
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Instituto Profissional De Canossa, Dili-

Timor Leste. Waktu penelitian berlangsung selama dua (2) bulan yakni 

dalam bulan April sampai dengan Mei 2013. 

 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) sumber data yang digunakan 

yaitu:  sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer 

di peroleh secara langsung melalui penyebaran kuesioner kepada seluruh 

Dosen yang saat ini mengabdi di Instituto Profissional De Canossa, Dili 

Timor Leste yang mencakup pelatihan SAP dan Modul. Sedangkan data 

sekunder di peroleh melalui studi dokumentasi yang berupa pengetahuan 

tentang pelatihan yang telah diikuti oleh seluruh dosen serta dinilai kinerja 

yang diberikan oleh Instruktur kepada dosen. Perlu ditambah bahwa 

mekanisme penilaian para peserta oleh instruktur didasarkan pada 

kebutuhan institusi secara internal. 

 

3.3. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Dosen Intituto 

Profissional De Canossa yang berjumlah 40 orang. Sampel adalah sebagian 

dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian (Sugiyono, 2001). 

Mengingat populasi yang kecil maka dalam penelitian ini, seluruh populasi 

digunakan sebagai sampel.  

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode 

angket/kuesioner.  Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya atau hal-hal yang diketahui (Arikunto, 2002). Penelitian ini 

mempergunakan diskriptif. Dalam pengukuran data  diberi skor dengan 



skala likert: SS (skor 5)=Sangat Setuju; S (skor 4)= Setuju; N (skor 3)= 

Netral, TS (skor 2)= Tidak Setuju, STS (skor 1)= Sangat Tidak Setuju. 

 

3.5.Analisa Data 

Teknik analisis data dilaksanakan dengan menggunakan statistik 

diskriptif untuk memaparkan hasil penelitian, antara lain dengan 

menggunakan tabel frekuensi dan rata-rata skor. Distribusi frekuensi yang 

digunakan adalah distribusi numerik, yaitu distribusi frekuensi yang 

penyatuan kelas-kelasnya disusun secara interval, didasarkan pada angka-

angka kuantitatif (Riduwan, 2005). Untuk mendeskripsikan hasil evaluasi 

pelatihan SAP dan Modul digunakan aplikasi paket software SPSS versi 

16.0. Sedangkan, untuk menginterpretasi evaluasi dampak pelatihan SAP 

dan Modul,  digunakan pedoman sebagai berikut: 

1.00 – 1.80 = sangat rendah ;  

1,81 – 2, 60 = rendah  

2.61 – 3.40  = sedang   

3,41 – 4.20    = tinggi 

4,21 – 5,00  = sangat tinggi  

 

3.6.Operasional Variabel 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Dimensi Indikator 

Evaluasi 

Pelatihan 

Reaksi 1. Kesesuaian susunan materi 

pelatihan  

2. Penguasaan materi oleh 

pelatih / instruktur pelatihan 

3. Ketepatan waktu pelatihan 

yang diberikan  

4. Kesesuaian buku panduan 

SAP dan Modul dengan 

materi pelatihan.  



5. Kelengkapan fasilitas 

pelatihan  

Pembelajaran 1. Pemahaman materi pelatihan 

SAP dan Modul yang 

diberikan 

2. Kemampuan dalam me-

mahami materi pelatihan dan 

peningkatan pengetahuan  

3. Kemampuan 

mengaplikasikan materi yang 

diperoleh dalam pekerjaan 

sehari-hari 

4. Menulis SAP dan Modul yang 

lebih baik 

 Perilaku 1. Kemampuan dalam 

menyelaraskan diri dengan 

pekerjaan yang dihadapi 

2. Kemampuan dalam 

memperbaiki sikap dan 

perilaku di lingkungan 

kerjanya  

3. Kemanpuan dalam 

menyelesaikan tugas 

individu. 

Hasil 1. Kinerja/produktifitas 

karyawan meningkat 

2. Mampu menghasilkan SAP 

dan Modul yang baik 

3. Meningkatnya semangat 

kerja 

4. Peningkatan kedisiplinan 

kerja 

Sumber: Kirkpatrick, 2009 



 

 


