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2.1. Pelatihan 

2.1.1 Pengertian Pelatihan 

Training atau pelatihan adalah kegiatan yang dirancang untuk 

meningkatkan kinerja pegawai dalam melakukan pekerjaan, baik pekerjaan 

secara fisik maupun pekerjaan yang berhubungan dengan orang lain, 

terutama dalam perkembangan dari masing-masing individu.  

Pelatihan dapat didefinisikan sebagai suatu upaya sistematis untuk 

meningkatkan pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill), dan sikap kerja 

(behaviors), para karyawan melalui proses belajar. Dengan training 

pengembangan diri (self development), diharapkan pegawai dapat 

bertambah wawasan, berubah sikap, dan berkembang kepribadian, 

Kirkpatrick (2009). 

Menurut Mutiara Sibarani (2002:14), pelatihan merupakan suatu 

proses belajar mengajar terhadap pengetahuan dan ketrampilan tertentu 

serta sikap agar peserta semakin terampil dan mampu melaksanakan 

tanggung jawabnya dengan baik, sesuai dengan standar. Sedangkan Rivai, 

(2004) menyatakan bahwa, Pelatihan adalah proses secara sistematis 

mengubah tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Supaya 

efektif, pelatihan biasanya harus mencakup pengalaman belajar (learning 

experience), aktivitas-aktivitas yang terencana (be a planned organizational 

activity), dan didesain sebagai jawaban atas kebutuhan-kebutuhan yang 

berhasil diidentifikasikan.  Pelatihan sering dianggap sebagai aktivitas yang 

paling dapat dilihat dan paling umum dari semua aktivitas kepegawaian. 

Pelatihan juga sering dipakai sebagai solusi atas persoalan kinerja 

organisasi.  

Secara umum pelatihan merupakan bagian dari pendidikan yang 

menggambarkan suatu proses dalam pengembangan organisasi maupun 

masyarakat. Pendidikan dengan pelatihan merupakan suatu rangkaian yang 

tak dapat dipisahkan dalam sistem pengembangan sumber daya manusia, 

yang di dalamnya terjadi proses perencanaan, penempatan, dan 



pengembangan tenaga manusia. Dalam proses pengembangannya diupayakan 

agar sumber daya manusia dapat diberdayakan secara maksimal, sehingga 

apa yang menjadi tujuan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia 

tersebut dapat terpenuhi. 

Mathis and Jackson (2003) menyatakan bahwa, pelatihan adalah 

sebuah proses dimana orang mendapatkan kapabilitas untuk membantu 

pencapaian tujuan-tujuan organisasional. Dalam pengertian terbatas, 

pelatihan memberikan karyawan pengetahuan dan ketrampilan yang 

spesifik dan data diidentifikasi untuk digunakan dalam pekerjaan mereka 

saat ini. Selanjutnya Mondy and Noe (2005) mendefinisikan, pelatihan 

sebagai jantung dari suatu usaha yang dirancang secara kontinyu untuk 

meningkatkan kemampuan serta kinerja organisasi. Dengan dilaksanakan 

kegiatan pelatihan, maka para karyawan dapat menyelesaikan 

pekerjaannya dengan tepat dan baik, peralatan dapat digunakan dengan 

baik dan benar.  

2.1.2. Fungsi dan Tujuan Pelatihan 

Sastradipoera (2006) menjabarkan fungsi strategis pelatihan meliputi 

fungsi edukatif, fungsi pembinaan, fungsi marketing sosial, dan fungsi 

administratif. 

a. Fungsi Edukatif 

Pelatihan berfungsi mempersiapkan sejumlah tenaga menjadi tenaga 

terdidik dan terlatih yang mempunyai kemampuan profesional, dan 

kompetensi yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan jabatan. 

b. Fungsi pembinaan 

Pelatihan berfungsi sebagai suatu proses untuk membina dedikasi, 

loyalitas,disiplin, mental, dan semangat korps agar bermanfaat bagi 

dirinya sebagai warga sosial di dalam organisasi industri. 

c. Fungsi Marketing sosial 

Pelatihan berfungsi untuk menyampaikan, mengkomunikasikan, dan 

menyebarluaskan misi industri kepada masyarakat. 

d. Fungsi administratif 



Hasil pendidikan dalam bentuk pelatihan akan menjadi data yang akan 

melengkapi data sumber daya manusia, khususnya yang berkaitan 

dengan pribadi dan kompetensi para karyawan yang kelak dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan industri 

untuk membuat keputusan termasuk promosi, mutasi, karir, kaderisasi 

kepemimpinan, dan kompensasi. 

Alasan mengapa pelatihan perlu dilakukan dalam organisasi, antara 

lain: Pelatihan bagi pegawai dalam suatu organisasi dengan tujuannya 

untuk meningkatkan dan  memperbaiki pengetahuan (konwledge), 

ketrampilan (skill) pegawai (Robbins dan Coulter,2004). Tujuan diadakan 

pelatihan yang diselengarakan oleh perusahaan terhadap pegawai 

dikarenakan perusahaan menginginkan adanya perubahan dalam prestasi 

kerja pegawai sehingga dapat sesuai dengan tujuan perusahaan. 

Menurut Hamalik (2005) tujuan pelatihan secara umum adalah untuk 

mempersiapkan dan membina tenaga kerja, baik struktural maupun 

fungsional, yang memiliki kemampuan dalam profesinya, kemampuan 

melaksanakan loyalitas, kemampuan melaksanakan dedikasi dan 

kemampuan berdisiplin yang baik. 

Selain itu, pelatihan berfungsi untuk meningkatkan produktivitas 

kerja, meningkatkan kualitas kerja, meningkatkan ketepatan perencanaan 

sumber daya manusia, meningkatkan sikap moral dan semangat kerja, 

meningkatkan rangsangan agar pegawai mampu berprestasi secara 

maksimal, meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja, dan 

meningkatkan perkembangan pegawai (Mangkunegara, 2005). 

Menurut Noe,et.al.(2003), secara tradisional, pelatihan memfokuskan 

membantu kinerja dalam karyawan pekerjaan mereka. Menurut As’ad 

(2000) dan Mello (2002), tujuan dilakukan dalam program pelatihan antara 

lain; 

1. Meningkatkan mutu kerja; peningkatan kualitas dan kuantitas. Tenaga 

kerja yang berpengetahuan jelas akan lebih baik dan akan sedikit 

berbuat kesalahan dalam operasionalnya. 



2. Meningkatkan ketepatan dalam perencanaan sumber daya manusia. 

Pelatihan yang baik bisa mempersiapkan tenaga kerja untuk keperluan 

dimasa yang akan datang. 

3. Meningkatkan moral kerja; apabila perusahaan menyelengarakan 

program pelatihan yang tepat maka iklim dan suasana organisasi akan 

lebih baik. Dengan iklim kerja yang sehat, maka moral kerja (semangat 

kerja) juga akan meningkat. 

4. Persiapan untuk tingkat pekerjaan yang lebih baik. Sasaran lain 

dilakukannya training bagi karyawan adalah untuk menyiapkan 

karyawan tersebut menghadapi pekerjaan atau tugas dan tanggung-

jawab yang baik. 

5. Menunjang pertumbuhan pribadi; program pelatihan yang tepat 

sebenarnya memberi keuntungan kedua belah pihak yaitu perusahaan 

dan tenaga kerja itu sendiri. Bagi tenaga kerja program pelatihan akan 

mengembangkan kepribadian, intelektual dan ketrampilan. 

 

2.1.3. Model Pelatihan 

   (Goad,2009) menggambarkan model pelatihan  melalui beberapa 

tahapan training cycle yang terdiri dari: Analisis kebutuhan pelatihan, 

Desain Program pelatihan, Pelaksanaan pelatihan, dan Evaluasi efektif 

program pelatihan. 

Secara skematis langkah-langkah tersebut digambarkan sebagai 

berikut : 

 

1.  

 

2.          

 

3.  

     

4.    

 

Analisis 

Evaluasi 

Desain 

implementasi 



Sumber : Goad, 2009 

 

2.1.3.1. Analisis Kebutuhan Pelatihan 

Analisis atau penilaian kebutuhan pelatihan adalah suatu investigasi 

sistematik mengenai deskripsi kinerja untuk menggambarkan kesenjangan, 

menetapkan mengapa itu terjadi, dan memutuskan apakah pelatihan 

merupakan solusi potensial (Atmodiwirio, 2005). Penilaian kebutuhan 

bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan atau tuntutan kinerja di 

dalam organisasi agar membantu mengarahkan sumber daya kepada 

wilayah yang amat membutuhkan, yang amat erat dengan pencapaian 

sasaran dan tujuan organisasi, peningkatan produktivitas, dan penyediaan 

produk dan jasa yang berkualitas (Miller dan Osinski (2002) dalam Kaswan 

(2011)). 

 

2.1.3.2. Desain Pelatihan 

Suatu program pelatihan di tempat kerja dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, misalnya: Mengembangkan kemampuan karyawan dengan 

memberikan beberapa tugas dalam pekerjaan; melakukan rotasi pekerjaan 

agar dapat dipertahankan tingkat ketrampilan, pelatihan di tempat kerja (on 

the job training). sedangkan pelatihan di luar tempat kerja (of the jo training), 

caranya dapat dilakukan dengan teknik ceramah, studi kasus, group 

diskusi, belajar melalui tindakan, dan pelatihan di tempat terbuka. 

 

2.1.3.3 Implementasi 

Implementasi adalah tindakan dalam pelatihan. Adapun teknik yang 

biasa dilakukan adalah on the job methods, dan off the job methods serta 

management  development Perusahaan dapat memilih salah satu dari ketiga 

jenis  pelatihan tersebut. Perlu diketahui bahwa implementasi ini 

tergantung pada kebutuhan dan metode serta kemampuan peserta.  

 

2.1.3.4 Evaluasi 

Proses eveluasi adalah fase terakhir dalam sistem pelatihan, yang 

berfungsi untuk mereview hasil yang diperoleh. Apabila terjadi  kesenjangan 



antara harapan dan kenyataan, maka dapat diartikan terdapat sesuatu 

yang salah dalam pelaksanaan model tersebut. Dalam proses pelatihan 

(Gary Dessler, 2003),  evaluasi hasil yang diperoleh dapat dikategorikan  

dalam 4 hal seperti yang dikembangkan oleh Donal L. Kirkpatrick antara 

lain: reaksi, pembelajaran, perilaku dan hasil kinerja. 

 

2.2. Unsur Program Pelatihan 

Program pelatihan merupakan suatu pegangan yang penting dalam 

rangka pelaksanaan suatu kegiatan pelatihan. Program tidak hanya 

memberikan acuan melainkan juga menjadi patokan untuk mengukur 

keberhasilan kegiatan pelatihan (Hamalik, 2005). Unsur-unsur program 

pelatihan menurut hamalik (2005) meliputi peserta pelatihan, pelatih 

(Instruktur), lamanya pelatihan, bahan latihan, dan metode pelatihan. 

 

2.2.1.Peserta pelatihan 

Salah satu hal yang penting dalam suatu pelatihan adalah 

menentukan siapa yang menjadi peserta pelatihan tersebut karena peserta 

akan sangat menentukan format pelatihan (Hamalik, 2005). Para peserta 

pelatihan adalah individu-individu yang akan membawa apa yang diperoleh 

dalam pelatihan ke dalam pekerjaan mereka sehari-hari sehingga akan 

memiliki dampak pada perusahaan. Penetapan calon peserta erat kaitannya 

dengan keberhasilan proses pelatihan, yang pada gilirannya turut 

menentukan efektivitas pekerjaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan seleksi 

yang teliti untuk memperoleh peserta yang baik, berdasarkan kriteria 

antara lain: 

1) Akademik, ialah jenjang pendidikan dan keahlian 

2) Jabatan, yang bersangkutan telah menempati pekerjaan tertentu 

atau akan ditempatkan pada pekerjaan tertentu 

3) Pengalaman kerja adalah pengalaman yang diperoleh dalam 

pekerjaan 

4) Motivasi dan minat, yang bersangkutan terhadap pekerjaannya 

5) Pribadi, menyangkut aspek moral, moril, dan sifat-sifat yang 

diperlukan untuk pekerjaan tersebut 



6) Intelektual, tingkat berpikir dan pengetahuan, diketahui melalui 

seleksi. 

 

2.2.2.Pelatih (instruktur) 

Dalam pelaksanaan program pelatihan, peran pelatih mendominasi 

dalam penyampaian materi pelatihan. Untuk menunjang kelancaran dan 

keberhasilan program pelatihan, dibutuhkan seorang pelatih yang memiliki 

kualifikasi yang yang baik. Kriteria utama yang dibutuhkan seorang pelatih 

menurut Atmodiwirio (2005) adalah: 

1) Menguasai materi yang diajarkan 

2) Terampil mengajar secara sistematik, efektif dan efisien 

3) Mampu menggunakan metode dan media yang relevan dengan 

tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus mata 

pelajarannya. 

Selain itu beberapa perilaku dan kualitas yang perlu dimiliki oleh 

seorang pelatih yaitu sikap terbuka, mau menerima saran, tepat waktu, 

memiliki ketrampilan mendengar, berpengetahuan yang luas, ketrampilan 

berbicara, organisatoris, kreatif, non direktif (tidak memerintah), 

penampilan yang rapi, tidak bertindak sebagai bos, fleksibel, menghargai 

peserta, praktis, sabar, berani jujur, mempunyai rasa humor, ramah dan 

adil, mendorong peserta, suportif, mampu berimprovisasi, dan menghargai 

pendapat (Atmodiwirio, 2005). 

 

2.2.3.Lamanya pelatihan 

Menurut Hamalik (2005), lamanya masa pelaksanaan pelatihan 

berdasarkan pertimbangan tentang: 

1) Jumlah dan mutu kemampuan yang hendak dipelajari dalam 

pelatihan tersebut lebih banyak dan lebih bermutu, kemampuan 

yang ingin diperoleh mengakibatkan lebih lama diperlukan latihan. 

2) Kemampuan belajar peserta dalam mengikuti kegiatan pelatihan. 

Kelompok peserta yang kurang mampu belajar tentu memerlukan 

waktu latihan lebih lama. 



3) Media pengajaran yang menjadi alat bantu bagi peserta dan pelatih. 

Media pengajaran yang serasi dan canggih akan membantu 

kegiatan pelatihan dan dapat mengurangi lamanya pelatihan 

tersebut. 

 

2.2.4.Bahan latihan 

Materi pelatihan merupakan faktor terpenting di dalam pelaksanaan 

pelatihan. Materi pelatihan disiapkan secara tertulis agar mudah dipelajari 

oleh para peserta. Persiapan materi pelatihan perlu memperhatikan faktor-

faktor tujuan pelatihan, tingkatan peserta pelatihan, harapan lembaga 

penyelenggara pelatihan, dan lamanya pelatihan. Untuk melengkapi materi 

pelatihan, perlu disediakan sejumlah referensi yang terpilih yang relevan 

dengan pokok bahasan yang diajarkan (Hamalik, 2005). 

Materi pelatihan yang baik harus selalu diperbaharui sesuai dengan 

kondisi yang ada supaya isi (content) dari pelatihan benar-benar sesuai 

dengan kebutuhan dan kemampuan si partisipan. Hal yang mendasar 

untuk diketahui dalam menentukan materi yang akan dirancang dalam 

sebuah program pelatihan adalah apakah materi yang akan diberikan 

merupakan suatu hal yang bersifat essensial atau tidak. Jika termasuk hal 

yang bersifat essensial, maka materi tersebut harus dimasukkan dalam 

pelatihan. Jika hal ini sudah ditentukan, maka selanjutnya baru dipilih 

topik-topik penting yang perlu diajarkan dalam pelatihan, bagaimana 

mengajarkannya dan hal-hal apa saja yang perlu dijelaskan lebih lanjut 

supaya lebih memudahkan peserta pelatihan dalam memahami materi 

tersebut. 

2.2.5.Metode pelatihan 

Metode yang digunakan dalam sebuah pelatihan berperan penting 

dalam proses transfer pembelajaran kepada para peserta. Cascio (2006) 

dalam kaswan (2011) menyatakan bahwa untuk memilih metode pelatihan, 

pelatih harus menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan 

karakteristik peserta dengan tujuan berikut: 

1) Memotivasi peserta pelatihan meningkatkan kinerjanya 

2) Secara jelas menggambarkan ketrampilan yang diharapkan 



3) Memberikan kesempatan kepada peserta pelatihan berperan serta 

secara aktif 

4) Menyediakan kesempatan/waktu untuk praktik 

5) Memberi umpan balik tepat waktu mengenai kinerja peserta 

pelatihan 

6) Memberi saran untuk penguatan pada saat peserta pelatihan belajar 

7) Terstruktur dari tugas sederhana sampai yang kompleks 

8) Bisa diadaptasi terhadap masalah-masalah spesifik.  

9) Mendorong transfer yang positif dari pelatihan ke pekerjaan 

 

2.3. Metode Pelaksanaan Pelatihan 

Pilihan untuk metode pelaksanaan training meliputi On The Job 

Training adalah pelatihan dikerjakan di dalam tempat kerja. Dengan 

kalimat lain metode on-the job training ialah metode pelatihan untuk 

meningkatkan (upgrading) dan memperbaiki pengetahuan dan ketrampilan 

pegawai dalam mengerjakan tugas dan dan tanggung jawabnya dengan baik 

sesuai dengan kebutuhan organisasi. (Robbins dan Coulter, 2004). Jenis 

pelatihan yang akan dijalankan selama menjadi karyawan , dan dapat 

menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, rekan kerja dan pekerjaannya. 

Jenis pelatihan ini dilaksanakan di tempat kerja, pengetahuan atau 

ketrampilan berupa pengalaman (praktek langsung), serta di laksanakan 

secara individual dengan menggunakan biaya relatif kecil. Of the job training 

dilaksanakan dalam suatu ruangan/kelas (di luar tempat kerja). 

Pengetahuan/ketrampilan berupa konsep (teori) dilaksanakan secara 

kelompok dengan menggunakan biaya relatif besar. Manfaatnya untuk 

mengembangkan karyawan dalam pengetahuan sistematis menuju 

tercapainya efisiensi dalam pelaksanaan kerja sehari-hari agar dapat 

dipertahankan untuk mengantisipasi tugas di masa mendatang; 

pengembangan karir, pengembangan sistematis dalam seleksi karyawan 

yang berprestasi dan mampu mengembangkan tugas dan tanggung jawab 

yang lebih besar; pengembangan diri aktivitas yang berhubungan dengan 

pendidikan, yaitu pelatihan membantu menumbuhkan minat dan 

memperluas pengalaman, pengetahuan serta ketrampilan. 



 

2.4. Pelaksanaan Pelatihan 

Menurut Atmodiwirio (2005), pelatihan dapat diadakan setelah 

melewati tahap analisis kebutuhan pelatihan dan penyusunan program 

pelatihan. Selain itu, dalam proses pelatihan harus mencakup prinsip 

pembelajaran (Learning principle), antara lain: 

1) Motivasi 

Seseorang akan dapat banyak belajar atau dapat menerima materi 

dengan optimal jika mempunyai motivasi yang tinggi 

2) Partisipasi 

Keterlibatan yang semakin aktif akan membuat motivasi semakin 

meningkat pula sehingga dapat menerima materi pembelajaran 

dengan mudah. 

3) Relevan 

Materi yang disampaikan harus relevan dan sesuai dengan bidang 

pekerjaannya di tempat kerja. 

4) Personal approach 

Pendekatan perseorangan sangat penting dilakukan karena setiap 

orang mempunyai kemampuan dan cara yang berbeda. 

5) Sistematis   

Pembelajaran yang sistematis dilakukan agar materi yang 

disampaikan dapat dimengerti dengan mudah. 

6) Feedback 

Pemberian umpan balik dapat mempertinggi motivasi belajar 

7) Transfer (aplikasi) 

Perubahan ke arah perbaikan pada tempat kerja setelah pemberian 

materi pembelajaran. 

2.5. Tahap pengelolaan pelatihan 

Menurut Sudjana (2007), setiap pengelolaan pelatihan mempunyai 

komponen yang harus dipenuhi dalam upaya penyelenggaraannya, yang 

meliputi: 

1) Identifikasi kebutuhan pelatihan 

Tahap ini terdiri atas proses identifikasi kebutuhan pelatihan 



2) Perencanaan dan perancangan pelatihan 

Tahap ini terdiri atas perumusan tujuan pelatihan, penyusunan 

anggaran pelatihan, dan penyusunan pedoman pelatihan 

3) Pengembangan materi pelatihan 

Tahap ini terdiri atas pemilihan instruktur pelatihan, penyusunan 

modul pelatihan, dan ketersediaan alat bantu dan ruang pelatihan. 

4) Pelaksanaan pelatihan 

Tahap ini terdiri atas pelaksanaan tes peserta pelatihan, proses 

pembelajaran. 

5) Evaluasi pelatihan 

Tahap ini terdiri atas evaluasi pelatihan tingkat reaksi, pembelajaran, 

perilaku dan hasil. 

 

2.6. Evaluasi Pelatihan 

Evaluasi merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. 

Dalam melakukan evaluasi,  evaluator pada tahap awal harus menentukan 

fokus yang akan dievaluasi dan desain yang akan digunakan. Menurut 

McDavid & Hawthorn (2006; p.376) untuk menentukan jenis atau model 

evaluasi yang hendak digunakan, seorang evaluator biasanya 

mempertimbangkan dua hal yaitu jenis program yang hendak dievaluasi 

dan tujuan atau untuk kepentingan apa suatu evaluasi dilakukan. Dari sisi 

tujuan evaluasi, ada evaluasi yang digunakan untuk mengetahui tingkat 

kesenjangan suatu program, tingkat efektivitas suatu program, ada pula 

evaluasi yang bertujuan untuk menemukan hasil suatu program di luar 

tujuan program yang direncanakan. 

Dalam manajemen SDM, terdapat beberapa fungsi dan fungsi evaluasi 

merupakan salah satu di antaranya, selain perencanaan, pengorganisasian, 

dan pelaksanaan. Program pelatihan sebagai salah satu strategi 

pengembangan SDM yang memerlukan fungsi evaluasi efektivitas program 

yang bersangkutan (Widoyoko, 2009). 

 

2.6.1.Definisi Evaluasi Pelatihan 



Evaluasi program pelatihan merupakan pengumpulan secara 

sistematis terhadap informasi deskriptif dan penilaian yang diperlukan 

untuk membuat keputusan pelatihan yang efektif terkait dengan seleksi, 

adopsi, nilai,dan modifikasi aktivitas pembelajaran yang bervariasi (Werner 

dan Desimon, 2006 dalam Kaswan, 2011). Kaswan (2011) menjabarkan 

definisi tersebut menjadi tiga poin penting yaitu, pertama, informasi 

deskriptif yang dimaksud memberikan gambaran tentang apa yang sedang 

dan telah terjadi, sedangkan informasi penilaian mengkomunikasikan 

pendapat atau kepercayaan tentang apa yang telah terjadi. Kedua, penilaian 

meliputi pengumpulan informasi secara efektif menurut rencana yang 

ditentukan sebelumnya untuk memastikan bahwa informasi itu cocok dan 

bermanfaat. Terakhir, evaluasi dilakukan untuk membantu manajer, 

karyawan dan profesional HRD membuat keputusan berdasarkan informasi 

mengenai program dan metode.  

Brikerhoff dalam Widoyoko (2009), menjelaskan bahwa evaluasi 

merupakan proses yang menentukan sejauh mana tujuan pendidikan dapat 

dicapai. Menurut Brikerhoff, dalam pelaksanaan evaluasi ada tujuh elemen 

yang harus dilakukan, yaitu penentuan fokus yang akan dievaluasi 

(focusing the evaluation), penyusunan desain evaluasi (designing the 

evaluation), pengumpulan informasi (collecting information), analisis dan 

interpretasi informasi (analyzing and interpreting), pembuatan laporan 

(reporting information), pengelolaan evaluasi (managing evaluation) dan 

evaluasi untuk evaluasi. 

 

2.6.2. Fungsi Evaluasi Pelatihan 

Menurut Fauzi (2011), fungsi utama evaluasi adalah memberikan data 

informasi yang benar mengenai pelaksanaan suatu pelatihan sehingga 

penyelenggaraan pelatihan tersebut dapat mengambil keputusan yang tepat 

apakah pelatihan tersebut akan diteruskan, ditunda atau sama sekali tidak 

dilaksanakan lagi. Oleh karena itu, evaluasi pelatihan berfungsi sebagai 

suatu usaha untuk: 

a. menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan pelatihan 



b. menemukan faktor pendorong dan penghambar pelaksanaan 

pelatihan 

c. menemukan penyimpangan atau kekeliruan pelaksanaan pelatihan 

d. memperoleh bahan untuk penyusunan saran perbaikan, 

perubahan, penghentian atau perluasan pelatihan. 

 

2.6.3.Tujuan dan Alasan Evaluasi Pelatihan 

Sudjana (2006) menyatakan berbagai macam tujuan evaluasi, yaitu 

1. Memberikan masukan untuk perencanaan program 

2. Memberikan masukan untuk kelanjutan, perluasan, dan penghentian 

program. 

3. Memberi masukan untuk memodifikasi program 

4. Memperoleh informasi tentang faktor pendukung dan penghambat 

program. 

5. Memberi masukan untuk motivasi dan Pembina pengelola dan 

pelaksana program. 

6. Memberi masukan untuk memahami landasan keilmuan bagi evaluasi 

program. 

Sedangkan menurut Philips (dalam Kaswan, 2011), evaluasi dapat 

membantu: 

1. menentukan apakah progam mencapai tujuannya 

2. mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program, yang dapat 

mengarah pada perubahan, seperti yang dibutuhkan 

3. menentukan rasio biaya-keuntungan program pelatihan 

4. menentukan siapa yang seharusnya berpartisipasi dalam program 

pelatihan di masa yang akan datang. 

5. Mengidentifikasi peserta mana yang paling mendapat manfaat atau 

yang paling tidak mendapat manfaat dari program tersebut 

6. Mengumpulkan data untuk membantu dalam membesarkan program 

tersebut di masa yang akan datang. 

7. Membangun database untuk membantu manajemen dalam 

mengambil keputusan. 

 



2.6.4.Model Evaluasi 

Sebuah model evaluasi menetapkan kriteria dan fokus penilaian. 

Karena program pelatihan dapat dievaluasi dari sejumlah perspektif, amat 

penting merinci sudut pandang mana yang akan dipertimbangkan. Banyak 

kerangka evaluasi yang berbeda disarankan serta berbagai model evaluasi 

juga banyak dikembangkan oleh para ahli yang dapat dipakai dalam 

mengevaluasi program pelatihan. Pendekatan evaluasi yang paling luas dan 

banyak digunakan di berbagai organisasi atau perusahaan adalah Model 

Evaluasi Empat Level (Kirkpatrick, 2005). Alasan banyaknya penggunaan 

model ini adalah karena kesederhanaannya dan kemudahannya 

diaplikasikan (Detty, dkk, 2009). Selain itu juga adanya kelebihan model 

kirkpatrick dibandingkan  dengan  model-model  evaluasi  yang  lain.  

Model  Kirkpatrick memiliki  beberapa  kelebihan  antara  lain:  1).  lebih  

komprehensif,  karena  mencakup aspek  kognitif,  skill  dan  afektif;  2).  

objek  evaluasi  tidak  hanya  hasil  belajar  semata tetapi  juga  mencakup  

proses,  output  maupun  outcomes;  3).  lebih  mudah  diterapkan 

(applicable) untuk level kelas karena tidak terlalu banyak melibatkan pihak-

pihak lain dalam proses evaluasi.  

Menurut Kirkpatrick (2005), evaluasi terhadap efektivitas program 

pelatihan mencakup empat level evaluasi,yaitu sebagai berikut: 

a. Reaction level 

Mengevaluasi terhadap reaksi peserta pelatihan berarti mengukur 

kepuasan peserta (customer satisfaction). Program pelatihan dianggap efektif 

apabila proses training dirasa menyenangkan dan memuaskan bagi peserta 

pelatihan sehingga mereka tertarik dan termotivasi untuk belajar dan 

berlatih. Dengan kata lain, peserta akan termotivasi apabila proses 

pelatihan berjalan 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 kegiatan pelatihan lebih 

lanjut. 

Kepuasan peserta pelatihan dapat dikaji dari beberapa aspek, yaitu 

materi yang diberikan, fasilitas yang diberikan, strategi penyampaian materi 



yang digunakan oleh instruktur, media pembelajaran yang tersedia, jadwal 

kegiatan sampai menu dan penyajian konsumsi yang disediakan. 

 
b. Learning level  

Menurut Kirkpatrick (2005), learning can be defined as the extend to 

which participants change attitude, improving knowledge, and /or increase 

skill as a result of attending the program. Ada tiga hal yang dapat pelatih 

ajarkan dalam program pelatihan, yaitu pengetahuan, sikap, maupun 

ketrampilan. Peserta pelatihan dikatakan telah belajar apabila pada dirinya 

telah mengalami perubahan sikap, perbaikan pengetahuan, maupun 

peningkatan ketrampilan.  

 

c. Behavior level 

Evaluasi pada level ketiga ini berbeda dengan evaluasi terhadap sikap 

pada level kedua. Penilaian sikap pada evaluasi level 2 difokuskan pada 

perubahan sikap yang terjadi pada saat pelatihan dilakukan sehingga lebih 

bersifat internal, sedangkan penilaian tingkah laku difokuskan pada 

perubahan tingkah laku setelah peserta kembali ke tempat kerja. Yang 

dinilai dalam tingkah laku ini adalah perubahan perilaku setelah kembali 

ke tempat kerja maka evaluasi level ketiga ini dapat disebut dengan 

evaluasi terhadap outcome dari kegiatan pelatihan. 

 

d. Result level 

Evaluasi hasil dalam level keempat ini difokuskan pada hasil akhir 

yang terjadi karena peserta mengikuti suatu program. Yang termasuk 

dalam kategori hasil akhir dari suatu program pelatihan diantaranya adalah 

kenaikan produksi, peningkatan kualitas, penurunan biaya, penurunan 

kuantitas, terjadinya kecelakaan kerja, penurunan turn-over dan kenaikan 

keuntungan. Beberapa program mempunyai tujuan meningkatkan moral 

kerja maupun membangun team work yang lebih baik. Dengan kata lain 

adalah evaluasi terhadap impact program. 

Dengan ke-empat tahap tersebut diatas dapat dilihat dalam sebuah gambar 

berikut ini: 

 

 

 

Reaksi 

Pembelajaran 

Mengetahui kepuasan 
peserta terhadap 
pelaksanaan pelatihan   
 

Peningkatan pengetahuan 

ketrampilan maupun 

perubahan sikap peserta  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kirkpatrick, 2009  

 

Dari empat tahap yang tercantum dalam gambar diatas lebih 

dikembangkan oleh Kirkpatrick akan dijelaskan secara lebih rinci sebagai 

berikut: 

Reaction, evaluasi terhadap reaksi bertujuan untuk mengetahui tingkat 

kepuasan  peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan.  

Kualitas proses atau pelaksanaan suatu pelatihan dapat kita ukur 

melalui tingkat kepuasan pesertanya. kepuasan peserta terhadap 

penyelenggaraan atau proses suatu pelatihan akan berimplikasi langsung 

terhadap motivasi dan semangat belajar peserta dalam pelatihan. Peserta 

pelatihan akan belajar dengan lebih baik ketika dia merasa puas dengan 

suasana dan lingkungan tempat ia belajar.  Mengetahui tingkat kepuasan 

peserta dapat dilakukan dengan mengukur beberapa aspek dalam 

pelatihan, yang meliputi: pelayanan panitia penyelenggara, kualitas 

instruktur, kurikulum pelatihan, materi pelatihan, metode belajar, suasana 

kelas, fasilitas utama dan fasilitas pendukung, kebernilaian dan 

kebermaknaan isi pelatihan, dan lain-lain yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan suatu pelatihan. Mengukur reaksi ini relatif mudah karena 



bisa dilakukan dengan menggunakan reaction sheet yang berbentuk 

angket. Evaluasi terhadap reaksi ini sesungguhnya dimaksudkan untuk 

mendapatkan respon sesaat peserta terhadap kualitas penyelenggaraan 

pelatihan. Oleh karena itu waktu yang paling tepat untuk menyebarkan 

angket adalah sesaat setelah pelatihan berakhir atau beberapa saat 

sebelum pelatihan berakhir. 

Learning, menurut Kirkpatrick, belajar dapat didefinisikan sebagai 

perubahan sikap mental (attitude), perbaikan pengetahuan, atau 

penambahan ketrampilan peserta setelah selesai mengikuti program. 

Melalui definisi tersebut kita dapat menentukan aspek apa saja yang mesti 

diukur dalam evaluasi tahap kedua ini.  Evaluasi tahap kedua ini 

sesungguhnya evaluasi terhadap hasil pelatihan. 

Program dikatakan berhasil ketika aspek-aspek tersebut diatas 

mengalami perbaikan dengan membandingkan hasil pengukuran sebelum 

dan sesudah pelatihan. Semakin tinggi tingkat perbaikannya, dikatakan 

semakin berhasil pula suatu program pelatihan. Kegiatan pengukuran 

dalam evaluasi tahap kedua ini relatif lebih sulit dan lebih memakan waktu 

jika dibanding dengan mengukur reaksi peserta. Oleh karenanya 

penggunaan alat ukur dan pemilihan waktu yang tepat akan dapat 

membantu kita mendapatkan hasil pengukuran yang akurat. Alat ukur 

yang bisa kita gunakan adalah tes tertulis dan tes kinerja.  

Tes tertulis kita gunakan untuk mengukur tingkat perbaikan 

pengetahuan dan sikap peserta, sementara tes kinerja kita gunakan untuk 

mengetahui tingkat penambahan ketrampilan peserta. Untuk dapat 

mengetahui tingkat perbaikan aspek-aspek tersebut, tes dilakukan sebelum 

dan sesudah program. Disamping itu, Kirkpatrick juga menyarankan 

penggunaan kelompok pembanding sebagai referensi efek pelatihan 

terhadap peserta. Kelompok pembanding ini adalah kelompok yang tidak 

ikut program pelatihan. Kedua kelompok diukur dan diperbandingkan hasil 

pengukuran keduanya hingga dapat diketahui efek program terhadap 

pesertanya.  

Behaviour, evaluasi terhadap perilaku ini difokuskan pada perilaku kerja 

peserta pelatihan setelah mereka kembali ke dalam lingkungan kerjanya. 



Perilaku yang dimaksud di sini adalah perilaku kerja yang ada 

hubungannya langsung dengan materi pelatihan, dan bukan perilaku 

dalam konteks hubungan personal dengan rekan-rekan kerjanya.  Jadi, 

yang ingin diketahui dalam evaluasi ini adalah seberapa jauh perubahan 

sikap mental (attitude), perbaikan pengetahuan, atau penambahan 

ketrampilan peserta membawa pengaruh langsung terhadap kinerja peserta 

ketika kembali ke lingkungan kerjanya. Apakah perubahan sikap mental 

(attitude), perbaikan pengetahuan, atau penambahan ketrampilan peserta 

itu diimplementasikan dalam lingkungan kerja peserta ataukah dibiarkan 

berkarat dalam diri peserta tanpa pernah diimplementasikan.  

Evaluasi perilaku ini dapat dilakukan melalui observasi langsung ke 

dalam lingkungan kerja peserta. Disamping itu bisa juga melalui 

wawancara dengan atasan maupun rekan kerja peserta. Dari sini 

diharapkan akan diketahui perubahan perilaku kerja peserta sebelum dan 

setelah ikut program. Karena terkadang ada kesulitan untuk mengetahui 

kinerja peserta sebelum ikut pelatihan, disarankan juga untuk melakukan 

dokumentasi terhadap catatan kerja peserta sebelum mengikuti pelatihan. 

Pada program pelatihan yang sifatnya rutin yang merupakan kerjasama 

suatu institusi dengan penyelenggara pelatihan, mengukur perilaku kerja 

peserta dapat dilakukan secara simultan dari angkatan yang satu ke 

angkatan berikutnya. Dalam kasus ini, biasanya pimpinan organisasi atau 

institusi memegang peranan penting dan biasanya pimpinan organisasilah 

yang mengambil inisiatif sebab merekalah yang paling berkepentingan 

dengan hasil pelatihan yang sudah dikenakan pada anak buahnya. 

Seringkali peserta pelatihan membutuhkan waktu transisi dalam merubah 

perilaku kerjanya setelah ikut program. Oleh karena itu sangat disarankan 

pelaksanaan evaluasi perilaku ini dilakukan dengan terlebih dahulu 

memberi waktu jeda untuk masa transisi itu. Sementara pakar evaluasi 

menyarankan paling cepat 3 bulan setelah pelatihan berakhir. Disamping 

itu disarankan juga evaluasi ini dilakukan lebih dari satu kali dalam 

rentang waktu yang cukup untuk mengetahui apakah perubahan perilaku 

itu bersifat sementara ataukah permanen.  



Result, Evaluasi hasil dalam level ke 4 ini difokuskan pada hasil akhir (final 

result) yang terjadi karena peserta telah mengikuti suatu program. evaluasi 

terhadap result ini bertujuan untuk mengetahui dampak perubahan 

perilaku kerja peserta pelatihan terhadap tingkat kinerjanya dalam 

organisasi. Dalam kegiatan pembelajaran model evaluasi ini mengarah pada 

hasil akhir yang diperoleh peserta pelatihan. Evaluasi result juga berfungsi 

untuk mengembangkan suatu program pembelajaran yang meliputi desain 

belajar mengajar. untuk menetapkan kedudukan suatu program 

pembelajaran berdasarkan ukuran/kriteria tertentu,sehingga suatu 

program dapat dipercaya, diyakini dan dapat dilaksanakan terus, atau 

sebaliknya program itu harus diperbaiki. 

 

 

 

 

  



 


