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1.1. Latar Belakang 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan bagian dari 

manajemen keorganisasian yang memfokuskan diri pada unsur Sumber 

Daya Manusia (SDM) dalam konteks itu, MSDM dapat diartikan sebagai 

suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan atas 

pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemiliharaan 

dan pemutusan hubungan kerja dengan  maksud untuk mencapai tujuan 

organisasi perusahaan secara terpadu. Salah satu tugas  penting dari 

konsep Manajemen Sumber Daya Manusia adalah melalukan evaluasi agar 

dapat diperoleh suatu gambaran kondisinya, yang pada gilirannya dapat 

diperbandingkan dengan standar baku yang telah ditetapkan organisasi 

dan disepakati oleh karyawan atau mereka yang dipekerjakan. 

Kriteria penilaian kinerja serta unsur-unsur ataupun indikator yang di 

nilai juga akan berbeda-beda menurut tipe organisasi atau tipe pekerjaan. 

Pekerjaan atau tugas pokok merupakan komponen dasar struktur 

organisasi dan merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan 

demikian maka analisis  pekerjaan suatu proses untuk menentukan isi 

suatu pekerjaan sehingga dapat dijelaskan kepada orang lain untuk tujuan 

manajemen organisasi yang bersangkutan. Hasil analisis pekerjaan ini 

dapat men-ggambarkan kinerja dari SDM yang dipekerjakan di suatu 

lembaga.  

Bagi suatu badan usaha, diperlukan suatu usaha dan upaya untuk 

mengantisipasi dunia yang semakin global, kompetitif,  saling terkait dan 

tanpa batas. Salah satu upaya penting adalah peningkatan kualitas sumber 

daya manusia (SDM), Sumber Daya Manusia memegang peranan penting 

dalam suatu perusahaan atau institusi, oleh sebab itu kajian tentang SDM 

akan sangat penting. Pandangan terhadap pentingnya SDM dalam suatu 

badan usaha atau organisasi, dari tahun ke tahun telah mengalami 

perkembangan. Pandangan semula Sumber Daya Manusia  sebagai obyek 



yang ditandai dengan penggunaan terminologi personalia, pada saat ini. 

Dengan pandangan tersebut, permasalahan SDM tidak lagi sederhana, 

akan tetapi cakupannya menjadi luas, yaitu disamping sebagai faktor 

obyek, SDM harus disertakan sebagai bagian pelaku dalam upaya 

peningkatan dan kemajuan organisasi melalui potensi dan nilai- nilai 

kemanusiaan yang dimiliki setiap individu. 

Dalam perkembangan dunia yang semakin pesat ini, pengaruh 

eksternal memberi dampak yang cepat bagi perusahan. Dengan 

hubungannya sumber daya manusia yang tepat diperlukan berupa 

kemampuan melakukan adaptasi yang sebaik-baiknya bagi perusahaan. 

Kualitas dan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh 

perusahan sangat menentukan berhasil tidaknya suatu perusahaan dalam 

setiap kompetisi. Notoatmodjo (2009), menyatakan bahwa, Sumber Daya 

Manusia merupakan faktor terpenting yang mendukung tercapainya tujuan 

organisasi secara efektif dan efesien, terutama peranannya dalam setiap 

usaha penyelengaraan kerja sama dan tanggung jawab dalam suatu 

organisasi. Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia diperlukan sebuah program pelatihan yang efektif  sehingga 

mampu meningkatkan kinerja, memperbaiki semangat kerja, (Kawasan 

2011). 

Demikian halnya Instituto Profissional de Canossa, Dili Timor Leste 

sebagai Lembaga Instituto sudah barang tentu dapat diwujudkan melalui 

pengorganisasian Sumber Daya Manusia pada peran yang lebih luas dari 

sumber daya lainnya untuk mencapai apa yang diinginkan. Untuk 

mencapai tujuan lembaga institusi, pada tingkat tertentu dan memenuhi 

visi dan misi yang di canangkan, maka Instituto Profissional De Canossa 

memiliki komitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

melalui program pendidikan dan pelatihan sehingga terdapat peningkatan 

pengetahuan, ketrampilan dan perilaku personel dalam menjalankan 

tugasnya  (Noe, 2012) . Faktor pelatihan merupakan sarana dalam 

pengembangan sumber daya manusia, ataupun merupakan suatu usaha 

peningkatan ilmu pengetahuan (knowledge)  dan skill karyawan yang sangat 

berpengaruh di samping faktor-faktor lainnya. Pengaruh Knowledge dan 



skill terhadap kinerja karyawan juga ditentukan oleh sumber daya yang 

mempengaruhinya.  

Faktor pelatihan merupakan aktivitas yang diprogramkan untuk 

meningkatkan pengalaman, pengetahuan atau pembahasan sikap individu. 

Kegiatan pelatihan lebih diarahkan kepada pemenuhan jangka pendek 

untuk tugas operasional. Output yang diharapkan dari pelatihan adalah 

terciptanya sumber daya manusia yang terlatih sehingga mampu 

mengerjakan tugas operasional jangka pendek dengan lebih baik. Pegawai 

yang akan mendapat pelatihan akan belajar lebih panjang dalam 

mengerjakan tugasnya yang belum pernah diembannya. Demikian pula 

pegawai yang tidak mendapatkan pelatihan akan relatif lebih sulit 

menyelesaikan tugasnya dengan lebih efektif karena tidak ada update 

terhadap kemampuan teknik dalam menyelesaikan pekerjaan. Melalui 

pelatihan, karyawan terbaru mengerjakan pekerjaan yang ada dapat 

meningkatkan karier karyawan, dan membantu pengembangan  tanggung 

jawabnya di masa depan.  

Idealnya, proses pelatihan ini tidak hanya diarahkan pada upaya 

mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya, melainkan juga 

bagaimana menggunakan seluruh pengetahuan yang didapat tersebut 

untuk memecahkan permasalahan atau mengerjakan tugas yang ada. maka 

organisasi/perusahaan membuat suatu strategi untuk memecahkan 

masalah adalah sangat penting bagi organisasi untuk masa depannya 

nanti. Pegawai akan terlatih dan memiliki ketrampilan untuk mengatasi 

masalah dan mengembangkan kinerja yang lebih baik dan bertanggung-

jawab terhadap pekerjaan didalam organisasi itu, dan juga untuk 

mengukur sejauhmana efektivitas pelatihan/training terhadap tujuan 

organisasi yang ingin di capai.  

Berbagai model evaluasi yang telah dikembangkan dan sangat populer 

dan banyak dipakai sebagai strategi atau pedoman kerja dalam 

pelaksanaan evaluasi program pembelajaran diantaranya Evaluasi Model 

Kirkpatrick (Kirkpatrick Four Levels Evaluation Model), yakni reaksi 

(reaction, pembelajaran (learning), perilaku (behavior), dan hasil (result) 

(Kirkpatrick, 2006). Dari empat model ini masing-masing memiliki 



karakteristik yang berbeda. Ditinjau dari sasarannya dalam bidang 

pendidikan, evaluasi ada yang bersifat makro dan ada yang mikro. Evaluasi 

yang bersifat makro sasarannya adalah program pendidikan, yaitu program 

yang direncanakan untuk memperbaiki bidang pendidikan. Evaluasi mikro 

sering digunakan di tingkat kelas, khususnya untuk mengetahui 

pencapaian belajar peserta pelatihan. Pencapaian belajar ini bukan hanya 

yang bersifat kognitif saja, tetapi juga mencakup semua potensi yang ada 

pada peserta pelatihan. Jadi sasaran evaluasi mikro adalah program 

pembelajaran di kelas dan yang menjadi penanggung jawabnya adalah 

instruktur/pelatih (Mardapi, 2000:2). 

Program pelatihan dianggap efektif apabila proses pelatihan dirasa 

menyenangkan dan memuaskan bagi peserta pelatihan sehingga mereka 

tertarik termotivasi untuk belajar dan berlatih. Dengan kata lain peserta 

pelatihan akan termotivasi apabila proses pelatihan berjalan secara 

memuaskan bagi peserta yang pada akhirnya akan memunculkan reaksi 

dari peserta yang menyenangkan. Sebaliknya apabila peserta tidak merasa 

puas terhadap proses pelatihan yang diikutinya maka mereka tidak akan 

termotivasi untuk mengikuti pelatihan lebih lanjut. 

Dengan demikian untuk memelihara maupun untuk meningkatkan 

kinerja karyawan yang diinginkan, kondisi ataupun gambaran atas faktor-

faktor yang mempengaruhi yang dimaksud perlu diketahui, maka peneliti 

meneliti Evaluasi Pelatihan  Menggunakan Kerangka Kirkpatrick (Study 

Terhadap Karyawan Instituto Profissional de Canossa, Dili- Timor 

Leste).  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka dirumuskan masalah sebagai berikut:  

Bagaimana dampak pelatihan SAP dan Modul terhadap kinerja karyawan 

Instituto Profissional De Canossa dilihat dari aspek reaksi, pembelajaran, 

perilaku dan hasil? 

 

 



1.3.Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak pelatihan 

SAP dan Modul terhadap karyawan Instituto Profissional De Canossa dilihat 

dari aspek reaksi, pembelajaran, perilaku dan hasil. 

 

 

1.4.Manfaat Penelitian 

Secara teoritis, cakupan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

bagi pelatihan yang diberikan dapat bermanfaat bagi peserta pelatihan dan 

mendapatkan gambarang mengenai peran dan fungsi penulisan SAP dan 

Modul yang baik. 

1. Bagi Peneliti  

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sarana ilmu pengetahuan 

yang untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai proses 

pengelolaan sumber daya manusia yang baik dan meningkatkan 

kemampuan secara profesional dan sebagai wadah pengaplikasian 

ilmu yang telah dipelajari.  

2. Bagi Lembaga Institut 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk 

meningkatkan pegawai untuk dapat berkontribusi penuh terhadap 

kemajuan lembaga institut dan mampu membantu organisasi dalam 

pembinaan dan pengembangan dalam rangka memotivasi karyawan 

untuk mengevaluasi kinerja karyawan serta meningkatkan komitmen 

karyawan terhadap lembaga yang bersangkutan. 

 

 

 

 

 


