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BAB IV 

Analisis Dan Pembahasan 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1. Profile Instituto Profissional de Canossa 

Instituto Profissional De Canossa yang disingkat IPDC, 

didirikan dan diselenggarakan oleh  Canossa  Foundation-Dili,  

setahun sesudah Timor Leste menerima kedaulatan dari 

pasukan PBB. Pada awalnya, maksud dan tujuan Canossa 

Foundation  adalah  untuk menyelenggarakan pendidikan non 

formal berupa kursus-kursus dan pendidikan keahlian 

vokasional bagi para muda-mudi Timor Leste yang putus  

sekolah dan sangat menginginkan dibekali dengan skil dan  

keahlian profissional tertentu untuk memasuki dunia kerja. 

Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, timbul gagasan dari 

para pendiri Canossa Foundation untuk  menyelenggarakan 

pendidikan formal. Ide ini didiskusikan dan diminta  petunjuk  

dari para pejabat yang berkompeten yakni dengan Dirjen 

Pendidikan Tinggi pada waktu itu (Kabinet Pertama RDTL), 

yakni Dr. Justino Guterres, serta Mentri Pendidikan Kabinet 

pertama RDTL pada waktu itu, Dr. Armindo Maia. Ide ini 

ditanggapi secara positif dan didukung.   

Sejak awal pendiriannya, segala persyaratan selalu 

dikonsultasikan dengan pihak yang berwewenang. Akhirnya  

dengan ijin dan restu dari Kementrian Pendidikan dan 

kebudayaan Timor Leste, sebuah komisi Ad hoc dibentuk pada 

tahun 2002. Komisi yang diketuai oleh Sr. Violeta San Miguel, 

FdCC M.Ed ini mempersiapkan draft proposal Pembukaan 
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Sekolah Tinggi Profissional Canossa,  mempersiapkan  segala  

sesuatu  yang dibutuhkan  oleh  sebuah  Lembaga  Perguruan  

Tinggi. Pada tahun 2003 Komisi Ad hoc ini mengajukan 

proposal untuk secara resmi melaksanakan sebuah Sekolah 

Tinggi Profissional. Maka pada tanggal 10 September 2003, 

dimulai kelas pertama untuk jurusan Manajemen Perkantoran 

dan Teknik Komputer.   

Sampai dengan waktu ini, Jurusan yang  diselenggarakan  

di Instituto Profissional De Canossa adalah: Pengelolaan  

Perkantoran  dan  Teknik  Komputer  dan  Informatika untuk  

jenjang  DIII dan S1. 

 

4.1.2. Visi Instituto Professional de Canossa 

Instituto Profissional De Canossa, sebuah Institusi 

Pendidikan Canossian dan Katholik, memiliki visi  

membangun daya saing bangsa dengan meningkatkan  

integritas dan perkembangan yang harmonis dan seimbang  

antara iman dan pengetahuan dari para mahasiswa, di  

bidang pendidikan dan penelitian, dengan memperhatikan  

pelayanan kepada masyarakat; serta mengembangkan  

pemimpin-pemimpin sehingga dapat mengatasi tantangan 

global pada abad ke 21 ini. 

 

4.1.3. Misi InstitutoProfissional de Canossa 

Mengikuti jejak kaki Santa Madalena dari Canossa, IPDC 

memiliki misi:  
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1. Meningkatkan pertumbuhan orang dengan menghargai  

martabat pribadi beserta kelebihan-kelebihan pribadi  

mereka, mengorientasikan diri mereka terhadap 

pengetahuan  dan  pemenuhan  diri  dan  penemuan  

diri sebagai  pribadi yang berharga terhadap orang lain 

2. Mengembangkan asimilasi pengetahuan dan  

kemampuan untuk membangunnya dan membentuk 

pribadi yang kritis dan bertanggung-jawab, dengan 

pelayanan yang rendah  hati dan cuma-cuma kepada 

orang lain terutama mereka yang sangat membutuhkan.  

3. Menyelenggarakan program study profesional 

berdasarkan kurikulum yang berdisiplin, berbudaya  

dan berperspektif Internasional dan menitikberatkan  

pada pembentukan profesionalisme dengan program-

program professional untuk menghasilkan lulusan yang 

memiliki keahlian profesi, keahlian interpersonal,  

bermoral, dapat bersaing dan berkompeten untuk 

memimpin masyarakat. 

4. Menyelenggarakan  program-program  profesional  yang  

dapat ikut memberikan kontribusi ekonomi, sosial, 

profesional dan vitalitas budaya bangsa, membenahi 

kualitas pelayanan pendidikan serta menyelenggarakan  

sistem.  
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4.1.4 Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 4.1 
Struktur Organisasi IPDC 

 

 
4.2 Karakteristik Responden 

Analisis karakteristik responden digunakan untuk memperoleh 

gambaran sampel dalam penelitian ini. Data yang menggambarkan 

karakteristik responden merupakan informasi tambahan untuk memahami 

hasil penelitian. Karakteristik responden dalam penelitian ini disajikan 

berdasarkan usia, pendidikan terakhir, jenis kelamin, dan lama 

bekerja.Selengkapnya akan dipaparkan pada tabel di bawah ini, 
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Tabel  4.1 
Karakteristik Responden 

 

Karakteristik Kategori  F Persentase  

Usia 20 – 29 tahun 8 20% 

30 – 39 tahun 18 45% 

40 – 49 tahun 13 32,5% 

50 tahun 

keatas 

1 2,5% 

Total  100% 

Jenis 

Kelamin 

Laki-Laki 29 72,5% 

Perempuan 11 27,5% 

Total  100% 

Sumber: data primer, 2013 
 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas diketahui bahwa usia responden 

menunjukkan bahwa responden dalam penelitian dominan masih berusia 

relatif muda yakni berkisar antara 20-49 tahun dimana pada usia ini 

merupakan usia produktif.  Berdasarkan jenis kelamin, sebagian besar 

responden berjenis kelamin laki-laki yakni sebesar 72,5% sedangkan 

responden wanita hanya sebesar 27,5%. 

Tabel  4.2 

Karakteristik Pekerjaan Responden 

Item  Range N % 

Pendidikan 

terakhir 

S1 22 55% 

S2 18 45% 

Total  40 100% 

Lama 

Bekerja 

1 – 5 tahun 24 60% 

6 – 10 tahun 16 40% 

Total 40 100% 

Jabatan  Dosen 40 100% 

Lainnya  0 0% 

Total 40 100% 

Sumber: data primer, 2013 
 

Karakteristik pendidikan terakhir diketahui bahwa sebagian besar 

responden berpendidikan S1 yakni sebanyak 22 responden (55%) 



 
 

6 
 

sedangkan sisanya berpendidikan S2. Berdasarkan lama bekerja, sebagian 

responden memiliki pengalaman bekerja di universitas selama 1 – 5 tahun 

sedangkan sisanya adalah 6 – 10 tahun. Hal ini dapat dilihat dari usia 

responden yang masih relatif muda, sehingga pengalaman dalam bekerja 

juga relatif masih sedikit. Karakteristik terakhir yaitu jabatan, dimana 

seluruh responden memiliki jabatan sebagai dosen. Hal ini sesuai dengan 

tujuan dari pelatihan SAP dan Modul, dimana seorang dosen atau pengajar 

harus menguasai SAP dan Modul dalam mengajar. 

 

Tabel 4.3 Tabulasi Silang Evaluasi Pelatihan dengan Faktor Demografi 

Responden 

Aspek  

Reaksi  Learning  Behavior  Result  

Rata-

rata 

Chi 

Square 

Rata-

rata 

Chi 

Square 

Rata-

rata 

Chi 

Square 

Rata-

rata 

Chi 

Square 

Lama bekerja 

1 – 5 tahun 

6- 10 tahun 

 

4.46 

4.69 

5.000 

Sig = 

0.082 

 

4.29 

4.94 

9.738 

Sig = 

0.008 

 

4.38 

4.63 

1.648 

Sig = 

0.649 

 

4.33 

4.69 

4.182 

Sig= 

0.242 

Jenis 

kelamin 

Perempuan 

Laki-laki 

 

4.36 

4.62 

8.302 

Sig = 

0.041 

 

4.73 

4.52 

3.379 

Sig = 

0.185 

 

4.27 

4.55 

6.952 

Sig = 

0.044 

 

4.18 

4.79 

7.305 

Sig = 

0.063 

Pendidikan  

S1 

S2 

 

4.55 

4.56 

4.242 

Sig = 

0.120 

 

4.41 

4.83 

5.766 

Sig = 

0.042 

 

4.45 

4,5 

2.603 

Sig = 

0.457 

 

4.41 

4.56 

0.939 

Sig = 

0.816 

Umur 
20 -29 tahun 

30– 39 tahun  

40 -49 tahun 

> 50 tahun 

 
4.38 

4.72 

4.54 

5.00 

6.663 
Sig = 

0.353 

 
4.00 

4.56 

4.58 

5.00 

8.618 
Sig = 

0.196 

 
3.88 

4.67 

4.54 

5.00 

11.049 
Sig = 

0.272 

 
4.00 

4.50 

4.69 

5.00 

10.993 
Sig = 

0.276 

 

 Berdasarkan faktor demografi dimana sebagian besar pengajar IPDC 

berpendidikan akhir S1 dan memiliki pengalaman bekerja 1 – 5 tahun, 

pelatihan mengenai SAP dan Modul sangat penting untuk dilakukan untuk 

meningkatkan kemampuan dan ketrampilan mereka dalam aktivitas belajar 

mengajar. Karyawan dengan pendidikan S1 dipandang memiliki 

kemampuan mengajar dibawah karyawan pendidikan diatasnya, sedangkan 

pengalaman kerja yang masih sedikit merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi perkembangan keahlian dan ketrampilan karyawan dalam 

menyusun SAP dan Modul yang baik dan benar.  

Pada tabel 4.3 diperoleh bahwa pada aspek reaksi tidak terdapat 

perbedaan antara lama kerja peserta, jenis kelamin, dan usia. Akan tetapi 
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pada jenis kelamin terdapat perbedaan reaksi yang ditunjukkan dengan Chi 

Square sebesar 8.302 dengan tingkat signifikansi 0,041. Pada aspek 

learning tidak terdapat perbedaan antara jenis kelamin dengan umur, akan 

tetapi pada faktor demografi lama bekerja dan pendidikan menunjukkan 

adanya perbedaan (lama bekerja, Chi Square =9.738 p = 0.008; Pendidikan, 

Chi Square = 5.766, p = 0.042). Pada aspek behavior tidak terdapat 

perbedaan pada faktor demografi lama bekerja, pendidikan, dan umur. 

Akan tetapi pada faktor demografi jenis kelamin mengalami perbedaan yang 

ditunjukkan dengan nilai Chi Square sebesar 6.952 dengan tingkat 

signifikansi 0.044. Pada aspek terakhir yakni result menunjukkan tidak 

adanya perbedaan pada lama kerja, jenis kelamin, pendidikan maupun 

usia. 

 

4.3 Validitas dan Reliabilitas Data 

Untuk mengetahui apakah data yang telah dibuat mampu 

menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan ukurnya, diperlukan 

pengujian validitas. Dalam penelitian ini item-item akan diseleksi 

berdasarkan koefisien korelasi item total untuk mendukung reliabilitas 

skala sebagai kriteria pemilihan item berdasarkan koefisien korelasi item 

total digunakan batasan ≥0,30 yang menurut Azwar (2008) kriteria ini 

sudah dikatakan valid.   

Sedangkan untuk uji reliabilitas skala mengacu pada konsistensi 

(keajegan) atau kepercayaan hasil ukur, yang mengandung makna 

kecermatan pengukuran. Standar reliabilitas menurut Azwar (2008) dapat 

dilihat sebagai berikut: 

α < 0,7  : tidak reliabel 

0,7< α ≤ 0,79 : cukup 

0,8≤ α ≤ 0,89 : baik 

0,9 ≤ α ≤ 1,0 : sangat reliabel 

Adapun hasil pengujian validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data Kuesioner 
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Variabel Item 
r 

hitung 
Keterangan 

Alpha 

Cronbach 
Keterangan 

Reaksi 

Item 1 0,618 Valid 

0,754 Reliabel 

Item 2 0,705 Valid 

Item 3 0,609 Valid 

Item 4 0,754 Valid 

Item 5 0,629 Valid 

Learning 

Item 1 0,643 Valid 

0,760 Reliabel 

Item 2 0,720 Valid 

Item 3 0,818 Valid 

Item 4 0,755 Valid 

Item 5 0,636 Valid 

Behavior 

Item 1 0,684 Valid 

0,827 Reliabel 

Item 2 0,616 Valid 

Item 3 0,628 Valid 

Item 4 0,752 Valid 

Item 5 0,691 Valid 

Item 6 0,755 Valid 

Item 7 0,794 Valid 

Result 

Item 1 0,792 Valid 

0,864 Reliabel 

Item 2 0,847 Valid 

Item 3 0,753 Valid 

Item 4 0,599 Valid 

Item 5 0,671 Valid 

Item 6 0,778 Valid 

Item 7 0,801 Valid 

Sumber: data primer, 2013 

 

Berdasarkan pada tabel 4.4 di atas diperoleh bahwa seluruh item 

memiliki nilai r hitung di atas 0,3 sehingga dikatakan bahwa setiap item 

pada variabel yang digunakan valid, sedangkan pada uji reliabilitas 

diperoleh bahwa nilai alfa cronbach diatas 0,7 sehingga dapat dikatakan 

bahwa variabel yang digunakan reliabel. Dengan demikian dapat 

disimpulkan. 

 

4.4 Analisis dan Pembahasan 

4.4.1. Gambaran Umum Pelatihan  

Pelatihan yang diselenggarakan di IPDC bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan membekali, 

meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan 

kemampuan para dosen IPDC. 
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Dengan demikian IPDC menyelenggarakan berbagai pelatihan kepada 

seluruh pegawai yang meliputi; faculty training, library staf training, MYOB 

training, Service Learning training dan Pelatihan SAP dan Modul. Adapun 

jadwal training yang pernah dilakukan di IPDC adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Jadwal Pelatihan Umum di IPDC 
 

No Nama 
Pelatihan 

Peserta 
Pelatihan 

Waktu  Lama 
Pelatihan 

1 Faculty 

training 

Dosen  Desember 

2012 

3 hari 

2 Library staf 

training 

Staf 

Perpustakaan 

Juni 2012 7 hari 

3 MYOB 

Training 

Finance officer September 

2012 

3 hari 

4 Werbsite 

Training 

Dosen Januari 

2011 

2 hari 

5 Service 
Learning  

Dosen  Juni 2012 3 hari 

 

Setelah diadakan pelatihan di atas, IPDC melakukan pelatihan SAP dan 

Modul untuk seluruh dosen dalam rangka meningkatkan ketrampilan 

mereka dalam proses belajar mengajar. Tujuan pelatihan SAP dan Modul 

adalah untuk meningkatkan ketrampilan dalam penyusunan satuan 

pengajaran dan dapat mengembangkan dan menyusun Modul buku ajar 

yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan kebutuhan para peserta. Adapun 

tujuan dari masing-masing materi pada pelatihan SAP dan Modul adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.6 
Tujuan Masing-Masing Materi pada  

Pelatihan SAP dan Modul 
 

 No Materi/Topik Tujuan Waktu 

1. Pengenalan 

Outline Mata 

Kuliah 

1. Memberikan review materi 

kuliah 

2. Memperkenalkan prosedur 

penulisan tujuan SAP 

 

2 jam 

2. Penulisan SAP 3. Memperkenalkan pentingnya 

menyiapkan SAP 

4. Menyusun kerangka SAP 

5. Menyusun SAP yang baik 

dan benar 

2 jam 

3. Taksonomi Bloom 6. Memperkenalkan Bidang 

Pembelajaran pada 

2 jam 
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taksonomi Bloom: 

Knowledge, Skills dan Sikap  

7. Mempelajari Maksud dan 

tujuan berdasarkan 

taksonomi Bloom 

8. Menulis tujuan pembelajaran 

4. Modul 9. Memperkenalkan pentingnya 

menyiapkan Modul 

10. Menyusun Modul yang baik 

dan benar 

2 jam 

5. Web course Pengenalan webcourse dan 

pembuatan web course 

4 jam 

  Jumlah 14 jam 

Sumber: Bagian Sumber Daya Manusia IPDC, 2012 

 

 

 

4.4.2 Analisis Hasil 

Model evaluasi yang dikembangkan oleh Kirkpatrick dikenal dengan 

istilah Kirkpatrick Four Levels Evaluation Model. Evaluasi terhadap 

efektivitas program pelatihan (training) menurut Kirkpatrick (2005) dalam 

Eko Putro Widoko (2010) mencakup empat level evaluasi, yaitu: level 1 

reaction, level 2 learning, level 3 behavior, dan level 4 result. 

Pada bagian ini akan dikemukakan analisis data mengenai evaluasi 

terhadap efektivitas program pelatihan (training) menurut Kirkpatrick 

dengan kuesioner berbentuk pernyataan yang terdiri dari lima pernyataan 

yang diajukan kepada 40 Dosen. 

1. Evaluasi Pelatihan SAP dan Modul dari Aspek Reaksi 

Evaluasi pelatihan SAP dan Modul dari aspek reaksi bertujuan untuk 

mengukur tingkat reaksi peserta pelatihan setelah mengikuti pelatihan 

yang diberikan dilihat dari susunan materi pelatihan, kemampuan 

pelatih/instruktur, waktu pelatihan. Isi buku panduan pelatihan, dan 

kelengkapan fasilitas pelatihan. Adapun hasil perhitungan dapat dilihat 

dalam tabel 4.5 berikut. 
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Tabel 4.7 

Evaluasi Dampak Pelatihan dengan  
Menggunakan Kerangka Kirkpatrick Berdasarkan Reaksi 

PENDAPAT SS S N TS STS Rata-

rata 

1. Kesesuaian susunan materi 
pelatihan yang diberikan dengan 

tujuan pelatihan SAP dan Modul 

18 18 4 0 0 4.35 

2. Kemampuan Pelatih/Instruktur 

dalam penyampaian materi 

pelatihan 

21 12 6 1 0 4.33 

3. Jumlah waktu pelatihan yang 

diberikan untuk mencapai 
tujuan pelatihan 

10 8 8 14 0 3.35 

4. Kesesuaian isi buku panduan 

pelatihan SAP dan Modul dengan 

materi yang diberikan selama 

pelatihan 

13 19 8 0 0 4.13 

5. Kelengkapan fasilitas pelatihan 

(Komputer, Projektor, meja, dsb) 
dalam mendukung kelancaran 

kegiatan pelatihan 

28 8 3 1 0 4.58 

Rata-rata 4,15 

Sumber: data primer, 2013 
 

Evaluasi Pelatihan SAP dan Modul menurut aspek Reaksi, diperoleh 

sebagian besar responden sangat setuju bahwa kesesuaian susunan materi 

pelatihan yang diberikan dengan tujuan pelatihan SAP dan Modul, 

kemampuan instruktur, kesesuaian isi buku panduan, dan kelengkapan 

fasilitas dalam kegiatan pelatihan. Skor tertinggi ditujukkan pada 

kelengkapan fasilitas pelatihan, yang menunjukkan skor rata-rata sebesar 

4.58 (Sangat Tinggi). Pada aspek lainnya juga menunjukkan skor yang 

relatif tinggi, kecuali pada aspek jumlah waktu pelatihan yang diberikan 

untuk mencapai tujuan pelatihan yang ditunjukkan dengan skor rata-rata 

sebesar 3,35 (Cukup). Sedangkan nilai rata-rata dari pernyataan pada 

aspek reaksi adalah sebesar 4,15 (Tinggi). Artinya peserta pelatihan 

memberikan penilaian yang baik terhadap susunan materi, kemampuan 

instruktur, isi buku panduan dan kelengkapan fasilitas pelatihan. 

2. Evaluasi Pelatihan SAP dan Modul dari Aspek Learning 

Evaluasi pelatihan SAP dan Modul dari aspek learning bertujuan 

untuk mengukur seberapa jauh dampak program pelatihan yang diikuti 
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peserta dalam peningkatan keahlian dan perilaku serta pemahaman mereka 

mengenai suatu hal yang dipelajari dalam pelatihan. Hasil perhitungan 

berdasarkan aspek learning dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut. 

 

Tabel 4.8 

Distribusi Frekuensi Evaluasi Dampak Pelatihan dengan Menggunakan 
Kerangka Kirkpatrick Berdasarkan Learning 

PENDAPAT SS S N TS STS Rata-
rata 

1. Pemahaman saya terhadap materi 

SAP dan Modul yang diberikan 

meningkat 

10 25 4 1 0 

4.10 

2. Kemampuan saya meningkat 

dalam penulisan kerangka SAP 

yang baik dan benar.  

15 15 9 1 0 4.10 

3. Pemahaman saya di bidang 
pembelajaran pada Taksonomi 

Bloom meningkat 

22 12 4 2 0 4.35 

4. Pelatihan ini telah 

mengembangkan pemahaman 

saya dalam penulisan SAP dan 

yang lebih baik 

18 20 1 1 0 4.38 

5. Pelatihan ini telah 

mengembangkan pemahaman 
saya dalam penulisan Modul yang 

lebih baik 

10 26 3 1 0 4.13 

Rata-rata 4,21 

Sumber: data primer, 2013 

 

Tabel 4.8 mengenai pembelajaran, Nilai rata-rata tertinggi dari 

pernyataan adalah sebesar 4.38 (sangat tinggi) yang menunjukkan bahwa 

pelatihan SAP dan Modul dapat mengembangkan pemahaman peserta 

dalam penulisan SAP dan Modul menjadi lebih baik. Nilai rata-rata secara 

keseluruhan untuk konsep pembelajaran sebesar 4,21 (Tinggi) artinya 

mayoritas responden memilih setuju bahwa pembelajaran diberikan sebagai 

langkah pemahaman terhadap SAP dan Modul, dapat meningkatkan 

kemampuan dalam mendeskripsikan kinerja pengukuran dan kondisi 

kinerja. Ini berarti bahwa responden menganggap bahwa pelatihan SAP dan 

Modul sangat penting sebagai langkah pembelajaran untuk meningkatkan 

kemampuan mereka dalam menyusun SAP dan Modul.   

 

3. Evaluasi Pelatihan SAP dan Modul dari Aspek Behavior 
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Evaluasi pelatihan SAP dan Modul dari aspek behavior bertujuan 

untuk mengukur perilaku peserta setelah mengikuti pelatihan SAP dan 

Modul. Hasil perhitungan berdasarkan aspek behavior dapat dilihat pada 

tabel 4.9 berikut. 

 

Tabel 4.9 

Distribusi Frekuensi Evaluasi Dampak Pelatihan dengan Menggunakan 

Kerangka Kirkpatrick Berdasarkan Behavior 

 

PENDAPAT 
SS S N TS STS 

Rata-

rata 

1. Saya menyadari pentingnya 

menyiapkan SAP dan Modul 

dalam perkuliahan saya tiap 

semester 

18 21 0 1 0 4.40 

2. Saya terdorong membuat SAP 

untuk semua mata kuliah yang 
saya ampu 

13 23 2 2 0 4.18 

3. Saya akan segera menerapkan 

SAP dan Modul yang saya susun 

dalam perkuliahan 

12 23 4 1 0 4.15 

4. Saya akan membuat web course 

saya sendiri untuk menunjang 

perkuliahan 

15 22 11 1 1 3.73 

5. Saya akan menyempurnakan web 
course saya dari waktu ke waktu 

4 27 6 2 1 3.38 

6. Saya akan menyempurnakan SAP 

dan Modul mata kuliah saya dari 

waktu ke waktu 

15 19 4 1 1 4.15 

7. Saya terdorong untuk 

menyempurnakan cara menulis 

tujuan yang mencakup kinerja 
yang diukur dan kondisi kinerja. 

24 14 1 1 0 4.53 

Rata-rata 4,07 

 

Selanjutnya table 4.9 mengenai perilaku, nilai rata-rata tertinggi dari 

pernyataan adalah sebesar 4,53 artinya peserta sangat bersemangat untuk 

meningkatkan kemampuannya dalam proses belajar mengajar. Sedangkan 

nilai rata-rata secara keseluruhan untuk konsep penundaan pemuasan 

sebesar 4,07 (tinggi) artinya mayoritas responden menyadari bahwa 

persiapan SAP dan Modul penting dalam perkuliahan, dan mereka akan 

segera menerapkan SAP dan Modul, membuat web course dan terdorong 

untuk memperbaiki cara menulis tujuan yang berisi pengukuran kinerja 
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dan kondisi kinerja. Berdasarkan keseluruhan data yang diperoleh pada 

tabel diatas, mayoritas responden memberikan jawaban bahwa mereka 

akan terus mengembangkan dan menyempurnakan web course dan materi 

pelatihan SAP dan Modul dari waktu ke waktu. 

 

4. Evaluasi Pelatihan SAP dan Modul dari Aspek Result 

Evaluasi pelatihan SAP dan Modul dari aspek result bertujuan untuk 

mengukur keberhasilan dilihat dari peningkatan kinerja yang dicapai oleh 

peserta pelatihan SAP dan Modul. Hasil perhitungan berdasarkan aspek 

result dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut. 

Tabel 4.10 

Evaluasi Dampak Pelatihan dengan  

Menggunakan Kerangka Kirkpatrick Berdasarkan Result 

 

PENDAPAT 
SS S N TS STS 

Rata-

rata 

1. Saya mampu menulis SAP 

dalam mata kuliah saya 

setelah mengikuti pelatihan 

17 18 3 2 0 4.25 

2. Saya mampu menulis Modul 
mata kuliah saya setelah 

mengikuti pelatihan 

24 13 1 2 0 4.48 

3. Saya mampu membuat web 

course setelah mengikuti 

pelatihan 

14 17 8 1 0 4.10 

4. Saya telah menghasilkan SAP 

dan Modul untuk mata kuliah 

yang saya mampu dan 
pengetahuan saya dalam 

penerapan materi 

14 18 7 1 0 4.13 

5. Saya telah menghasilkan dan 

memiliki web course saya 

sendiri 

11 17 9 2 1 3.88 

6. Kemampuan dan ketrampilan 

saya dalam melaksanakan 
proses belajar mengajar 

meningkat setelah mengikuti 

pelatihan 

17 19 3 1 0 4.30 

7. Saya merasa saya semakin 

mampu mengelola kelas yang 

saya ajar setelah mengikuti 

pelatihan 

4 23 1 2 0 4.23 

Rata-rata 4,19 

Sumber: Data primer diolah, 2013 
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Pada tabel 4.10 nilai rata-rata tertinggi dari pernyataan adalah sebesar 

4.48 dan terendah adalah 3,88. Sedangkan nilai rata-rata secara 

keseluruhan untuk konsep hasil sebesar 4,19 artinya sebagian besar 

responden mampu menulis SAP dan Modul, mampu membuat web course, 

menghasilkan SAP dan Modul dalam mata kuliah yang diampu,  

kemampuan dan ketrampilannya meningkat dan mampu mengelola kelas.  

Dengan demikian, berdasarkan keseluruhan data yang diperoleh dari 

hasil penelitian tentang evaluasi pelatihan SAP dan Modul, tampak jelas 

bahwa responden cenderung setuju dengan pelatihan SAP dan Modul yang 

diberikan oleh Instituto Profissional De Canossa. Sehingga, dapat 

dikemukakan bahwa responden yang merupakan pengajar di IPDC Timor 

Leste setuju dengan pelatihan yang diberikan karena dapat memberi 

dampak yang baik terhadap kemampuan dan ketrampilan mereka dalam 

menyusun SAP dan Modul. Hasil dari ringkasan aspek pelatihan dapat 

dilihat pada tabel 4.11 berikut. 

 

Tabel 4.11 

Rekapitulasi Nilai Rata-rata Keseluruhan  
Jawaban Responden 

 

SUMBER RATA-RATA 

REACTION 4,15 

LEARNING 4,21 

BEHAVIOR 4,07 

RESULT 4,19 

Melalui tabel diatas, dapat dilihat rekapitulasi dari keseluruhan rata-

rata jawaban responden melalui konsep reaksi, pembelajaran, perilaku dan 

hasil menunjukkan sikap sangat setuju terhadap pelatihan. Dimana konsep 

reaksi dengan rata-rata keseluruhan jawaban adalah sebesar 4,15; 

pembelajaran dengan rata-rata keseluruhan jawaban adalah sebesar 4,21. 

perilaku dengan rata-rata keseluruhan jawaban adalah sebesar 4,07; dan 

hasil dengan rata-rata keseluruhan jawaban adalah sebesar 4,19.  

 

4.5 Pembahasan 
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4.5.1 Evaluasi berdasarkan Aspek Reaction, Learning, Behavior dan 

Result 

Evaluasi terhadap reaksi peserta pelatihan berarti mengukur kepuasan 

peserta (customer satisfaction) (Kirkpatrick, 2005). Pada dasarnya, evaluasi 

pelatihan pada tingkat reaksi dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan 

peserta terhadap program pelatihan yang diikuti berdasarkan persepsi dan 

apa yang dirasakan oleh peserta (Satriono, dkk, 2007). Dari hasil penelitian 

diperoleh bahwa seluruh peserta merasa puas dengan pelatihan yang 

diselenggarakan oleh institut.  

Reaksi yang tinggi ini juga dipengaruhi oleh tingkat kualitas dari 

pelaksanaan pelatihan, yang dapat diukur 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. Dalam penilaian kualitas pelatihan ini karyawan IPDC menilai 

bahwa kemampuan pelatih dalam memberikan pelatihan baik, namun 

alokasi waktu yang masih menunjukkan dengan nilai cukup dengan tujuan 

dari pelatihan. Tetapi selain dari isi buku panduan pelatihan SAP dan 

Modul dengan materi yang diberikan sudah sesuai dan adanya dukungan 

kelengkapan fasilitas pelatihan yang memadai selama pelatihan sehingga 

pelatihan dapat berjalan dengan lancar. 

Peserta pelatihan akan termotivasi apabila proses pelatihan berjalan 

secara memuaskan bagi peserta yang pada akhirnya akan memunculkan 

reaksi dari peserta yang menyenangkan. Sebaliknya jika peserta pelatihan 

tidak termotivasi, maka jalannya pelatihan juga tidak akan memuaskan 

sehingga memunculkan reaksi dari peserta yang tidak menyenangkan dan 

tidak termotivasi untuk mengikuti pelatihan selanjutnya. Menurut Center 

Partner dalam Aman (2009) mengatakan bahwa “the interest, attention, and 

motivation of the participant are critical to the success of any training 

program. People learn better when they react positively to the learning 

environment.” Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa 

keberhasilan suatu pelatihan tidak terlepas dari minat, persepsi, perhatian, 
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dan motivasi peserta pelatihan dalam mengikuti jalannya kegiatan 

pelatihan. Pada hasil penelitian ini reaksi yang memuaskan terutama 

mengenai kelengkapan fasilitas diantaranya ketersediaan komputer, 

projektor, meja dan sebagainya). Hal ini sudah sesuai dengan keadaan di 

lapangan dimana fasilitas tersebut diatas telah memenuhi syarat baik 

dalam segi kuantitas maupun kualitasnya. Sedangkan aspek waktu 

menunjukkan bias pada jawaban yang diberikan, karena sebagian besar 

peserta menjawab waktu masih kurang dalam pelaksanaan pelatihan.  

Dilihat dari reaksi karyawan IPDC mengenai pelatihan yang diberikan, 

sebagian besar karyawan menilai setuju dengan pelatihan tersebut. Artinya 

bahwa pelatihan yang diberikan dinilai sangat penting dalam meningkatkan 

kemampuan mereka dalam mengembangkan  SAP dan Modul untuk 

kegiatan belajar mengajar mata kuliah yang mereka mampu.  

Evaluasi pada tingkat pembelajaran berarti mengukur seberapa jauh 

dampak program pelatihan yang diikuti peserta dalam hal peningkatan, 

keahlian, dan perilaku mengenai suatu hal yang dipelajari dalam pelatihan 

(Satriono, dkk, 2007).  

Berdasarkan pada hasil penelitian diperoleh bahwa sebagian besar 

responden telah memahami materi SAP dan Modul, ketrampilan dan 

kemampuan mereka telah meningkat, mampu mengembangkan 

pemahaman mengenai penulisan SAP dan Modul dan dapat menyerap 

materi dengan baik. Akan tetapi kadang pemahaman yang baik dari peserta 

setelah mengikuti pelatihan belum tentu diikuti dengan penerapan materi 

yang telah diperoleh dari pelatihan tersebut. Hal ini dapat disebabkan 

karena adanya rutinitas kerja para pegawai yang menyebabkan aplikasi 

ilmu tidak sepenuhnya diterapkan dalam pola kerja. Menurut Anggraini 

(2003) dalam penelitian menyebutkan bahwa seorang peserta yang dapat 

menerima materi pembelajaran pada saat berlangsungnya pendidikan dan 

pelatihan dengan hasil yang sangat tinggi, belum tentu dapat menerapkan 

hasil pendidikan dan pelatihannya di tempat tugas dengan sangat baik 

pula. 

Pengukuran evaluasi tingkat ketiga adalah mengukur mengenai 

perilaku, dimana pengukuran perilaku ini untuk mengetahui apakah 
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keahlian, pengetahuan dan sikap yang baru sebagai dampak dari program-

program pelatihan, benar-benar dimanfaatkan dan diaplikasikan di dalam 

perilaku kerja sehari-hari (Satriono, dkk., 2007). Tujuan yang dingin dicapai 

pada evaluasi tahap ketiga ini adalah untuk memastikan bahwa pelatihan 

telah memberi pengaruh yang positif terhadap pekerjaan mereka. Dari hasil 

penelitian menunjukkan bahwa peserta melakukan implementasi setelah 

pelatihan di tempat kerja terkait dengan terdorong untuk menyiapkan SAP 

dan Modul dalam perkuliahan, membuat SAP dan segera menerapkannya 

dalam perkuliahan, motivasi untuk membuat web course sendiri dalam 

menunjang perkuliahan, dan motivasi untuk menyempurnakan web course, 

SAP dan Modul dari waktu ke waktu. Pelatihan ini juga membawa dampak 

pada perilaku kerja peserta. 

Perilaku kerja peserta pelatihan dilihat 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. 

Dalam penelitian ini diperoleh bahwa karyawan IPDC menyadari pentingnya 

SAP dan Modul dalam proses perkuliahan sehingga mereka terdorong 

untuk membuat SAP dan Modul. 

Pelatihan yang diberikan oleh institut memberikan dampak yang baik 

bagi para pengajar IPDC, hal ini ditunjukkan dengan keinginan untuk 

menerapkan SAP dan Modul dalam pekuliahan. Disamping itu untuk 

mendukung perkuliahan karyawan IPDC juga memiliki keinginan untuk 

membuat web course dan menerapkannya dalam perkuliahan. 

Pelatihan ini juga memberikan pengaruh bagi psikologis pengajar 

dimana setelah adanya pelatihan mereka menjadi percaya diri untuk 

membuat SAP dan Modul serta web course yang dapat menunjang 

perkuliahan dan terus terdorong untuk belajar dalam meningkatkan 

kemampuan mereka dalam proses belajar mengajar. 

Menurut Freud dalam Winardi (2004) menyatakan bahwa perubahan 

perilaku seseorang pada umumnya dimotivasi oleh suatu keinginan untuk 

mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, untuk mengubah perilaku 

pegawai pasca pelatihan, pihak institut perlu bekerja sama dengan berbagai 
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pihak untuk lebih mengenai motif-motif atau kebutuhan apa yang 

diperlukan pengajar sehingga perilaku mereka dapat berubah ke arah yang 

lebih baik sehingga peningkatan kinerja yang akan mereka capai sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginan institut. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa pelatihan memberikan dampak 

yang baik bagi perilaku pengajar IPDC, dimana perilaku mereka menjadi 

lebih baik, disamping itu kemampuan dan ketrampilan mereka mengenai 

SAP dan Modul juga lebih baik jika dibandingkan dengan karyawan yang 

tidak mengikuti pelatihan mengenai SAP dan Modul. 

Evaluasi tingkat hasil dalam level keempat memfokuskan pada hasil 

akhir (result) yang terjadi karena peserta telah mengikuti program. Dengan 

kata lain adalah evaluasi terhadap impact program (Kirkpatrick, 2005). 

Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa sebagian besar pengajar IPDC 

mampu menulis Sap dan Modul serta dapat membuat web course setelah 

mengikuti pelatihan SAP dan Modul yang diberikan. Hal ini telah 

menunjukkan bahwa tujuan pelatihan SAP dan Modul berhasil 

meningkatkan kinerja pengajar yang sesuai dengan target organisasi. 

Tingkat hasil ini merupakan akumulasi dari ketiga tingkatan sebelumnya 

dimana mencakup unsur-unsur yang berkaitan dengan kepuasan peserta 

terhadap penyelenggaraan pelatihan, pemahaman peserta terhadap materi 

pelatihan, serta implementasi dari hasil pelatihan di tempat kerja 

(Steensma, et al., 2010). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Lumbanraja dan Nizma (2010) yang menyatakan bahwa 

prestasi kerja merupakan dampak yang dihasilkan dari adanya pelatihan. 

Keberhasilan akan pelatihan ini akan mempengaruhi kinerja pengajar 

IPDC dimana kinerja akan semakin meningkat dengan kemampuan 

pengajar dalam membuat SAP dan Modul yang baik dan benar dan efektif 

untuk digunakan dalam perkuliahan.  

Evaluasi hasil 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. 
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Pelatihan dapat dikatakan berhasil jika sebagian besar pada peserta dapat 

membuat dan menerapkan apa yang diberikan dalam pelatihan tersebut di 

dalam kehidupan yang nyata. Sebaliknya pelatihan dikatakan tidak berhasil 

jika tidak ada perubahan perilaku dari para peserta atau tidak ada hasil 

dari pelatihan yang diberikan. Dari penelitian ini secara umum dapat 

dikatakan bahwa pelatihan SAP dan Modul yang diberikan memberikan 

hasil yang baik terhadap pengajar IPDC. 

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pelatihan yang dilakukan 

oleh IPDC telah berhasil atau efektif. Pelatihan yang efektif mengandung 

arti bahwa kemampuan organisasi dalam melaksanakan program-

programnya yang telah direncanakan secara sistematis dalam upaya 

mencapai hasil atau tujuan yang telah ditetapkan. Pelatihan efektif apabila 

pelatihan tersebut dapat menghasilkan sumber daya manusia yang 

meningkat kemampuannya, ketrampilan dan perubahan sikap yang lebih 

mandiri (Noe, 2002). Kaswan (2011) juga menyatakan bahwa program 

pelatihan dikatakan efektif apabila mampu meningkatkan kinerja, 

memperbaiki semangat kerja dan meningkatkan potensi organisasi. 

Efektivitas pelatihan dipengaruhi oleh proses sebelum 

diselenggarakannya pelatihan, selama penyelenggaraan pelatihan hingga 

sesudah pelatihan dilaksanakan. Dengan demikian langkah awal dalam 

proses penyelenggaraan pelatihan, yaitu analisis kebutuhan pelatihan, yang 

merupakan faktor penting yang memberikan kontribusi pertama terhadap 

hasil pelatihan (Salas & Cannon-Bowers, 2001 dalam Alvarez et al., 2004). 

Menurut peneliti, berawal dari langkah inilah kemudian dapat ditentukan 

metode pelatihan yang tepat, materi pelatihan, partisipan dan sebagainya. 

Pada akhirnya ketika mengevaluasi pelatihan diketahui juga apakah 

tercapai tujuan-tujuan pelatihan serta ada atau tidak manfaat bagi individu 

dan organisasi. 

Pada hasil tambahan penelitian mengenai evaluasi pelatihan 

berdasarkan faktor demografi secara umum dapat dikatakan bahwa 

pelatihan SAP dan Modul mendapatkan reaksi yang baik dari peserta 

pelatihan yaitu pengajar IPDC yang salah satunya didasari dengan tingkat 

pendidikan pengajar yang sebagian besar berpendidikan S1 dan 
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pengalaman kerja 1- 5 tahun. Karyawan IPDC memandang bahwa pelatihan 

SAP dan Modul tersebut penting untuk meningkatkan kemampuan mereka. 

Berkaitan dengan faktor demografi, terdapat perbedaan antara peserta 

yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan pada aspek reaction dan 

behavior. Hal ini dapat disebabkan karena peserta perempuan  kurang 

termotivasi akan adanya pelatihan sehingga kurang memiliki minat untuk 

mengikuti pelatihan yang diadakan. Hal ini juga berpengaruh pada perilaku 

mereka setelah mengikuti pelatihan dimana peserta perempuan memiliki 

skor rata-rata yang lebih rendah daripada laki-laki. 

Pada aspek pembelajaran tidak memiliki perbedaan antara jenis 

kelamin dan umur. Akan tetapi pada aspek demografi lama bekerja dan 

pendidikan memiliki perbedaan persepsi pembelajaran pada pelatihan SAP 

dan modul yang diselenggarakan oleh institut. Hal ini dapat disebabkan 

karena lama bekerja merupakan salah satu indikator dari pengalaman yang 

dimiliki seseorang. Semakin lama kerja seseorang semakin banyak 

pengalaman yang dimilikinya. Peserta yang memiliki lama bekerja 6 – 10 

tahun dan berpendidikan S2 menunjukkan skor yang lebih tinggi daripada 

peserta yang memiliki lama kerja 1- 5 tahun dan peserta yang 

berpendidikan S1. Hal ini dapat disebabkan peserta yang berpengalaman 

kerja selama 6 – 10 tahun dan peserta yang berpendidikan S2 menilai 

bahwa pemahaman mereka mengenai SAP dan Modul menjadi jauh lebih 

baik setelah mengikuti pelatihan SAP dan Modul, kemampuan mereka juga 

meningkat setelah pelatihan, dan mereka dapat menyerap materi yang 

diberikan oleh instruktur sehingga mendukung mereka untuk mengupdate 

dan memperbaiki kemampuan dan ketrampilan mereka dalam menulis SAP 

dan Modul. Secara umum dalam penelitian ini karyawan IPDC setuju untuk 

mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh institut. 

 

 

 


