
BAB V 

PENUTUP 

 

1.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan pada bab IV, evaluasi 

dampak pelatihan dengan menggunakan kerangka Kirpatrick, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari segi reaksi, sebagian besar karyawan IPDC menilai setuju dengan 

pelatihan yang diadakan karena dinilai sangat penting dalam 

meningkatkan kemampuan mereka dalam mengembangkan SAP dan 

Modul. 

2. Dari segi pembelajaran, kegiatan pelatihan SAP dan Modul dinilai 

berhasil oleh peserta pelatihan  SAP dan Modul serta dapat memberikan 

dampak pembelajaran kepada peserta pelatihan melalui pemahaman 

dan penguasaan materi  SAP dan Modul. 

3. Pelatihan SAP dan Modul berdampak pada perilaku karyawan IPDC 

dimana kemampuan karyawan yang mengikuti SAP dan Modul menjadi 

lebih baik dari sebelumnya dan lebih baik daripada karyawan yang 

tidak mengikuti Pelatihan SAP dan Modul.  

4. Pada aspek result, sebagian besar pengajar IPDC mampu menulis SAP 

dan Modul serta dapat membuat web course setelah mengikuti 

pelatihan SAP dan Modul yang diberikan. 

  

1.2. Implikasi Terapan dan Penelitian Selanjutnya 

1.2.1. Instituto Profissional De Canossa 

1. Jumlah waktu pelatihan menunjukkan skor cukup, hal ini berarti 

bahwa peserta pelatihan masih memerlukan waktu yang lebih lama 

dalam mengikuti pelatihan, sehingga disarankan agar pada saat 

menyelanggarakan pelatihan diberikan waktu yang lebih lama agar 

tujuan pelatihan dapat tercapai dan pelatihan menjadi lebih efektif. 

2. Peserta masih banyak yang belum dapat membuat web course 

sehingga belum menyempurnakan web course yang sudah ada, 

sehingga disarankan agar diselenggarakan pelatihan khusus yang 



mengajarkan tentang pembuatan web course pada pengajar IPDC 

sehingga mereka dapat membuat web course yang dapat menunjang 

kegiatan belajar mengajar mereka. 

3. Melakukan evaluasi efektivitas pelatihan secara berkala dan 

berkesinambungan terhadap proses penyelenggaraan pelatihan 

sehingga dapat diketahui apakah pelatihan yang telah dilakukan 

efektif atau tidak. 

4. Pihak IPDC menindaklanjuti hasil evaluasi efektivitas pelatihan 

untuk perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan program 

pelatihan bagi para pengajar melalui forum evaluasi yang diadakan 

pasca pelaksanaan pelatihan. 

 

1.2.2.Penelitian Mendatang 

1. Pada peneliti yang akan datang dapat melakukan penelitian 

mengenai evaluasi efektivitas pelatihan yang juga memfokuskan 

pada aspek pengetahuan, perilaku dan kinerja pengajar sebelum 

dan setelah pelatihan sehingga diketahui perubahan pada ketiga 

aspek yang diteliti dengan lebih jelas. 

2. Diharapkan untuk menggunakan kelompok pembanding yaitu 

kelompok yang mengikuti pelatihan dan tidak mengikuti pelatihan 

sehingga diketahui efektivitas pelatihan dengan ada tidaknya 

perbedaan antara kedua kelompok. 

3. Model  Kirkpatrick  memiliki  beberapa keterbatasan,  antara  lain:  

1).  kurang  memperhatikan  input,  padahal  keberhasilan output  

dalam  proses  pembelajaran  juga  dipengaruhi  oleh  input;  2).  

untuk  mengukur impact  sulit  dilakukan  karena  selain  sulit  

tolok  ukurnya  juga  sudah  diluar  jangkuan instruktur maupun 

institut. Sehingga bagi penelitian mendatang disarankan untuk 

menggunakan model lain sebagai pelengkap dari model Kirkpatrick. 

Dan untuk membuktikan bagian hasil yang telah diperoleh dari hasil 

fisik perlu lihat di Cross Chech. 

 

  


