
Analisa Data ( 4 ) 

       Metode yang digunakan dalam analisa data adalah uji beda Wilcoxon t-test 

untuk mengetahui efektivitas dari pelatihan dengan membandingkan skor pretest 

dengan posttest pada suatu kelompok (Sugiyono, 2004). Dalam penelitian ini, data 

yang dibandingkan adalah skor pretest dan posttest pada tes pengetahuan dan 

penilaian kinerja. 

 

Hasil Penelitian 

       Evaluasi terhadap pelaksanaan How to be a Good Security Training mengacu 

pada tahapan evaluasi yang dikemukakan oleh Kirkpatrick (2007) yaitu evaluasi 

pada level reaksi (reaction), belajar (learning), dan perilaku (behavior).   Adapun 

hasil dari masing-masing tahapan tersebut dipaparkan sebagai berikut: 

1. Level Reaksi (Reaction) 

Berdasarkan lembar evaluasi reaksi yang telah diisi oleh peserta training 

dapat disimpulkan bahwa peserta training berpendapat bahwa materi training 

bermanfaat terhadap pekerjaan mereka sehari-hari dan untuk pengembangan diri 

masing-masing. Trainer dalam memberikan materi dinilai sangat baik sehingga 

peserta pelatihan merasa sangat puas dengan penyajian materi yang diberikan 

oleh trainer. Peserta juga merasa puas dengan metode penyajian materi pelatihan. 

Sebagian besar peserta puas dengan pemilihan waktu pelaksanaan pelatihan dan 

ketepatan jadwal serta fasilitas yang diberikan.   

 

Tabel 1. Presentase Hasil Evaluasi Reaksi 

No Aspek Sangat Tidak 
Memuaskan 

Tidak 
Memuaskan 

Kurang 
Memuaskan 

Memuaskan 
Sangat 

Memuaskan 

A Materi Pelatihan      
1. Dibutuhkan dalam 

pekerjaan sehari-
hari. 

- - - 75% 25% 

2. Dapat diterapkan 
dalam pekerjaan. 

- - - 37,5% 62,5% 

3. Disampaikan 
dengan jelas dan 
menyenangkan. 

- - - 50% 50% 

B Fasilitator 
(Trainer) 

     

4. Cara 
menyampaikan 

- - - 50% 50% 

5. Komunkasi 
dengan peserta 

- - - 50% 50% 

C Metode 
Pembelajaran 

     

6. Keseimbangan 
materi dan 
aktivitas latihan. 

- - 12,5% 62,5% 25% 



7. Memudahkan 
memahami 
materi. 
 

- - - 75% 25% 

8. Kesesuaian 
dengan 
karakteristik 
peserta. 

- - 12,5% 62,5% 25% 

D Waktu 
Pelaksanaan 

     

9. Pemilihan waktu 
pelaksanaan 
pelatihan 

- - 12,5% 62,5% 25% 

10. Ketepatan jadwal 
pelatihan 

- - - 62,5% 37,5% 

E Fasilitas      
11. Fasilitas pelatihan - - - 62,5% 37,5% 
12. Tempat diadakan 

pelatihan 
- - - 37,5% 62,5% 

       Berdasarkan data hasil evaluasi reaksi disimpulkan bahwa reaksi peserta 

pelatihan terhadap pelatihan How to be a Good Security rata-rata berada pada 

kategori memuaskan. 

 

2. Level Belajar (Learning) 

Evaluasi level learning diukur dengan membandingkan skor pretest dan 

posttest pada tes pengetahuan sebelum pelatihan dengan sesudah pelatihan. Tes 

pengetahuan terdiri atas 20 soal pilihan ganda yang berisi pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi pelatihan. Dari uji Wilcoxon t test diperoleh nilai Z= : -

21,177 p= 0,000 (α<0,01). Angka tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan 

signifikan antara evaluasi pengetahuan sebelum pelatihan dan setelah mengikuti 

pelatihan How to be a Good Security. 

 
Tabel 2. Skor Evaluasi Learning 

No Subjek Pretest Posttest 

1 SUM 6 14 

2 HNT 6 12 

3 SRM 5 14 

4 IDP 7 15 

5 RSY 7 14 

6 AHK 8 17 

7 RSM 5 12 

8 RNH 7 15 

 
Grafik 1. Perbandingan Skor Pretest dan Postest  Evaluasi Learning  



 

 

3. Level Perilaku (Behavior) 

Pada level ini diketahui dari hasil pengukuran dengan menggunakan penilaian 

kinerja yang dinilai oleh atasan langsung (Danru) dan atasan tidak langsung subjek 

(Kabag Personalia).             

Pengukuran dilakukan dengan membandingkan skor penilaian kinerja 

sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Dari uji Wilcoxon t-test diperoleh nilai 

Z= : -13,153 p= 0,000 (α<0,01). Angka tersebut menunjukkan bahwa ada 

perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan How 

to be a Good Security. Rata-rata kinerja pretest = 48,3167 dan posttest =62,3583 

secara keseluruhan kinerja Satpam mengalami peningkatan yang signifikan. 

Adapun sumbangan efektif How to be a Good Security Training terhadap kinerja 

adalah sebesar 56,4%. Berikut adalah skor prestest dan posttest penilaian kinerja 

anggota Satpam. 

 
 
 
 

Tabel 3. Skor Penilaian Kinerja 
No Subjek Pretest Posttest 

1 SUM 50,267 66,800 

2 HNT 50,867 63,200 

3 SRM 41,467 57,867 

4 IDP 48,400 62,667 

5 RSY 42,800 61,733 

6 AHK 55,200 65,267 

7 RSM 46,800 59,000 

8 RNH 50,733 62,333 

Rata-Rata 48,317 62,358 
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Grafik 2. Perbandingan penilaian kinerja sebelum dan setelah 

mengikuti How to be a Good Security Training  

           

      Hasil perubahan masing-masing aspek penilaian kinerja dapat dilihat dalam 

tabel berikut ini. 

Tabel 4. Perubahan masing-masing aspek Kinerja Anggota Satpam 

Aspek Sebelum Sesudah Perubahan 

Kualitas hasil kerja 12,792 16,333 27,68% 
Pengetahuan terhadap 
pekerjaan 

8,667 11,867 36,92% 

Inisiatif 6,325 8,225 30,04% 
Kecekatan Mental 5,067 6,100 20,39% 
Sikap positif 10,033 13,400 33,56% 
Disiplin waktu dan absensi 5,433 6,433 18,41% 

   Keterangan: rumus perubahan =  (skor sesudah-skor sebelum) x 100% 
                          skor sebelum 

      Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa (1) Aspek pengetahuan terhadap 

pekerjaan mengalami perubahan yang paling tinggi. (2) Aspek disiplin waktu dan 

absensi paling sedikit mengalami perubahan. Hal tersebut berarti bahwa aspek 

disiplin perlu mendapatkan perhatian ekstra untuk kinerja yang lebih optimal. (3) 

Secara keseluruhan setiap aspek mengalami perubahan yang lebih baik apabila 

dibandingkan dengan sebelum diberikan How to be a Good Security Training. 
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Pembahasan 

      Berdasarkan analisis data dengan membandingkan skor penilaian kinerja 

sebelum dan sesudah pelatihan How to be a Good Security yang dilakukan 

dengan menggunakan uji beda Wilcoxon Signed Ranks Test diperoleh Z= : -

13,153 p= 0,000 (α<0,01). Angka tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan 

yang signifikan antara sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan How to be a 

Good Security. Hasil tersebut menunjukkan perbedaan kinerja anggota Satpam 

yang sangat signifikan antara sebelum dan sesudah pelatihan How to be a Good 

Security. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, yakni ada 

perbedaan kinerja anggota Satpam sebelum dan sesudah pelatihan. Kinerja 

anggota Satpam meningkat sesudah diberikan How to be a Good Security 

Training.  

       Adapun keunggulan How to be a Good Security Training terletak pada konsep 

materi pelatihan yang berbeda dengan pelatihan Gada Pratama. How to be a Good 

Security Training disusun berdasarkan Training Need Analysis (TNA) yang tepat 

sehingga dapat merangkum kebutuhan utama para peserta pelatihan (anggota 

Satpam). Metode pembelajaran yang digunakan di dalam pelatihan ini pun 

menyesuaikan tujuan dan sasaran masing-masing sesi, serta disampaikan dengan 

bahasa yang ringan sehingga mudah dipahami oleh peserta pelatihan. Kemudian 

dilanjutkan dengan followup dan monitoring sehingga ketrampilan peserta 

pelatihan semakin meningkat serta komitmen peserta pelatihan menjadi lebih kuat.  

      Keberhasilan proses kegiatan pembelajaran tidak terlepas dari minat, 

perhatian, dan motivasi peserta dalam mengikuti jalannya pelatihan. Peserta 

pelatihan belajar lebih baik apabila mereka memberi reaksi positif terhadap 

lingkungan belajar (Badu, 2012). Berdasarkan hasil evaluasi reaksi, peserta 

pelatihan merasa puas dengan pelatihan How to be a Good Security. Reaksi positif 

dari peserta pelatihan mengindikasikan bahwa peserta pelatihan bersedia 

membuka diri untuk menerima pengetahuan baru yang disampaikan oleh trainer.   

      Peserta pelatihan puas dengan metode pembelajaran di mana ada 

keseimbangan antara materi dengan kegiatan praktik. Peserta pelatihan juga 

dilibatkan dalam kegiatan simulasi dan diskusi. Dilibatkannya peserta pelatihan 

dalam proses pembelajaran menjadikan mereka lebih termotivasi untuk belajar di 

mana mereka merasa dihargai, dihormati, materi pembelajaran dirasakan sesuai 

dengan kebutuhan belajar, dan diberi kesempatan untuk mengekspresikan dirinya 



sehingga mereka selalu berupaya untuk tampil lebih baik, dengan hasil belajar 

yang lebih baik pula (Polapa, 2015). 

      Menurut hasil evaluasi learning diketahui bahwa pelatihan mampu 

meningkatkan pengetahuan peserta pelatihan bukan hanya pada tes tertulis 

namun juga wawasan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaannya. Sebelum 

dilakukan pelatihan, peserta pelatihan yakni anggota Satpam belum memahami 

fungsi dan wewenangnya sebagai tangan panjang Polri di lingkungan perusahaan. 

Mereka juga belum mengerti konsep pelayanan prima karena belum pernah 

diberikan contoh cara melayani pelanggan. Setelah mendapat pelatihan, anggota 

Satpam bertambah pengetahuannya tentang tugas dan fungsinya sebagi tenaga 

pengamanan di perusahaan. Anggota Satpam juga menjadi tahu mengenai 

fungsinya sebagai penegak hukum terbatas, ditunjukkan dengan meningkatnya 

pengetahuan dalam Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara, mengetahui 

cara melakukan razia, mengetahui teknik interogasi kejadian serta dapat membuat 

berita acara kejadian.  

       Setelah pelatihan selesai, peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk 

mengaplikasikan materi yang telah diperoleh dalam pelatihan How to be a Good 

Security ke dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Adapun perubahan sikap dan 

perilaku anggota Satpam selama program pelatihan adalah sebagai berikut: 

      Dilihat dari aspek fungsi sebagai petugas keamanan secara preemtif dan 

preventif, kesadaran anggota Satpam untuk melakukan patroli pada awalnya 

masih kurang, setelah dilakukan penjadwalan sebagian besar meningkat dan tertib 

patroli sesuai dengan plotting. Enam anggota Satpam dinilai meningkat 

kesadarannya dalam berpatroli dari intensitas kurang ke intensitas sedang dan 

dua personil dinilai meningkat dari intensitas sedang menuju intensitas baik di 

mana menjadi lebih waspada dan memberi contoh bagi personil lain. Selanjutnya, 

juga ada peningkatan ketertiban untuk mengikuti apel dan briefing pada anggota 

Satpam. Pada awalnya banyak personil yang belum terbiasa hadir 10 menit lebih 

awal dari biasanya untuk apel dan briefing. Setelah dikondisikan, rata-rata personil 

mulai tertib apel dan briefing sebelum bertugas. Enam personil pada awalnya 

masih sering terlambat karena terkena macet. Namun setelah atasan meminta 

para anggota Satpam untuk berangkat lebih awal dan lebih mengatur waktu 

pribadi, keterlambatan anggota Satpam semakin berkurang. Dua personil bahkan 

bersedia ambil bagian menjadi pemimpin apel, sedangkan sisanya mengikuti apel 



dan briefing tepat waktu. Dalam hal berpakaian, sebelum diikutsertakan dalam 

pelatihan, para anggota Satpam masih kurang tertib dalam mengenakan 

kelengkapan atribut Gam Satpam (Seragam Satpam). Masih ada personil yang 

tidak mengenakan ikat pinggang, warna kaos kaki tidak sesuai dengan standar, 

dan juga mengenakan sandal jepit saat bertugas. Selama program pelatihan, 

seluruh anggota Satpam bersedia mengenakan Gam Satpam sesuai dengan 

standar yang ditetapkan.  

       Dari aspek fungsi Satpam sebagai penegak hukum terbatas, ada peningkatan 

perilaku pada ketiga indikator. Pertama, dari aspek ketegasan, pada awalnya 

sebagian besar personil kurang dapat bersikap tegas kepada karyawan yang tidak 

tertib. Kemudian Danru memberi masukan saat briefing agar personil tidak perlu 

sungkan untuk menegur karyawan yang tidak tertib. Teguran bisa disampaikan 

dengan kalimat yang sopan namun tetap tegas. Kabag HRD juga menjelaskan 

dampak negatif yang akan terjadi di perusahaan bila terjadi gangguan ketertiban. 

Akhirnya, para personil berangsur menjadi lebih tegas kepada karyawan yang 

tidak tertib absensi maupun izin keluar. Kedua, dalam pengisian buku catatan 

harian, sebelum pelatihan sebagian besar personil masih kurang rapi dan akurat. 

Namun ada personil yang sudah mampu mencatat dengan rapi, detail dan akurat. 

Selama proses follow up, atasan memantau hasil pencatatan masing-masing 

personil. Atasan juga meminta satu personil yang pencatatannya rapi dan akurat 

untuk mencontohkan dan memonitoring kepada personil lain. Akhirnya, sebagian 

besar personil dapat melakukan pencatatan dengan rapi dan rinci. Ketiga, senada 

dengan catatan harian, dalam membuat laporan berita acara para personil pada 

awalnya masih kurang runtut pada urutan kronologinya. Pencatatan juga masih 

seadanya, belum memenuhi semua unsur fakta 5W+1H. Setelah dievaluasi oleh 

atasan dan dicocokkan dengan format baku yang diberikan oleh trainer, semua 

personil mampu membuat berita acara sesuai dengan format baku yang telah 

ditetapkan.  

      Dari aspek pelayanan prima, anggota Satpam juga mengalami peningkatan 

perilaku dalam melayani pelanggan. Sebelum dilibatkan dalam program pelatihan, 

para anggota Satpam kurang menunjukkan perilaku responsif untuk memberikan 

pelayanan pada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Daya tanggap 

personil laki-laki dinilai kurang, mereka cenderung menunggu pelanggan meminta 

pertolongan. Setelah diberi materi oleh trainer serta contoh melayani pelanggan 



oleh Kabag HRD dalam setiap briefing, sikap tanggap para personil sebagian 

besar meningkat. Ketika ada tamu datang, anggota Satpam yang bertugas segera 

membukakan pagar dan tersenyum memberi salam, lalu mengarahkan parkir. 

Tanpa diminta oleh tamu, anggota Satpam terlebih dahulu menanyakan keperluan 

dan mengarahkan ke pos Satpam untuk mengisi buku tamu dan menelepon pihak 

yang dituju. Saat tamu pulang, anggota Satpam tersenyum, mengucapkan 

terimakasih, dan memberi salam. Anggota Satpam juga menunjukkan perubahan 

dalam hal berempati kepada pelanggan. Pada awalnya, sebagian personil kurang 

berempati kepada orang lain khususnya karyawan dan tamu yang membutuhkan 

bantuan. Kemudian anggota Satpam diberikan materi oleh trainer serta masukan 

oleh atasan saat briefing. Kabag HRD menganjurkan kepada seluruh personil 

untuk menghidupkan kepekaan dalam mengenali kesulitan orang lain dan lebih 

bersikap ramah serta mengurangi sikap arogan khususnya kepada karyawan 

produksi. Empat personil mengalami peningkatan yang baik dalam berempati. 

Mereka menjadi mampu memberikan dukungan maupun pertolongan atas 

kesulitan yang dialami rekan kerja sebelum diminta. Para personil juga 

menunjukkan sikap empati pada tamu dengan mengenal nama tamu dan 

mengingat preferensi masalah sebelumnya.  

       Pemantauan secara berkala dalam follow up mendorong anggota Satpam 

untuk mengekspresikan pengalaman dan gagasan mengenai proses sukses-gagal 

dalam melaksanakan tugas. Dengan pengalaman positif dan negatif tersebut, 

secara tidak langsung membentuk perilaku anggota Satpam, di mana mereka 

mengetahui sikap mana yang benar dan tidak benar dalam bertugas. Dengan 

adanya pemantauan berkala, atasan juga dapat memberikan penguatan 

(reinforcement). Pemberian penguatan dalam penelitian ini ditunjukkan dengan 

feed back atasan memberikan pujian atas tugas-tugas dan perilaku positif yang 

berhasil dilaksanakan anggota Satpam. Melalui observasi oleh atasan, maka 

respon dan tindakan anggota Satpam dapat diamati sehingga mempermudah 

atasan memberikan pengarahan bahkan contoh, dengan demikian para personil 

dapat mengaplikasikan tindakan yang benar dalam pekerjaan sehari-hari.  

       Penelitian ini tidak lepas dari kelemahan-kelemahan yang diduga akan 

mempengaruhi hasil penelitian. Kelemahan-kelemahan dalam penelitian ini antara 

lain: 



1. Waktu pelaksanaan pelatihan pada saat beban pekerjaan sedang banyak 

sehingga saat pelaksanaan pelatihan, dua orang subjek juga masih berada pada 

jam kerja. Hal memungkinkan penyerapan informasi kurang maksimal. 

2. Bobot materi yang mengandung muatan ketrampilan teknis Satpam lebih 

besar dibandingkan dengan bobot pada materi yang mengandung muatan 

psikologis (pelayanan prima). 

3. Saat TNA tidak dilakukan pengendalian variabel non eksperimental yang 

mungkin akan berpengaruh terhadap kinerja anggota Satpam.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




