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ABSTRAK 

Thjuan penelitian ini adalah uoluk menyelidiki pengaruh pelatiban psikologi petna-..n terbadap 
orientasi pelangg;w pada tenaga petna-..n PT Nawata Kumia Putra, Surabaya Orientasi pelangg~~~~ 
merupakan pe'1iualan yang berorientasi pada pelangg~~~~ sebagai perwujudan konsep pemasaran di dalam 
inleraksi antam individu pe'1iual dan pelangg;mnya Model pe'1iualan ini berorieotasi untuk 
rnernper~~ikom kep~W.m y.s~g.;m j;r-gt·a y=uyang. S3Wi gt• cara meningk.;U:k.;m ketrio1111¥-u.;m tenaga 
pemasanm yang berorientasi terbadap pelangg~~~~ adalah dengllll mengadakan pelatiban psikologi 
pemasanm yang diharapkan mampu meogun!!J<ap aspek psikologis. Pelatiban psikologi pemasaran adalah 
suatu metode pelatihan uoluk meningj<atkan orieotasi seseorang (dalam hal ini tenaga pemasaran) terutama 
pada pelanggannya. 

1'-..-Jy-ulasi d~hT.. pat.elitian ir.i ""-";b.h t~ns.ga ~"n-1$3i..tn J"ang brutja di M' Na\~·ata. ¥~ I'utra 
sebanyak 14 omng. Sampel yang diantbil adalah tenaga pemassran berjenis kelamin laki-laki yang Ielah 
beke:Jja minimal 2 1ahnn. bernsia antara 25-35 talnm dengllll tingj<at pendidikan akhir minimal SMU
sederajat. Oleh karena ito teknik """'1J)ing yang digunakan adalah Purposive sampling. Pada penelitian ini 
sampel yang Jllel!iadi !lllbyek penelitian terbagi menjadi 3 orang kelompok eksperimen dan 3 orang 
k£lomy-c-k k~-ttrol, y.mg ~!Unhi}~ te~'i di!.akuk.al'1 te5 ir..te!iger~Si da.."l g.aya ~pikir. I\~raeirtian. ini 
merupakan penelitian eksperimemal dengllll menggunakan rancangan atau desain penelitian 
Nonrandomized Control Group Pretest-Posl/est, dimana sebelum pelatiban dilaknkan uji pretest dan 
setelah pelatihan dilakukan posttest orientasi pelangg~~~~ dari SOCO Scale baik pada kelompok kontrol 
maupun kelompck eksporimeo. Metode pengumpulan data yang digunakan antara Jain: wawancata. angj<et., 
t...-st CFIT {!Q} dan tcs MliT! (~ya b.:rp-Jtir), scrb cbsm~i. A.-ulisa tf::rt~ m...-nggunakan uj! ~~tisis non
parametrik Kolmogorof-Smimov yang dihantu deogan SPSS versi ll.O. 

Hasil uji hipolesa menu'1iukkan bahwa tidak ada pengaruh pelatiban psikologi pemassran terbadap 
orieotasi pelanggan. deDgllll P'''{).05 atau p={l.l09. Ada pengaruh gaya berpikir dan inteligensi terl!adap 
orientasi pelangg;w dengllll p<0.05 atau p--o.028. Dmgan demikian hipotesa yang menyatakan bahwa ada 
J:Wgsruh pel~~, psiko!ogi p...-rn~"'l tcrf..~,-f.,.p oricnts.si F-~hn~ r.o:t~ ... t..~ p....-rn""~!i!.:o.!J PT Nawsta 
Kumia Pulra ditolak. Oleb karena ito untuk penelitian selanjutnya disarankan uoluk meneliti deogllll jumlah 
sampel yang lebib besar serta perlu diteliti karakter kepribadian subyek, sed•nglc•n uoluk perusahan 
hendaknya mengadakan pelatihan psikologi untuk meningk.atkan orientasi terhadap pelanggan juga dalam 
~ se~eksi karyawan terutama pada bagian pemassran uoluk mempertimbangkan gaya berpikir dan 
mtdlgcnsmj-a. 
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