

Desain pelatihan terhadap Transfer Pelatihan sebesar 52,4%. 

 Adapun dengan hasil ini maka mendukung penelitian yang dilakukan 

Davids et al. (2014) menjelaskan bahwa desain pelatihan memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap transfer pelatihan dengan menggunakan refrensi indikator 

yang sama. Selain itu dari hasil penelitian yang dilakukan mendukung Burke dan 

Hutchins. (2007) yang menjelaskan desain pelatihan memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap transfer pelatihan. Kemudian menolak hasil penelitian oleh Gil 

et al (2016) yang menjelaskan bahwa desain pelatihan berpengaruh negatif terhadap 

transfer pelatihan 

Pengaruh Efikasi Diri Terhadap Transfer Pelatihan  

 Dengan menggunakan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui 

bahwa efikasi diri memiliki pengaruh postif dan signifikan terhadap transfer 

pelatihan. Hal ini diketahui melalui uji regresi dengan hasil nilai t hitung 14.164, 

koefisien regresi (beta) 0.236 dengan probabilitas (p) 0.000. Berdasarkan dari nilai 

R square sebesar 0.672, kemudian menjelaskan bahwa Pengaruh antara Efikasi Diri 

terhadap Transfer Pelatihan sebesar 67,4%. 
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 Adapun dengan hasil ini maka mendukung penelitian yang dilakukan 

Haryanto et al. (2011) menjelaskan bahwa efikasi diri memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap transfer pelatihan dengan menggunakan refrensi indikator 

yang sama. Selain itu dari hasil penelitian yang dilakukan mendukung Holton et al 

(2000) yang menjelaskan bahwa efikasi diri memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap transfer pelatihan. Kemudian menolak hasil penelitian oleh de Caires 

(2013) yang menjelaskan bahwa efikasi diri berpengaruh negatif terhadap transfer 

pelatihan. 

Pengaruh Retensi Pelatihan Terhadap Transfer Pelatihan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya dapat 

diketahui bahwa retensi pelatihan memiliki pengaruh postif dan signifikan terhadap 

transfer pelatihan dan terbukti menjawab hipotesis ketiga. Adapun hasil uji regresi 

yang didapatkan untuk pengujian hipotesis ketiga yakni nilai t hitung 2.853, 

koefisien regresi (beta) 0.203 dengan probabilitas (p) 0.000. Berdasarkan dari nilai 

R square sebesar 0.077, kemudian menjelaskan bahwa Pengaruh antara Retensi 

Pelatihan terhadap Transfer Pelatihan sebesar 7,7%. 

 Dengan penjelasan diatas maka penelitian ini mendukung penelitian dari 

Bhatti et al. (2014) yang menetapkan retensi pelatihan sebagai salah satu variabel 

yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap transfer pelatihan. Selain 

itu dengan hasil tersebut mendukung Velada et al. (2007), yang menjelaskan bahwa 

retensi pelatihan merupakan salah satu indikator dari karakteristik individual yang 

memiliki pengaruh terhadap transfer pelatihan. Kemudian menolak hasil penelitian 

oleh Nawarni dan Andrias (2013) yang menjelaskan bahwa efikasi diri berpengaruh 

negatif terhadap transfer pelatihan 

Hubungan antara Desain Pelatihan, Efikasi Diri, dan Retensi Pelatihan 

terhadap Motivasi  

 Berdasarakan hasil penelitian yang didapatkan maka dapat diketahui 

persentasi gabungan variabel X dapat mempengaruhi variable Z adalah sebesar 

0.817 atau 81.7%.  

 Dengan hasil tersebut maka mendukung hasil dari penelitian yang dilakukan 

oleh Aziz dan Selamat (2016) memiliki hasil yang sama dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Gegenfurtner, et al (2009) yang menjelaskan bahwa desain pelatihan 

memiliki pengaruh positif terhadap motivasi. Kemudian penelitian yang dilakukan 

oleh Bhatii dan Kaur (2010) menjelaskan bahwa Efikasi Diri memiliki pengaruh 

terhadap Motivasi dapat didukung melalui hasil penelitian yang telah dilakukan.  

 Kemudian penelitian ini menolak hasil dari Huang, et al (2015) dan Salleh, 

et al (2017) yang menjelaskan bahwa Retensi Pelatihan tidak memiliki pengaruh 

terhadap Motivasi. 

Hubungan Desain Pelatihan terhadap Transfer Pelatihan melalui Motivasi 

sebagai Variabel Intervening 
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 Melalui penelitian yang telah dilakukan serta telah memberikan hasil maka, 

penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Bhatti dan Kaur 

(2010) menjelaskan bahwa pengaruh Desain Pelatihan terhadap Transfer Pelatihan 

dapat melalui Motivasi sebagai variabel intervening. 

Hubungan Efikasi Diri terhadap Transfer Pelatihan melalui Motivasi sebagai 

Variabel Intervening 

 Melalui penelitian yang telah dilakukan serta telah memberikan hasil maka, 

penelitian ini menolak hasil penelitian yang dilakukan oleh Holton (2000) 

menjelaskan bahwa Motivasi memiliki peranan penting dalam memediasi 

hubungan antara Efikasi Diri terhadap Transfer Pelatihan. Dimana, Efikasi miliki 

pengaruh terhadap Transfer Pelatihan melalui Motivasi sebagai variabel 

intervening. 

Hubungan Retensi Pelatihan terhadap Transfer Pelatihan melalui Motivasi 

sebagai Variabel Intervening 

 Melalui penelitian yang telah dilakukan serta telah memberikan hasil maka, 

penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh oleh Bhatti et al 

(2013) menjelaskan bahwa Motivasi dapat ditempatkan sebagai variabel 

intervening dimana pada hasil penelitian tersebut ditemukan Motivasi dapat 

memediasi hubungan beberapa variabel terhadap Transfer Pelatihan salah satu 

variabelnya yaitu Retensi Pelatihan 

KESIMPULAN 

 Dengan berdasarkan hasil analisis data yang telah diperoleh maka diketahui 

pengaruh “Desain Pelatihan, Efikasi Diri, dan Retensi Pelatihan terhadap Transfer 

Pelatihan HMI dengan Motivasi sebagai Variabel Intervening” serta mendapat 

kesimpulan sebagai berikut; Desain Pelatihan memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap Transfer Pelatihan, Efikasi Diri memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap Transfer Pelatihan, Retensi Pelatihan memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap Transfer Pelatihan, Desain Pelatihan, Efikasi Diri, dan 

Retensi Pelatihan memiliki pengaruh terhadap Motivasi secara bersamaan, Desain 

Pelatihan memiliki pengaruh positif terhadap Transfer Pelatihan melalui Motivasi 

sebagai variabel intervening, Efikasi Diri tidak memiliki pengaruh positif terhadap 

Transfer Pelatihan melalui Motivasi sebagai variabel intervening, dan Retensi 

Pelatihan memiliki pengaruh positif terhadap Transfer Pelatihan melalui Motivasi 

sebagai variabel intervening. 

SARAN  

 Adapun saran yang diajukan pada penelitian ini dengan berdasarkan hasil 

dan kesimpulan penelitian sebagai berikut; Bagi organisasi, Himpunan Mahasiswa 

Islam sebaiknya masih perlu membenahi pelatihan yang dilakukan terkhususnya 

pada Latihan Kader I di faktor personalia seperti Motivasi. Walaupun Motivasi 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Transfer Pelatihan tidak dapat 
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memediasi variabel personalia lainnya yakni Efikasi Diri terhadap Transfer 

Pelatihan, Bagi Akademis, hasil ini diharapkan dapat menambah wawasan baru 

terkhusus pada bidang keilmuan manajemen sumber daya manusia dengan topik 

desain pelatihan, efikasi diri, retensi pelatihan, motivasi dan transfer pelatihan dan, 

Bagi Penelitian Selanjutnya, dengan hasil yang didapatkan pada penelitian ini dapat 

menjadi refrensi baru untuk penelitian selanjutnya dengan topik desain pelatihan, 

retensi pelatihan, motivasi dan terkhusus pada efikasi diri serta transfer pelatihan, 

mengingat masih minimnya penelitian dengan topik efikasi diri dan transfer 

pelatihan. 
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