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Yth, Bapak, Ibu, Saudara/i responden, 
 

Saya mahasiswa/I S1 dari Universitas Katolik Soegijapranata yang 

sedang melakukan penelitian untuk skripsi. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui keefektifan program pelatihan yang dilakukan PT Luxindo 

Nusantara pada karyawan produksi bagian welding. Saya mohon kesediannya 

untuk mengisi kuesioner ini.  

 

Bagian I 

Identitas Responden 

 

1. Nama responden  : .................................................... 

2. Usia Anda saat ini  : ………………………………. 

3. Jenis kelamin   : L/P 

4. Status perkawinan  :  

5. Masa kerja   : ........................................... bulan/tahun 

6. Jabatan/unit kerja  : ..................................................... 

7. Status karyawan  : Kontrak/Tetap/Training 

8. Pendidikan terakhir  : ……………………………….. 
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Bagian II 

Pertanyaan 

 

Silahkan memberi tanda centang (√) pada kotak sesuai pernyataan yang 

Anda anggap benar. 

 

STS =   Sangat Tidak Setuju 

TS =   Tidak Setuju 

N =   Netral 

S =   Setuju 

SS =   Sangat Setuju 

 

NO PERTANYAAN STS TS N S SS 

Level 1: Evaluasi Reaksi (Reaction Evaluation) 

1. 
Materi pelatihan yang diberikan telah 

sesuai dengan harapan/kebutuhan       

2. 
Waktu pelatihan yang cukup, membuat 

saya mengerti isi pelatihan      

3. 

Sarana dan prasarana yang diberikan saat 

pelatihan, membuat saya lebih cepat 

memahami yang diberikan      

4. 
Pelatihan yang dilakukan membuat saya 

lebih mengerti dan paham dengan proses      
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kerja 

5. 
Pengetahuan saya bertambah setelah 

mengikuti pelatihan      

Level 2: Evaluasi Belajar (Learning Evaluation) 

1. 

Setelah mengikuti pelatihan, saya lebih 

percaya diri untuk bisa mencapai target 

yang diinginkan      

2. 
Menjadi lebih cepat menyelesaikan 

pekerjaan setelah mengikuti pelatihan      

3. 

Pelatihan membuat saya menjadi lebih 

paham dengan bidang tugas yang saya 

kerjakan      

4. 
Setelah mengikuti pelatihan, kesalahan 

kerja bisa diminimalkan      

5. 

Setelah mengikuti pelatihan, saya dapat 

menggunakan peralatan kerja secara 

maksimal      

Level 3: Evaluasi Perilaku (Behavior Evaluation) 

1. 
Bisa mengembangan pengetahuan yang 

didapat dari pelatihan      

2. 

Bertanya bila kurang mengerti agar bisa 

meminimalkan hambatan yang terjadi 

selama proses kerja      
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3. 

Bisa menerapkan keterampilan baru yang 

didapat melalui pelatihan kedalam 

pekerjaan      

4. 

Menguasi materi yang dibeberikan selama 

pelatihan, dan bisa menerapkannya di 

tempat kerja      

5. 
Membagi pengetahuan kepada karyawan 

lain yang belum mengerti       

6. 

Berhati-hati dalam bekerja untuk bisa 

lebih bertanggung jawab atas pekerjaan 

yang dilakukan, agar bisa meminimalkan 

kesalahan       

Level 4: Evaluasi Hasil (Result Evaluation) 

1. 

Pelatihan membuat saya lebih mengerti 

akan kekompakan untuk bekerjasama 

dalam tim      

2. 

Setelah mengikuti pelatihan, saya lebih 

bisa menjalin kerjasama dengan karyawan 

lain dalam menyelesaikan tugas       

3. 

Berbagi pengetahuan dan keterampilan 

yang didapat kepada karyawan lain yang 

kurang mengerti, agar bisa terjadi 

kekompakan kerja dalam tim      
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Kuesioner Terbuka : 

Bagian I 

Identitas Responden 

 

1. Nama responden   : .................................................... 

2. Usia Anda saat ini  : ………………………………. 

3. Jenis kelamin   : L/P 

4. Status perkawinan  :  

5. Masa kerja   : ........................................... bulan/tahun 

6. Jabatan/unit kerja   : ..................................................... 

7. Status karyawan   : Kontrak/Tetap/Training 

8. Pendidikan terakhir  : ……………………………….. 

 

Bagian II 

Pertanyaan 

 

Silahkan memeberikan jawaban sesuai dengan keadaan Anda setelah mengikuti 

program pelatihan! 

 

1. Menurut Anda, bagaimana sarana prasarana dan waktu yang digunakan 

selama proses pelatihan? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 
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2. Menurut Anda setelah mengikuti pelatihan, apa dampak yang Anda rasakan? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

3. Menurut Anda setelah mengikuti pelatihan, apakah kesalahan kerja bisa 

diminimalisir? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

4. Menurut Anda setelah mengikuti pelatihan, kerjasama tim lebih baik atau 

tidak? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

 

 




