
 

1 
 

BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

Bab ini menjelaskan landasan teoritis berbagi pengetahuan.  

Ada tiga hal dari berbagi pengetahuan yang menjadi fokus dari 

penelitian ini yaitu pola-pola berbagi pengetahuan, faktor-faktor yang 

memengaruhi berbagi pengetahuan dan teori substantif berbagi 

pengetahuan. Pola-pola berbagi pengetahuan menyangkut jenis dan 

cara pengetahuan mengalir di dalam suatu organisasi. Pengetahuan 

dapat diimitasi, diduplikasi, atau ditransfer melalui komunikasi (Zander 

& Kogut, 1995), dan setiap pola akan menghasilkan hasil yang berbeda 

sesuai dengan pelaku-pelaku yang terlibat di dalamnya, apakah itu 

individu, kelompok, atau organisasi. Faktor-faktor yang memengaruhi 

berbagi pengetahuan menyangkut hal-hal yang bisa mendorong atau 

meng-hambat terjadinya berbagi pengetahuan secara efektif dalam 

organisasi. Sedangkan teori substantif berbagi pengetahuan adalah 

teori yang muncul dari data yang dikumpulkan dan diproses. 

Diskusi selanjutnya dalam bab ini akan terdiri dari tiga  sub bab  

yaitu sub bab pengetahuan, berbagi pengetahuan dan  faktor-faktor 

yang memengaruhi berbagi pengetahuan.Sub bab pengetahuan akan 

membahas berbagai jenis pengetahuan. Sub bab berbagi pengetahuan 

akan membahas literatur yang berhubungan dengan jenis-jenis 

pengetahuan yang biasa dibagikan, serta berbagai metode dalam 

berbagi pengetahuan. Sedangkan sub bab terakhir akan membahas 

berbagai literatur dan beberapa kerangka kerja (framework) berbagi 

pengetahuan terutama kerangka kerja dari Wang & Noe (2010) yang 

dimodifikasi oleh kerangka kerja Aslani et al (2012), kerangka kerja 

Cabrera & Cabrera (2005). Selain itu sub bab ini juga akan membahas 

teori-teori pendukung yang berkenaan dengan faktor-faktor yang 
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memengaruhi berbagi pengetahuan antara lain Reasoned Action 

Theory, Planned Behavior Theory, dan Social Exchange Theory. 

 

2.1. Pengetahuan 

Para peneliti masih belum mencapai konsensus perbedaan 

antara informasi dan pengetahuan. Sebagai contoh, Nonaka (1994) 

menganggap informasi menjadi hanya "aliran pesan" sedangkan 

pengetahuan didasarkan pada informasi dan dibenarkan oleh keyaki-

nan seseorang. Peneliti lain percaya bahwa semua informasi dianggap 

pengetahuan tetapi pengetahuan lebih dari sekedar informasi, 

pengetahuan mencakup informasi dan pengetahuan (misalnya, Kogut 

& Zander, 1992;  Zander & Kogut, 1995). Para peneliti dalam sistem 

informasi manajemen cenderung menggunakan "pengetahuan" untuk 

menunjukkan ada nilai dan keunikan dalam sistem manajemen 

pengetahuan dibandingkan dengan sistem informasi tradisional (Alavi 

& Leidner, 2001). 

Meskipun terdapat penggunaan istilah yang saling bergantian 

antara pengetahuan dan informasi, namun penelitian ini merasa tidak 

ada banyak kegunaan praktis dalam membedakan pengetahuan dari 

informasi yang juga sejalan dengan (Bartol dan Srivastava, 2002), atau 

(Alavi & Leidner, 2001; Earl, 2001) yang menggunakan istilah 

pengetahuan dan informasi saling bergantian.Fokus dari penelitian ini 

berkaitan dengan berbagi pengetahuan di antara karyawan dalam 

suatu organisasi. Oleh karena itu, penelitian ini mengadopsi perspektif 

ini dengan mempertimbangkan pengetahuan sebagai informasi yang 

diproses oleh individu termasuk ide-ide, fakta, keahlian, dan penilaian 

yang relevan bagi individu, tim, dan kinerja organisasi (Alavi & Leidner, 

2001; Bartol & Srivastava, 2002). 
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2.1.1. Pengetahuan Eksplisit dan Tasit 

Jenis pengetahuan sering dibagi atas dua jenis yaitu pengeta-

huan tasit (tacit knowledge) dan pengetahuan eksplisit (explicit 

knowledge).Pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan yang dapat 

dinyatakan secara resmi menggunakan beberapa sistem simbol atau 

bahasa formal yang sistematis (Choo, 2000; Nonaka, 2002). Pengeta-

huan eksplisit ada secara independen dari manusia yang mengeta-

huinya (De Long& Fahey, 2000).  

Choo (2000, hal 396) membagi  pengetahuan eksplisit menjadi 

berbasis obyek atau berbasis aturan. Pengetahuan eksplisit berbasis 

obyek tertanam ke artefak dan biasanya direpresentasi dengan 

menggunakan serangkaian simbol, atau diwujudkan dalam entitas itu 

sendiri. Beberapa contoh yang diberikan oleh Choo meliputi: produk, 

paten, sandi software, database komputer, gambar teknis, peralatan, 

proto-tipe, foto, rekaman suara, dan film. Pengetahuan eksplisit 

berbasis aturan mengambil bentuk aturan, rutinitas, atau prosedur 

operasi (Choo, 2000). Pengetahuan eksplisit yang lain dari kedua hal 

tersebut meliputi: dokumen, gambar, cerita, diagram dan narasi 

(Brown & Duguid, 2000, hal 76.). 

Ekspresi formal pengetahuan ke dalam suatu sistem kategori 

dan simbol disebut kodifikasi. Menurut Boisot (2002), kodifikasi 

"memurnikan kategori sehingga orang dapat menggunakannya secara 

efisien dan dengan cara yang diskriminatif. 

Di lain pihak, pengetahuan tasit bersifat pribadi (Nonaka, 

2002), yang membuat kodifikasi (formalisasi) dan penyebarannya 

sangat sulit (Nonaka, 2002).Pengetahuan tasit berbeda dari pengeta-

huan eksplisit. Pengetahuan tasit adalah kumpulan semua hal yang 

kita ketahui bagaimana melakukannya tapi mungkin tidak tahu bagai-

mana menjelaskan (setidaknya secara simbolis). Istilah "pengetahuan 

tasit "berasal dari Michael Polyani (Polanyi ,1966). Karena karakter 
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yang sukar dipahami ini, maka pengetahuan ini hanya dapat dilihat 

aksinya. Pengetahuan tasit adalah pengetahuan bahwa aktor menge-

tahuinya (bagaimana menangkap bola, mengikat simpul, menandai 

garis) tetapi tidak bisa menjelaskan dalam istilah lain selain kinerja 

ketrampilannya sendiri. 

Menurut Polanyi (1962), pengetahuan tasit terjadi melalui 

suatu proses coba-coba (trial and error) tanpa sadar. Proses coba-coba 

ini adalah proses dimana seseorang meningkatkan keberhasilan, dari 

waktu ke waktu, tanpa secara khusus mengetahui (dalam arti teoritis) 

bagaimana itu terjadi. Menurut Nonaka (2002),pengetahuan tasit 

adalah suatu aktivitas yang berkelanjutan, yang berkembang melalui 

aksi dan reaksi. Sedangkan menurut Choo, pengetahuan tasit dicapai 

melalui "periode melakukan dan eksperimen tugas yang panjang, di 

mana individu mengembangkan suatu perasaan dan kapasitas untuk 

membuat penilaian intuitif tentang keberhasilan pelaksanaan kegia-

tan" (Choo, 2000, hal.395). 

 

2.1.2. Alternatif  Lain Klasifikasi Pengetahuan 

Selain klasifikasi atas eksplisit dan tasit, beberapa peneliti lain 

menggunakan formulasi alternatif untuk membedakan jenis-jenis 

pengetahuan. Sebagai contoh, Hildreth et al. membedakan antara 

hard knowledge dan soft knowledge. Hard knowledgeadalah pengeta-

huan yang dapat dengan mudah diartikulasikan dan ditangkap. 

Sedangkan soft knowledge adalah pengetahuan yang tidak begitu 

mudah diartikulasikan dan ditangkap " (Hildreth et al ,2000, hal 28).  

Hara (2007) di lain pihak memberikan tiga jenis pengetahuan 

yang luas: pengetahuan buku (book knowledge), pengetahuan praktis, 

dan pengetahuan budaya. Dalam formulasinya, Hara mendefinisikan 

pengetahuan buku sebagai pengetahuan yang mengacu pada kesada-

ran pengetahuan individu sekedar tentang fakta-fakta belaka, seperti 
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undang-undang, kebijakan, dan standar. Pengetahuan praktis menyi-

ratkan pengetahuan buku yang diterapkan dalam praktik-praktik 

mencakup pengetahuan, misalnya  bagaimana menggunakan undang-

undang atau kasus sebelumnya yang sama untuk kasus lain dalam 

sidang pengadilan. Pengetahuan budaya adalah tentang bagaimana 

menjadi seorang pengacara dan termasuk keyakinannya terhadap 

praktik, maupun tanggung jawab profesionalnya dalam praktik 

(termasuk job description).  

Christensen (2007) melalui analisis empiris memberikan empat 

jenis pengetahuan: pengetahuan profesional, pengetahuan koordinasi, 

pengetahuan berbasis obyek (object-based knowledge), dan know-

how. Pengetahuan profesional pada dasarnya adalah pengetahuan 

yang memungkinkan seorang petugas operasi melakukan pekerjaan-

nya. Pengetahuan profesional adalah pengetahuan yang terbatas pada 

praktik, dan sering juga disebut sebagai know-how (Brown dan Duguid, 

2000). Pengetahuan profesional berasal dari pendidikan formal sese-

orang yang dikombinasi dengan pengalaman dalam melakukanpeker-

jaannya. Pengetahuan profesional adalah prasyarat sebagai spesialis 

untuk berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan organisasi, tetapi penge-

tahuan itu sendiri tidak menghasilkan outcome organisasi. Penge-

tahuan koordinasi adalah pengetahuan yang tertanam dalam aturan, 

standar dan rutin untuk bagaimana pekerjaan seharusnya dilakukan. 

Pengetahuan koordinasi memandu penerapan pengetahuan profesio-

nal, dalam rangka untuk mengamankan efisiensi transformasi masu-

kan menjadi keluaran organisasi. Dengan kata lain, pengetahuan 

koordinasi membentuk siapa yang akan melakukan apa dan kapan - 

tidak selalu harus bagaimana (karena dipandu oleh pengetahuan 

profesional).Pengetahuan berbasis obyek adalah pengetahuan yang 

berkaitan dengan objek tertentu yang melewatilini produksi perusa-

haan. Dalam situasi saling ketergantungan tugas pusat organisasi 

adalah mengelompokkan kontribusi dari berbagai spesialis (dan 
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pengetahuan khusus mereka). Seringkali, kombinasi pengetahuan 

khusus dan pengetahuan koordinasi diterapkan untukobjek tertentu 

seperti pasien, mesin atau pelanggan.Know-who adalah pengetahuan 

tentang dimana pengetahuan berada. Know-who memungkinkan 

identifikasi yang dapat membantu memecahkan masalah tertentu. 

Penelitian ini lebih mengadopsi konsep jenis pengetahuan yang 

diberikan oleh Hara (2007)dan Christensen (2007) daripada dikotomi 

pengetahuan eksplisit dan tasit. Hal ini karena dikotomi pengetahuan 

eksplisit-tasit, untuk tujuan penelitian ini, tidak menghasilkan pemaha-

man yang tepat tentang apa yang merupakan pengetahuan, tetapi 

hanya sekedar mengilustrasikan bahwa pengetahuan dapat dinyata-

kan atau tetap tidak bisa dideklarasikan (Biggam, 2001). Pengetahuan 

tidak selalu biner, tapi berada di sepanjang kontinum eksplisit dan 

tasit (Kogut & Zander, 1993). Keane dan Mason (2006) berpendapat 

bahwa penggunaan dikotomi eksplisit-tasit untuk mewakili jenis 

pengetahuan adalah salah tafsir dari Polanyi (1966, hal 1)). Menurut 

mereka, definisi Polanyi tentang tasit adalah dimensi pengetahuan, 

dan bukan jenis pengetahuan. Oleh karena itu pernyataan mereka 

menjadi "semua pengetahuan terdiri dari kedua dimensi tasit dan 

eksplisit (bukan jenis pengetahuan").  

Definisi pengetahuan dari Hara (2007) dan Christensen (2007) 

lebih memberikan pengertian praktis di lapangan. Sedangkan definisi 

pengetahuan yang membagi pengetahuan atas eksplisit dan tasit atau 

atas hard atau soft, meskipun baik dan berguna dalam proses 

penciptaan pengetahuan (lihat Model SECI, Gambar 2.2), tetapi kurang  

memiliki rincian yang dapat digunakan sebagai pedoman praktis di 

lapangan  untuk meneliti berbagi pengetahuan. 
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2.2. Berbagi Pengetahuan 

Berbagi pengetahuan mengacu pada penyediaan informasi 

tugas dan know-how untuk membantu dan berkolaborasi dengan 

orang lain untuk memecahkan masalah, mengembangkan ide-ide 

baru, atau menerapkan kebijakan atau prosedur (Cummings, 2004; 

Pulakos et al., 2003). Berbagi pengetahuan dapat terjadi melalui 

korespondensi tertulis atau komunikasi tatap muka melalui jaringan 

dengan para ahli lainnya, atau mendokumentasikan, mengorganisir 

dan menangkap pengetahuan untuk orang lain (Cummings, 2004; 

Pulakos et al, 2003).  

Berbagi pengetahuan berbeda dari transfer pengetahuan dan 

pertukaran pengetahuan (knowledge exchange). Transfer pengeta-

huan melibatkan baik berbagi pengetahuan oleh  sumber pengetahuan 

dan akuisisi dan penerapan pengetahuan oleh penerima. "Transfer 

pengetahuan" biasanya digunakan untuk menggambarkan pergerakan 

pengetahuan antar unit, divisi, atau organisasi yang berbeda bukan 

individu (misalnya, Szulanski et al., 2004). Meskipun demikian "pertu-

karan pengetahuan" telah digunakan secara bergantian dengan 

"berbagi pengetahuan" (misalnya, Cabrera et al., 2006), pertukaran 

pengetahuan mencakup berbagi pengetahuan (atau karyawan mem-

berikan pengetahuan kepada orang lain) dan mencari pengetahuan 

(atau karyawan mencari pengetahuan dari orang lain). Penelitian ini 

mengadopsi pengertian berbagi pengetahuan baik yang meliputi 

transfer pengetahuan maupun pertukaran pengetahuan. 

 

2.2.1. Pola Berbagi Pengetahuan 

Organisasi Belajar (Learning Organization) 

Salah satu cara berbagi pengetahuan yang sering dibicarakan 

adalah melalui proses belajar. Berbagi pengetahuan dalam suatu 
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organisasi tidak terlepas dari organisasi belajar (learning organization). 

Praktik-praktik berbagi pengetahuan dalam organisasi meliputi juga 

berbagai cara untuk menggerakkan individu dan kelompok dalam 

organisasi untuk selalu meningkatkan pengetahuan mereka melalui 

proses belajar agar pengetahuan, skill dan kemampuan mereka 

memberikan kontribusi yang tinggi dalam bentuk produk atau jasa 

perusahaan. Secara umum praktik-praktik pengelolaan SDM dapat 

dibagi atas praktik-praktik “kontrol” dan praktik-praktik “komitmen”.  

Pendekatan kontrol berfokus pada norma, dukungan, penghargaan, 

dan pemantauan perilaku karyawan untuk meningkatkan efisiensi dan 

output, sedangkan pendekatan komitmen berfokus pada peningkatan 

efektivitas dengan mengandalkan kondisi yang mendorong karyawan 

untuk mengidentifikasi diri dengan tujuan organisasi dan mengerah-

kan usaha untuk mencapai tujuan tersebut (Arthur 1994; Boselie et al 

2003; Paauwe & Boselie 2005). Pendekatan yang terakhir inimenekan-

kan pada implementasi kombinasi praktik-praktik yang berkerja 

bersama dalam memotivasi karyawan untuk memberikan kontribusi 

tinggi melalui penyelarasan kepentingan individu organisasi (Collins & 

Smith 2006). Komitmen tinggi manajemen sumberdaya manusia 

adalah pada praktik perilakudan sikap karyawan(kepuasan kerja dan 

komitmen) dengan mengembangkan hubungan psikologis antara 

tujuan organisasi dan tujuan karyawan (Boselie et al 2003; Gould-

Williams, 2003). Hal ini akan menghasilkan karyawan yang memiliki 

rasa keterikatan yang mendalam pada perusahaan mereka dan 

dipercaya untuk menggunakan kebijaksanaan mereka dalam menyele-

saikan tugas-tugas yang sesuai dengan tujuan perusahaan. 

Di antara praktik yang dapat diadopsi untuk menciptakan 

hubungan kerja seperti itu meliputi staf yang secara selektif dan 

sistematis direkrut dan diseleksi  yang cocok dengan situasi internal 

dan eksternal perusahaan (Collins & Smith 2006; Delery & Doty 1996; 

Snell & Dean 1992); program pelatihan yang komprehensif memung-
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kinkan pertumbuhan karyawan dan pengembangan ( Snell & Dean 

1992; Youndt et al 1996); penilaian kinerja perkembangan yang 

menyediakan karyawan danorganisasi dengan umpan balik yang 

konstan untuk perbaikan (Lin & Kuo 2007; Snell & Dean 1992; Youndt 

et al 1996), dan sistem penghargaan yang adil di tingkat organisasi dan 

tim yang dirancang untuk meningkatkan berbagi pengetahuan dan 

komitmen terhadap organisasi (Delaney & Huselid 1996; Delery & 

Doty 1996; Snell & Dean 1992).  

Untuk mencapai hal tersebut di atas, maka salah satu hal yang 

dipraktikkan adalah dengan menciptakan organisasi belajar (learning 

organization). Sebuah organisasi belajar menghasilkan pengetahuan 

dan pembelajaran yang lebih cepat dari pesaing dan pada gilirannya 

mengubah belajar tersebut menjadi keuntungan strategis untuk 

mendahului pasar (outmarket), dan menjual lebih banyak dari 

kompetitor. Suatu organisasi belajar tidak hanya sekedar memberi 

pelatihan karyawan, namun lebih dari itu kearah pemecahan masalah 

organisasi, inovasi, dan belajar. Sebagai contoh, dalam organisasi 

belajar, ketika produk itu buruk, bukan sekedar menolak atau 

membuangnya, tetapi para karyawan harus menemukan penyebab 

masalahnya dan mengembangkan solusi untuk mencegah hal itu 

terjadi lagi. 

Ide organisasi belajar dan pembelajaran organisasi telah hadir 

dalam literatur manajemen selama puluhan tahun, tetapi baru dikenal 

luas sekitar tahun 1990 oleh Peter Senge dalam bukunyaThe Fifth 

Discipline. Buku ini ia menggambarkan Organisasi Belajar sebagai  

tempat di mana orang terus memperluas kapasitas mereka untuk 

menciptakan hasil yang  benar-benar mereka inginkan, dimana pola-

pola pemikiran baru dan mahal digodok, aspirasi kolektif dibebaskan 

dan orang terus belajar untuk melihat keseluruhan secara bersama-

sama. Senge mengemukakan juga bahwa organisasi belajar menghar-

gai dan mendapatkan keunggulan kompetitif dari terus belajar, baik 
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individu maupun kolektif. Dimensi-dimensi yang membedakan belajar 

dari organisasi yang lebih tradisional adalah penguasaan disiplin dasar 

tertentu atau "komponen teknologi". Senge memberikan lima disiplin 

yang membantumenuju organisasi belajar yang berinovasi (Senge, 

1990; Al-Qutop, 2011), yaitu penguasaan pribadi (personal mastery), 

model mental (mental models), visi bersama (shared vision), pem-

belajaran tim (team Learning), dan pemikiran sistem (system thinking). 

Penguasaan Pribadi, individu belajar memperluas kapasitas 

pribadi mereka untuk menciptakan hasil yang mereka paling inginkan. 

Karyawan juga menciptakan lingkungan organisasi yang mendorong 

sesama karyawan untuk mengembangkan diri mereka ke arah target 

dan tujuan yang mereka inginkan.Model Mental melibatkan masing-

masing individu untukterus merenung, mengklarifikasi, dan memper-

baiki citra dunia internalnya, dan melihat bagaimana mereka mem-

bentuk tindakan dan keputusan pribadi mereka. Visi bersama 

melibatkan individu membangun rasa komitmen dalam kelompok 

kerja tertentu,mengembangkan citra umum dan masa depan yang 

diinginkan bersama, dan prinsip-prinsip dan pedoman praktik untuk 

mendukung perjalanan ke masa depan tersebut. Pembelajaran Tim  

melibatkan ketrampilan berpikir yang relevan yang memungkinkan 

kelompok orang untuk mengembangkan kecerdasan dan kemampuan 

yang lebih besar daripada jumlah bakat seluruh anggota. Pemikiran 

Sistem  melibatkan cara berpikir, dan bahasa untuk mendeskripsikan 

dan memahami kekuatan-kekuatan dan hubungan timbal balik yang 

membentuk perilaku sistem. Disiplin ini membantu manajer dan 

karyawan untuk melihat bagaimana mengubah sistem menjadi lebih 

efektif, dan bertindak lebih selaras dengan proses-proses ekonomi 

dunia  yang lebih besar. 

Istilah organisasi belajar (learning organization) dan pembela-

jaran organisasi (organizational learning) adalah dua istilah yang 

sering dipertukarkan, padahal kedua istilah itu memiliki arti yang 
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berbeda. Organisasi belajar adalah bentuk organisasi sementara pem-

belajaran organisasi adalah suatu aktifitas atau proses dari belajar 

dalam organisasi. Pembelajaran organisasi adalah suatu konsep yang 

digunakan untuk menjelaskan jenis aktifitas tertentu yang terjadi 

dalam suatu organisasi, sedangkan organisasi belajar mengacu pada 

jenis tertentu dari organisasi itu sendiri (Tsang, 1997; Finger &Buergin, 

1998). 

Untuk lebih menjelaskan perbedaan ini, perlu melihat konsep 

"bentuk organisasi" dari perspektif tradisional. Dari perspektif ini 

dapat dikatakan bahwa pembelajaran organisasi adalah proses-proses 

yang terjadi dalam organisasi belajar (Jones dan Hendry, 1994), atau 

organisasi belajar adalah jenis khusus dari pembelajaran organisasi 

(Easterby-Smith, 1997), yaitu bentuk organisasi dimana proses-proses 

pembelajaran, dalam beberapa cara atau yang lain, adalah penting. 

Organisasi belajar digambarkan sebagai sesuatu yang setiap perusa-

haan dapat menjadi seperti itu, yaitu aktivitas dan proses dimana 

organisasi akhirnya mencapai ideal sebuah organisasi belajar. 

Pembelajaran organisasi adalah kemampuan organisasi untuk 

mendapatkan wawasan dan pemahaman dari pengalaman melalui 

eksperimen, observasi, analisis, dan kemauan untuk memeriksa baik 

keberhasilan dan kegagalan", dan kemudian berespon pada belajar 

tersebut. Schwandt (1993) mendefinisikan pembelajaran organisasi 

sebagai: suatu sistem tindakan, aktor, simbol dan proses yang 

memungkinkan sebuah organisasi mentransformasikan informasi 

menjadi pengetahuan berharga yang pada gilirannya meningkatkan 

kapasitas adaptasi jangka panjangnya. Model Schwandt menekankan 

hubungan dan integrasi subsistem, yang memungkinkan organisasi 

untuk meningkatkan kapasitas pembelajarannya. Perbedaan kedua 

adalah bahwa organisasi belajar perlu upaya-upaya, sementara pem-

belajaran organisasi ada tanpa usaha apapun.  
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Argyris & Schön (1978) mendefinisikan pembelajaran organi-

sasi sebagai kemampuan suatu organisasi untuk mendeteksi dan 

mengoreksi kesalahan. Mereka mengembangkan konsep single-loop 

learning untuk mengidentifikasi proses melalui mana organisasi 

mendeteksi dan mengoreksi kesalahan dalam definisi, norma, kebija-

kan, dan tujuan yang sudah ada Single-loop atau  lower-level learning 

melibatkan perbaikan praktik organisasi dan rutinitas secara bertahap 

(Argyris & Schön, 1978; Nelson &Winter, 1982). Double-loop or higher-

level learningadalah proses melalui mana "kesalahan terde-teksi dan 

diperbaiki dengan cara-cara yang melibatkan modifikasi dari norma-

norma, kebijakan, dan tujuanorganisasi yang mendasarinya " (Argyris 

& Schön, 1978:3).  

Pada tingkat individual, pembelajaran terjadi melalui pendidik-

an, pengalaman dan eksperimen. Organisasi-organisasi  belajar saat 

"sistem dan budaya mereka mempertahankan pengetahuan ini dan 

mentransfernya dari individu-individu" (Yeung et al, 1999:9). Oleh 

karena itu, pembelajaran organisasi adalah proses melalui mana 

pengetahuan yang dimiliki oleh individu diperkuat, diinternalisasi, dan 

dieksternalisasikan  sebagai bagian dari basis pengetahuan organisasi 

(Nonaka 1994:20). Nonaka menggunakan konsep spiral penciptaan 

pengetahuan untuk menjelaskan proses pembelajaran organisasi ini 

(Gambar 2.1). 
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Gambar 2.1 Spiral penciptaan pengetahuan organisasi (Nonaka 1994) 

 

Banyak perhatian pada organisasi belajar memunculkan 

sejumlah  pendekatan dalam mendefinisikan konstruk dari organisasi 

belajar. Tabel 2.1 memberikan ringkasan dari pendekatan-pendekatan 

tersebut. 

 

Tabel 2.1Berbagai pendekatan organisasi belajar 

Pendekatan Definisi Konstruk 

Pemikiran 

sistem 

(Senge, 

1990) 

"Organisasi Belajar adalah 

organisasidi mana orang terus-

menerus memperluas kapasitas 

mereka untuk menciptakan 

hasil yang mereka benar-benar 

inginkan, dimana pola-pola 

berpikir baru dan luas pola 

digodok,  aspirasi kolektif 

dibiarkan bebas, orang terus-

menerus 

belajar bagaimana belajar 

bersama "(hal.3). 

5 Disiplin belajar:  

• Penguasaan Pribadi 

(Personal Mastery), 

• Model Mental (Mental 

Models), 

• Visi Bersama (Shared 

Vision), 

• Tim Belajar (Team 

Learning), dan  

• Berpikir Sistem 

(System Thinking). 

Perspektif 

belajar 

(Pedler et al. 

1991) 

"Sebuah perusahaan belajar 

adalah organisasi 

yangmemfasilitasipembelajaran 

dari semua anggotanya 

dan terus 

11  Karakteristik 

perusahaan belajar: 

• Suatu pendekatan 

belajar bagi strategi,  

• Pembuatan kebijakan 
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menerusmentransformasikan 

dirinya "(hal.1). 

yang A8sipatif,  

• Informasi,  

• Formative accounting 

and control,  

• Pertukaran internal, 

• Fleksibilitas 

penghargaan,  

• Perbaikan struktur,  

• Karyawan lapangan 

sebagai pemindai 

lingkungan,  

• Pembelajaran antar 

perusahaan,  

• Iklim belajar, dan 

• Pengembangan diri 

untuk semua orang 

Perspektif 

strategis 

(Garvin 

1993) 

"Suatu organisasi belajar 

adalah organisasi yang terampil 

menciptakan, memperoleh, 

menafsirkan, mentransfer, dan 

mempertahankan 

pengetahuan, dan secara 

sengaja memodifikasi 

perilakunya untuk 

mencerminkan pengetahuan 

dan wawasan baru." (Hal.11) 

5 Blok bangunan strategis 

inti: 

• Kejelasan dan 

dukungan untuk misi 

dan visi,  

• Kepemimpinan dan 

keterlibatanbersama,  

• Budaya yang 

mendorong 

eksperimentasi, 

• kemampuan untuk 

mentransfer 

pengetahuan di seluruh 

batas-batas organisasi, 

dan  

• Kerjasama dan kerja 

tim  

Perspektif 

integratif 

(Watkins  & 

Marsick 

1993, 

1996) 

"Sebuah organisasi belajar 

adalah organisasi yang terus 

belajar dan 

mentransformasikan dirinya ... 

itu bersifat proaktif 

menggunakan pembelajaran 

secara terpadu untuk 

mendukung dan mengkatalisasi 

7 Dimensi organisasi 

belajar: 

• Terus menerus belajar,  

• Penyelidikan & dialog, 

• pembelajaran tim,  

• sistem embedded, 

• pemberdayaan,  

• koneksi sistem, dan  
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pertumbuhan bagi individu, 

tim, keseluruhan organisasi, 

dan institusi dan masyarakat 

yang berhubungan dengan 

mereka" (hal 8) 

• kepemimpinan 

strategis 

Sumber:Yang et.al (2004) dan Rahim (2009) 

 

Dari berbagai pendekatan di atas dapat ditarik beberapa 

dimensi dari organisasi belajar antara lain sebagai berikut: 

 

Tabel 2.2 Berbagai dimensi belajar 

Dimensi Definisi 

Pembelajaran 

terus menerus 

Pembelajaran dirancang ke dalam pekerjaan sehingga 

orang bisa belajar pada pekerjaan;peluang disediakan 

untuk pendidikan dan pertumbuhanberkelanjutan. 

Bertanya dan 

dialog (Inquiry 

& Dialogue) 

Orang mendapatkan keterampilan penalaran produktif 

untuk mengekspresikan pandangan mereka dan kapasitas 

untuk mendengarkan dan menyelidiki pandangan orang 

lain; budaya dirubah untuk mendukung pertanyaan, 

umpan balik dan eksperimen. 

Belajar tim Kerja dirancang untuk menggunakan kelompok-

kelompokyang mengakses berbagai modus berpikir; 

kelompok diharapkan belajar dan bekerja sama; kolaborasi 

dihargai oleh budaya dan penghargaan. 

Sistem 

embedded 

Baik sistem teknologi tinggi dan rendah  untuk berbagi 

belajar diciptakan dan terintegrasi dengan pekerjaan; 

akses disediakan; sistem dipertahankan. 

Pemberdayaan Orang dilibatkan dalam pengaturan, kepemilikan, dan 

pelaksanaan visi bersama; tanggung jawab didistribusikan 

dekat dengan pengambilan keputusan sehingga orang 

termotivasi untuk belajar terhadap apa yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

Koneksi sistem Orang dibantu untuk melihat akibat dari pekerjaan mereka 

pada seluruh perusahaan; orang memindai lingkungan dan 

menggunakan informasi untuk menyesuaikan praktik-
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praktik kerja; organisasi ini dihubungkan dengan 

komunitasnya. 

Kepemimpinan 

strategis 

Pemimpin memperagakan, memperjuangkan, dan 

mendukung pembelajaran;pemimpin menggunakan 

pembelajaran secara strategis bagi hasil bisnis. 

Sumber: Rahim 2009 

 

Model SECI  

Model berbagi pengetahuan yang sering menjadi acuan para 

peneliti adalah model SECI. Model ini diperkenalkan oleh Nonaka 

(1991), dan diperbaharui untuk khalayak yang lebih luas oleh Nonaka 

dan Takeuchi (1995). Setiap modus dalam model ini memiliki pola-pola 

(pattern) berbagi pengetahuan sendiri seperti akan diterangkan secara 

lebih rinci untuk setiap modus berikut ini. 

Dalam spiral penciptaan pengetahuan seperti ditunjukkan 

dalam Gambar 2.1, pengetahuan bergerak dari bawah ke atas dalam 

sebuah organisasi, mulai dari tingkat individu, bergerak sampai ke 

tingkat kelompok, dan kemudian sampai ke tingkat organisasi. 

Pengetahuan tasit yang dimiliki oleh individu terletak di jantung dari 

proses penciptaan pengetahuan, namun untuk memperoleh akses 

manfaat dari pengetahuan tersebut memerlukan interaksi dinamis 

antara empat modustransformasi/penciptaan pengetahuan (Nonaka 

1994:20). Keempat modus tersebut antara lain, Sosialisasi (tasit ke 

tasit), Eksternalisasi (tasit ke eksplisit), Kombinasi (eksplisit ke 

eksplisit), dan Internalisasi (eksplisit ke tasit). Gambar 2.2  menunjuk-

kan siklus dari keempat proses tersebut. 
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Gambar 2.2 Model SECI 

 

Modus Sosialisasi: menjelaskan transformasi pengetahuan dari 

tasit ke tasit. Dalam modus ini pengetahuan tasit dibagikan melalui 

pola tatap muka (face-to-face) atau berbagi pengetahuan melalui 

pengalaman-pengalaman. Sebagai contoh,  pertemuan dan tukar 

pikiran (brainstorming)  dapat mendukung jenis interaksi pengetahuan 

seperti ini. Karena pengetahuan tasit sering sulit diartikulasi dan 

diformulasikan dan bersifat spesifik dengan ruang dan waktu, maka 

pengetahuan tasit dapat diperoleh melalui berbagi pengalaman 

bersama, seperti menghabiskan waktu bersama-sama atau tinggal di 

lingkungan yang sama. Sosialisasi biasanya terjadi dalam sebuah 

magang dimana para pemagang mempelajari pengetahuan tasit yang 

dibutuhkan dalam kerajinan mereka melalui pengalaman, bukan dari 

manual tertulis atau buku pelajaran (Nonaka, Toyama, Konno, 2000) 

Modus Eksternalisasi: menjelaskan transformasi pengetahuan 

tasit ke pengetahuan eksplisit. Dalam modus ini pengetahuan tasit 

yang sulit dipahami dan diformulasikan diubah menjadi bentuk 

eksplisit, dokumen tertulis yang bisa dipahami dan ditafsirkan, 

sehingga dapat digunakan oleh orang lain.  

Modus Kombinasi: menjelaskan transformasi pengetahuan 

eksplisit ke eksplisit yang lain melalui kombinasi (pengorganisasian, 
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integrasi pengetahuan), misalnya membangun prototipe. Penggunaan 

jaringan komunikasi komputer dan basis data secara kreatif dapat 

mendukung transformasi pengetahuan dalam modus ini. Eksplisit 

dikumpulkan dari dalam atau luar organisasi dan kemudian digabung-

kan, diedit atau diproses untuk membentuk pengetahuan baru. 

Pengetahuan eksplisit yang baru kemudian disebarluaskan di antara 

anggota organisasi(Nonaka, Toyama, Konno, 2000). 

Modus Internalisasi: menjelaskan transformasi pengetahuan 

eksplisit ke pengetahuan tasit melalui penerima pengetahuan dan 

aplikasinya oleh seorang individu. Hasilnya, pengetahuan eksplisit 

menjadi bagian dari pengetahuan individu dan akan menjadi aset 

untuk organisasi. Sebagai contoh, melalui membaca artikel akademis, 

seorang karyawan dapat menginternalisasi pengetahuan eksplisit yang 

ditulis dalam artikel tersebut untuk memperkaya basis pengetahuan 

tasitnya. 

 

2.2.2. Model Lain Berbagi Pengetahuan 

Berends et al. (2006) memberikan model lain berbagi pengeta-

huan yang mereka sebut sebagai mekanisme berbagi pengetahuan, 

antara lain: difusi, pencarian informasi (information retrieval), penam-

pungan informasi (information pooling), pemecahan masalah kolabo-

ratif (collaborative problem solving), dorongan (pushing), berpikir 

bersama (thinking along), sugesti diri (self-suggestion). 

a. Difusi 

Difusi ketika anggota dari sebuah organisasi memilih dan 

mengkomunikasikan informasi yang ada tanpa berorientasi pada 

masalah tertentu. Dalam hal ini berbagi pengetahuan tidak 

dimaksudkan untuk membantu orang tertentu. Bentuk lain dari difusi 

adalah menceritakan kisah sukses atau kegagalan saat makan siang 
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atau acara-acara sosial lainnya . Menyimpan informasi pada intranet 

atau di perpustakaan juga dapat dianggap sebagai bentuk difusi, 

karena kandungan yang disimpan sering ditentukan oleh penulis dan 

tidak berorientasi pada masalah yang seseorang miliki pada saat itu( 

Hansen dan Haas , 2001). Oleh karena itu, mekanisme ini sesuai 

dengan model berbagi pengetahuan yang diasumsikan dalam banyak 

mainstream literatur manajemen pengetahuan.  

b. Pencarian Informasi 

Mekanisme ini paling sering dijelaskan dalam literatur. Sese-

orang yang membutuhkan bagian dari pengetahuan atau informasi 

tertentu memperolehnya dengan meminta kepada seseorang yang 

memilikinya. Isi dari berbagi pengetahuan dengan demikian tidak 

ditentukan oleh orang yang membagi tetapi oleh orang yang 

membutuhkan  dan berorientasi pada masalah. Mekanisme ini dalam 

studi empiris dianggap sebagai transfer pengetahuan (Hansen, 1999; 

Borgatti dan Cross, 2003). 

c. Penampungan Informasi 

Orang yang membagi informasi memilih untuk melakukannya 

karena suatu masalah juga dihadapi oleh banyak orang lain. Sebagai 

contoh, para peneliti yang bekerja sama dalam proyek yang sama 

sering perlu untuk menyatukan informasi dengan cara saling 

memberikan informasi tentang kemajuan yang mereka kerjakan, 

laporan pertemuan yang telah mereka hadiri dan tentang ide-ide yang 

relevan yang telah mereka dengar. Informasi pooling tidak hanya 

terdiri dari mentransfer informasi faktual, tetapi juga berhubungan 

dengan pertanyaan-pertanyaan, saran-saran dan instruksi-isntruksi. 

d. Pemecahan Masalah Kolaboratif 

Mekanisme ini terdiri dari pengembangan informasi baru 

berkaitan dengan masalah bersama. Mekanisme ini terkait dengan, 
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misalnya, datang dengan saran untuk solusi teknis, ide-ide penelitian 

baru dan percobaan, dengan konstruksi argumen dan pertanyaan dan 

dengan menghitung, mencoba atau mengamati sesuatu secara 

langsung. Proses ini biasanya terjadi dalam penelitian berupa 

brainstorming dan pemecahan masalah secara kolektif (Okada dan 

Simon, 1997; Huang dan Newell, 2003). 

e. Dorongan 

Orang yang membagi  memilih untuk memberikan kepada 

seseorang dengan informasi yang ada. Dalam hal ini, dorongan 

menyerupai difusi dan informasi pooling. Namun, berbeda dengan 

difusi dan informasi pooling, dorongan berorientasi pada masalah 

orang lain. Dorongan  melibatkan berpikir bahwa orang lain perlu tahu 

sesuatu, atau bahwa informasi tertentu mungkin berguna untuk 

kegiatan penelitiannya. Dorongan adalah bentuk khas “penjaga 

gawang (gatekeepers)” (Allen dan Cohen, 1969; Allen, 1977), yang 

memantau  perkembangan eksternal dan menyampaikan kepada 

rekan-rekan mereka apa yang dia pikirkan mungkin berguna bagi 

mereka. 

f. Berpikir Bersama 

Seseorang mengembangkan ide-ide baru yang berkaitan 

dengan masalah orang lain. Demikian juga, berpikir bersama dapat 

menghasilkan ide-ide baru, hipotesis atau pertanyaan. Berpikir 

bersama tidak terbatas pada pertemuan informal antar dua peneliti. 

Presentasi pada pertemuan kelompok dan review naskah juga 

menimbulkan peluang pemikiran-bersama. 

g. Sugesti Diri 

Sama seperti berpikir bersama, jika seseorang dapat berpikir 

tentang masalah orang lain, ia juga dapat berpikir tentang masalahnya 

sendiri selama interaksi. Kebutuhan untuk menjelaskan  masalah 
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sendiri atau kebutuhan untuk mempertahankan pemikirannya sendiri 

merangsang seseorang untuk datang dengan penjelasan, solusi, 

argumen dan kesimpulan baru. Sengaja berbicara dengan orang lain, 

bukan untuk membantu atau untuk mendapatkan reaksi yang 

berguna, tetapi memaksa dirinya  untuk menstrukturkan pikirannya 

sendiri. 

 

2.3. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Berbagi Pengetahuan 

Nilai terbesar pengetahuan bagi organisasi terjadi bila hal itu 

dibagikan, karena dapat meningkatkan kinerja dan memfasilitasi 

penciptaan pengetahuan baru (Cohen dan Levinthal 1990; Brown et al, 

2006; Noor & Salim, 2012). Berbagi pengetahuan akan menguntung-

kan semua pihak baik pemberi dan penerima, dan organisasi, namun, 

untuk membuat orang bersedia berbagi pengetahuan mereka 

merupakan tantangan besar. Untuk mewujudkannya perlu dukungan 

berbagai faktor.  

Beberapa peneliti telah berupaya untuk mengidentifikasi 

faktor-faktor yang memengaruhi berbagi pengetahuan dalam 

organisasi. Beberapa di antaranya telah memberikan kerangka kerja 

bidang-bidang yang menjadi topik penelitian selanjutnya antara lain 

Wang dan Noe (2010), Aslani et al (2012), atau Cabrera dan Cabrera 

(2005). 

Sub bab selanjutnya akan menjelaskan ketiga kerangka kerja 

tersebut dengan teori-teori yang mendukungnya antara lain Reasoned 

Action Theory,  Planned Behavior Theory, dan Social Exchange Theory.  

 

2.3.1. Kerangka Kerja Wang & Noe 

Wang dan Noe (2010) melakukan penelitian terhadap berbagai 

publikasi dalam bidang manajemen pengetahuan yang diterbitkan 
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selama tahun 1959-2009. Dari hasil penelitian itu mereka merumus-

kan suatu kerangka kerja berbagi pengetahuan untuk penelitian akan 

datang seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.3. Kerangka kerja ini 

mempertimbangkan untuk penelitian-penelitian berbagi pengetahuan 

berdasarkan fitur perilaku dan organisasi antara lain: individu, moti-

vasi, tim, interpersonal, budaya dan organisasi konteks.  

 

Gambar 2.3 Kerangka kerja Wang & Noe. 

 

Kerangka kerja ini selain menelaah penelitian-penelitian 

terdahulu dalam bidang berbagi pengetahuan, juga mengidentifikasi 

munculnya isu-isu teoritis dan metodologis untuk kebutuhan peneli-

tian masa depan. Kerangka kerja Wang & Noe seperti terdapat dalam 

Gambar 2.3 menunjukkan antara lain: lima bidang penekanan  

penelitian berbagi pengetahuan, topik-topik dalam setiap area pene-

kanan yang telah diselidiki, dan hubungan antara masing-masing 

daerah penekanan itu dengan berbagi pengetahuan. Seperti ditunjuk-

kan dalam Gambar 2.3, topik yang diteliti dalam setiap area 

penekanan telah terbukti secara langsung atau tidak langsung 

memengaruhi berbagi pengetahuan melalui faktor-faktor motivasi. 

Bagian sebelah kanan Gambar 2.3  menunjukkan variabel-variabel 
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gayut (dependent) pada umumnya yang dibahas dalam literatur (niat 

berbagi pengetahuan, niat untuk mendorong berbagi pengetahuan, 

dan perilaku berbagi pengetahuan). 

Selain itu, Gambar 2.3 menunjukkan topik-topik yang ditampil-

kan dalam kotak berlatar belakang gelap dengan garis-garis yang tebal 

menunjukkan topik-topik yang telah dibahas dalam literatur yang ada. 

Topik-topik yang disajikan dalam kotak dengan garis putus-putus 

adalah topik-topik yang memerlukan penelitian masa depan. Sedang-

kan topik-topik yang ditampilkan di daerah tumpang tindih mewakili 

topik-topik yang telah dibahas dalam penelitian sebelumnya tapi 

masih perlu mendapat perhatian penelitian lebih lanjut.  

Sejak publikasi oleh Wang & Noe (2010), telah ada banyak 

penelitian dan publikasi untuk berbagai aspek yang diberikan dalam 

kerangka tersebut. Oleh karena itu, Aslani et al (2012) berupaya 

menelaah  dan mengembangkan kerangka kerja Wang & Noe (2010) 

berdasarkan data publikasi dari tahun 2009 sampai dengan bulan April 

2012. Dari hasil penelitian itu mereka memberikan kerangka kerja 

baru berbasis pentingnya variabel-variabel perilaku dalam berbagi 

pengetahuan. Gambar 2.4 menunjukkan kerangka kerja mereka. 
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Gambar 2.4 Kerangka kerja Aslani et al 

Menurut Gambar 2.4, difusi dan perilaku adaptasi individu 

untuk berbagi pengetahuan dalam organisasi dapat dipelajari dari 

enam cakupan yang berbeda. Keenam faktor ini penting karena 

Attitude 

• Trust 
• Norm 

of 

recipr

ocity 

Perception 

• Knowl

edge 

as 

power 
• Knowl

edge 

sharin

g self-

efficac

y 
• Percei

ve 

relativ

e 

advant

age 

Motivation 

• Extena

l 

motiva

tion 
• Intern

al 

motiva

tion 

Biographical 

characteristi

cs 

• Age 
• Gende

r 
• Tenure 

Knowl

edge 

sharin

g 

intenti

on 

  Knowl

edge 

sharin

g 

behavi

or 

Personality 

• Openn

es in 

experie

nce 
• Emotio

nal 

stabilit

y 
• Agreea

bleness 
• Extrave

rsion 
• Concie

ntiousn

ess 

Learning 

*Absorpti

on 

capacity 

*Negative 

emotions 

(e.g. fear 

of 

evaluation

)  



 

25 
 

beberapa pertanyaan didefinisikan untuk menemukan alasan perilaku 

individu dalam organisasi saat ini, dan mengapa karyawan memiliki 

reaksi yang berbeda untuk subjek yang sama. Di sisi lain, perbedaan 

perilaku dipercepat dengan meningkatnya kompleksitas pekerjaan 

yang juga penting dalam berbagi pengetahuan (Seliman, 1992). Oleh 

karena itu, identifikasi variabel perilaku di tingkat individu memiliki 

peran penting dalam perkembangan perilaku berbagi pengetahuan 

dalam organisasi. 

 

2.3.2. Kerangka Kerja Cabrera & Cabrera 

Penelitian Cabrera dan Cabrera (2005) mempelajari berbagi 

pengetahuan sukarela sebagai mekanisme kunci dimana transfer 

pengetahuan dapat berlangsung dalam organisasi. Berdasarkan 

tinjauan menyeluruh dari literatur tentang berbagi pengetahuan dan 

perilaku terkait, dan analisis teoritis dari aspek sosio-psikologis 

perilaku berbagi pengetahuan, mereka mengidentifikasi praktik-

praktik manajemen SDM yang efektif dalam memfasilitasi dan men-

dorong berbagi pengetahuan di antara berbagai karyawan organisasi, 

baik karyawan inti dan nir-inti. 

Untuk mengidentifikasi praktik-praktik manajemen SDM yang 

dapat mendorong dan mempertahankan berbagi pengetahuan, 

mereka pertama-tama menganalisis sifat sosio-psikologis dari perilaku 

ini. Pada aras mikro, mereka  menggunakan Reasoned Action 

Theoryuntuk menjelaskan motivasi individu untuk berbagi 

pengetahuan. Mereka juga menambah dengan beberapa teori lain, 

seperti teori modal sosial, teori dilema sosial dan teori pertukaran 

sosial, untuk lebih memahami dinamika sosial berbagi pengetahuan. 
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Gambar 2.5 menunjukkan bagaimana praktik manajemen SDM 

menurut mereka yang diharapkan memfasilitasi berbagi pengetahuan. 

Kerangka kerja ini menurut mereka diharapkan dapat menciptakan 

lingkungan yang kondusif untuk berbagi dan mendorong berbagi 

pengetahuan dengan menciptakan sikap positif terhadap berbagi, 

serta memberikan kontribusi untuk persepsi norma untuk berbagi. 

Lingkungan yang kondusif dalam kerangka mereka diharapkan mampu  

memengaruhi perilaku berbagi pengetahuan secara langsung, 

sedangkan sikap positif dan persepsi norma berbagi pengetahuan akan 

memengaruhi perilaku berbagi pengetahuan secara tidak langsung 

melalui dampaknya terhadap niat untuk berbagi. 

 

 

Gambar 2.5 Kerangka kerja Cabrera & Cabrera. 
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2.3.3. Teori Tindakan Beralasan (Theory of Reasoned Action, TRA) 

Teori tindakan beralasan dikembangkan oleh Martin Fishbein 

dan Icek Ajzen (1975, 1980). Teori tindakan beralasan  mengasumsikan 

bahwa individu biasanya rasional dan akanmempertimbangkan impli-

kasi dari tindakan mereka sebelum memutuskan apakah akan 

melakukan perilaku tertentu (Ajzen & Fishbein, 1980).Teori ini mem-

berikan  model untuk memprediksi niat perilaku, yang mencakup pre-

diksi dari sikap dan prediksi perilaku. Pemisahan selanjutnya dari niat 

perilaku dari perilaku memungkinkan penjelasan faktor-faktor yang 

membatasi pada pengaruh sikap (Ajzen& Fishbein, 1980).  

Menurut teori ini, niat untuk terlibat dalam perilaku tertentu 

ditentukan oleh sikap terhadap perilaku yang juga oleh persepsi 

norma-norma sosialFishbein dan Ajzen (1975). Sikap ditentukan oleh 

keyakinan mengenai hasil dari perilaku dan evaluasi dari hasil ini. 

Norma subyektif mengacu pada keyakinan mengenai adanya harapan 

sosial mengenai perilaku. 

Bila diterapkan untuk berbagi pengetahuan, teori ini mempre-

diksi hubungan-hubungan  antara sikapdan norma subyektif tentang 

berbagi pengetahuan, niat untuk berbagi pengetahuan dan berbagi 

pengetahuan aktual.Teori tindakan beralasan menunjukkan bahwa 

dalam rangka  memengaruhi niat untuk berbagi pengetahuan, yang 

pertama harus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi sikap 

masyarakat terhadap berbagi dan persepsi mereka berbagi 

pengetahuan. Teori mereka  menunjukkan sejumlah faktor yang dapat 

memengaruhi sikap berbagi pengetahuan. Mereka juga membantu 

untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin  memfasilitasi 

berbagi pengetahuan dengan menciptakan lingkungan yang kondusif 

untuk berbagi. 

Gambar 2.6 menunjukkan model dari teori tindakan beralasan 

seperti yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen (1975). Seperti 
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pada Gambar 2.6, niat perilaku merupakan anteseden langsung dari 

perilaku individu. Menurut Ajzen dan Fishbein (1980), "sebagian besar 

perilaku hubungan sosial berada di bawah kendali kehendak dan 

dengan demikian dapat diprediksi dari niat" (hal. 41). Teori ini juga 

menunjukkan bahwa karena banyak faktor-faktor luar memengaruhi 

stabilitas niat, hubungan antara niat dan perilaku tergantung pada dua 

faktor penentu: faktor pribadi disebut sikap terhadap perilaku, dan 

persepsi seseorang dari tekanan sosial disebut norma subyektif 

(Fishbein & Ajzen,1975). 

 

Gambar 2.6 Model teori tindakan beralasan dari Fishbein dan Ajzen 

(1975) 

 

Sikap mengacu pada kinerja perilaku orang itu sendiridaripada 

kinerjanya secara umum (Fishbein & Ajzen, 1975). Norma subyektif 

adalah fungsi dari seperangkat keyakinan disebut keyakinan normatif. 

MenurutAjzen dan Madden (1986, hal 455), keyakinan normatif 

"berhubungan dengan kemungkinan bahwa individu atau kelompok 

rujukan penting akan menyetujui atau menolak melakukan perilaku". 

Menurut TRA, untuk mendapatkansuatu perkiraan norma subyektif, 

setiap keyakinan normatif individu pertama-tama dikalikan dengan 

motivasi untuk mematuhi rujukan dan hasil akhir dijumlahkan untuk 

semua acuan penting. 
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Penggunaan sikap dan norma subyektivitas dan niat untuk 

memprediksi kinerja perilaku mendapat kritik dari Sheppard et al. 

(1988). Menurut mereka ada tiga kondisi yang membatasi teori ini 

antara lain: 1) tujuan versus perilaku: ada perbedaan antara niat 

tujuan (pencapaian/prestasi utama seperti kerugian £ 10) dan niat 

perilaku (menelan pil diet), 2) pilihan di antara alternatif: adanya 

pilihan dapat secara dramatis mengubah sifat dari proses 

pembentukan niat dan peran niat dalam kinerja perilaku, dan 3) niat 

versus Estimasi: apa yang seseorang  hendak lakukan dan apa yang 

seseorang sungguh-sungguh lakukan sering sangat berbeda. 

 

2.3.4. Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavioir, TPB) 

Teori tindakan beralasan (TRA)berkaitan dengan perilaku suka-

rela atau perilaku yang berada di bawah kendali individu sendiri. Teori 

ini tidak bisa diaplikasikan bila perilaku tersebut tidak sepenuhnya di 

bawah kendali atau kemauan individu. Namun karena perilakutidak 

selalu bersifat 100% sukarela dan terkendali, Ajzen (1988)  kemudian 

memodifikasi teori ini dengan menambahkan satu lagi variabel, yaitu 

persepsi pengendalian perilaku (perceived behavioural control) pada 

teori tindakan beralasan (TRA). Dengan tambahan ini, teori ini disebut 

dengan nama teori perilaku terencana (Theory of Planned 

Behaviour,TPB). 

Teori perilaku terencana (TPB) memprediksi perilaku - perilaku 

yang sepenuhnya tidak di bawah kendali individu. Teori ini didasarkan 

pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan 

mendayagunakan informasi yang tersedia secara sistematis, memikir-

kan implikasi dari tindakan mereka, sebelum mereka memutuskan 

untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu. 
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Gambar 2.7 menunjukkan perluasan dari TRA menjadi TPB. 

Sama seperti TRA, TPB memulai dengan melihat niat (intensi) sebagai 

anteseden langsung dari suatu perilaku. Semakin kuat niat seseorang 

untuk menampilkan suatu perilaku tertentu, diharapkan semakin 

mungkin ia melakukannya. Namun berbeda dari TRA, niat dalam TPB 

selain fungsi dari sikap dan norma subyektif juga fungsi dari persepsi 

pengendalian perilaku (perceived behavioural control) atau PBC.  PBC 

adalah sejauh mana seseorang merasa mampu untuk memberlakukan 

perilaku itu. Variabel ini memiliki dua aspek yaituseberapa banyak 

seseorang memiliki kontrol atas perilaku itu dan seberapa yakin 

seseorang merasa mampu melakukan atau tidak melakukan 

perilakutersebut. Hal ini ditentukan oleh keyakinan kontrol (control 

beliefs) baik terhadap kekuatan  situasional dan internal untuk 

menghambat atau memfasilitasi melakukan perilaku tersebut.Jika 

seseorang memiliki control beliefs yang kuat mengenai faktor-faktor 

yang ada yang akan memfasilitasi suatu perilaku, maka orang tersebut 

memiliki persepsi yang tinggi untuk mampu mengendalikan suatu 

perilaku. Sebaliknya, seseorang akan memiliki persepsi yang rendah 

dalam mengendalikan suatu perilaku jika ia memiliki keyakinan kontrol 

yang kuat mengenai faktor-faktor yang menghambat perilaku. Dengan 

perkataan lain, seseorang  cenderung tidak akan membentuk suatu 

intensi yang kuat untuk menampilkan suatu perilaku tertentu jika  ia 

percaya bahwa ia tidak memiliki sumber atau kesempatan untuk 

melakukannya meskipun ia memiliki sikap yang positif dan ia percaya 

bahwa orang-orang lain yang penting baginya akan menyetujuinya. 

PBC dapat memengaruhi perilaku secara langsung atau tidak langsung 

melalui intensi. Jalur langsung dari PBC ke perilaku muncul ketika 

terdapat keselarasan antara persepsi kontrol  dan kontrol aktual dari 

seseorang atas suatu perilaku. 
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Gambar 2.7 Skema model teori perilaku terencana (TPB) sebagai 

perluasan dari TRA (sumber Godin, 1994.) 

 

2.3.5. Teori Pertukaran Sosial (Social Exchange Theory) 

Teori pertukaran sosial(Social Exchange Theory) mengusulkan 

bahwa perilaku sosial adalah hasil dari suatu proses pertukaran. 

Tujuan pertukaran ini adalah untuk memaksimalkan manfaat dan 

meminimalkan biaya. Menurut teoriini (Blau, 1964), individu menga-

tur interaksi mereka dengan orang lain berdasarkan pada analisis 

kepentingan biaya dan manfaat. Manfaat initidak perlu harus nyata, 

karena  individu dapat terlibat dalam interaksi dengan harapan timbal 

balik di masa depan (Gouldner, 1960), harapan  diatur oleh 

kepercayaan. 

Berdasarkan teori ini, orang mempertimbangkan manfaat 

potensial dan risiko hubungan sosial (Molm, 2001). Ketika risiko lebih 

besar daripada manfaat, orang akan menghentikan atau meninggalkan 

hubungan itu. Biaya melibatkan hal-hal yang dipandang sebagai 

negatif untuk individu seperti harusmenaruh uang, waktu dan usaha 
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dalamsuatu hubungan. Manfaat adalah hal-hal yang individu dapat-

kan dari suatu hubungan, seperti kesenangan, persahabatan 

dandukungan sosial.Teori pertukaran sosial menunjukkan bahwa 

kitapada dasarnya mempertimbangkan manfaat dan biaya untuk 

menentukan seberapa banya  suatu hubunganitu bernilai. Hubungan 

yang positif adalah yang manfaatnya lebih besar daripada biaya, 

sedangkan hubungan negatif terjadi ketika biaya lebih besar dari 

manfaatnya. 

Davenport dan Prusak(1998) telah menganalisis berbagi 

pengetahuan dari perspektif ini, mereka menguraikan beberapa 

persepsi keuntungan yang diharapkan yang dapat mengatur perilaku: 

timbal balikmasa depan (future reciprocity), status, keamanan 

kerjaatau prospek promosi. Dari perspektif ini, berbagi pengetahuan 

akan terkena dampak positif ketika seorang individu percaya (trust) 

bahwa perilaku ini akan dibalas dengan beberapa manfaat di masa 

depan (Cabrera et al., 2005). 

Studi sebelumnya telah melaporkan bahwa faktor-faktor  yang 

berhubungan dengan teori pertukaran sosial berhasil menjelaskan 

perilaku berbagi pengetahuan di antara individu-individu, antara lain 

kognisi pribadi, interaksi interpersonal, dan konteks organisasi. Seba-

gai contoh, Kankanhali et al. (2005) percaya bahwa persepsi manfaat 

seorang individu merupakan salah satu faktor utama yang mendorong 

karyawan untuk menyumbangkan pengetahuan untuk repositori 

pengetahuan elektronik. Ma dan Agarwal (2007) juga menunjukkan 

bahwa jumlah pengetahuan seseorang berkontribusi ke komunitas 

maya tergantung pada tingkat kepuasan yang mereka rasakan dari 

menjadi anggota komunitas tersebut.  

 


