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4. Tahap Intervensi

Intervensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelatihan

Kecerdasan Emosional yang dilaksanakan selama 8 jam dalam 1 hari pada

tanggal 12 November 2017. Peserta training sebanyak 19 orang frontliner.

5. Follow Up

Dilakukan follow up terhadap action plan yang telah dibuat frontliner

saat pelatihann dilakukan dalam 2 tahap yaitu pada tanggal 18 November

dan 25 November 2017.

6. Post test

Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan data post test yang mencakup

tes pengetahuan kecerdasan emosional dan lembar evaluasi pelatihan yang

diberikan setelah pelatian berakhir yang diisi oleh peserta pelatihan. Skala

kualitas pelayanan dan skala kecerdasan emosi diisi 1 bulan setelah

pelatihan yaitu tanggal 9 Desember 2017. Skala kualitas pelayanan diisi oleh

atasan frontliner yaitu kepala kantor atau supervisor dari frontliner dan skala

kecerdasan diisi oleh frontliner.

Analisis Data
Metode yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian ini adalah

dengan Wilcoxon Signed Ranks Test. Perhitungan menggunakan program

komputer Statistical Package Sosial Science (SPSS) for Windows.

Hasil Penelitian
Penelitian ini menggunakan evaluasi pelatihan dari Kirkpatrik (2007).

sebagai data untuk mengukur tercapainya tujuan penelitian yaitu meningkatkan

kualitas pelayanan frontliner. Evaluasi dilakukan untuk mengungkapkan

seberapa besar pengaruh pelatihan kecerdasan emosional terhadap kualitas

pelayanan frontliner. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan data evaluasi

level reaksi, level pengetahuan, serta level perilaku yang diberikan sebelum dan

sesudah pelatihan dilaksanakan. Adapun hasil dari pengukuran tersebut adalah :
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1. Level reaksi

Pengukurannya level reaksi dilakukan kepada frontliner setelah

pelatihan serta level pengetahuan dilakukan sebelum dan sesudah pelatihan

kecerdasan emosional. Hasil level reaksi diukur dengan menggunakan form

evaluasi pelatihan, terdapat lima dimensi penilaian yaitu materi, trainer,

metode, fasilitas dan manfaat. Hasil dapat dilihat pada Grafik 2 berikut ini:

Grafik 2. Hasil Rekap Evaluasi Reaksi Pelatihan  Kecerdasan Emosional

Hasil di atas menunjukan bahwa reaksi peserta pelatihan sangat positif

dalam mengikuti pelatihan. Reaksi peserta terhadap materi hasilnya

persentase 98%, hal ini menunjukkan peserta beranggapan bahwa materi

pelatihan sangat baik, materi yang diberikan mampu menambah wawasan,

materi bermanfaat bagi pekerjaan dan pengembangan diri. Hasil reaksi

terhadap trainer menunjukan hasil persentase 96%, menunjukan bahwa

trainer dapat menguasai materi, menyampaikan dengan jelas, mampu

berkomunikasi dengan peserta, penampilan baik, dan interaksi dengan

peserta sangat baik. Reaksi terhadap metode pelatihan persentasenya 95%,

peserta beranggapan bahwa metode yang digunakan sangat efektif dan

memotivasi. Respon positif yang tunjukan peserta juga ditunjang oleh

fasilitas pendukung pelatihan dengan persentase 87%. Pelatihan sangat

bermanfaat bagi peserta  dengan persentase 98%, peserta banyak belajar

dari pelatihan ini dan berguna bagi pekerjaan.
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2. Level Pengetahuan

Evaluasi level pengetahuan ini diukur dengan tes pengetahuan frontliner

yang diberikan sebelum dan sesudah pelatihan berlansung. Hasil tes

kemudian dianalisa mengunakan uji beda Wilcoxon Signed Ranks Test.

Hasil analisa menunjukan nilai z=-3.921 dengan p=0,00 (p< 0,01).

Berdasarkan hasil tersebut menunjukan adanya perbedaan pengetahuan

peserta yang sangat signifikan antara sebelum dan sesudah pelatihan

kecerdasan emosional. Pengetahuan kecerdasan emosional para frontliner

setelah mengikuti pelatihan meningkat dibandingkan dengan sebelum

pelatihan. Dapat dilihat mengenai perbandingan pengetahuan kecerdasan

emosi para frontliner antara sebelum dan sesudah pelatihan pada Grafik 3.

Grafik 3 . Hasil Pretest dan Posttest Tes Pengetahuan

3. Level Perilaku

Evaluasi level ini diukur dengan skala kecerdasan emosional yang di

berikan sebelum dan sesudah pelatihan berlansung. Hasil tes kemudian

dianalisa mengunakan uji beda Wilcoxon Signed Ranks Test. Hasil analisa

menunjukan nilai z=-3.835 dengan p=0,00 (p<0,01). Berdasarkan hasil

tersebut menunjukan adanya perbedaan kecerdasan emosi peserta yang

sangat signifikan antara sebelum dan sesudah pelatihan kecerdasan

emosional. Kecerdasan emosional para frontliner setelah mengikuti pelatihan

meningkat dibandingkan dengan sebelum pelatihan. Dapat dilihat mengenai

perbandingan kecerdasan emosional para frontliner antara sebelum dan

sesudah pelatihan pada Grafik 4.
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Grafik 4 . Hasil Pretest dan Posttest Skala Kecerdasan Emosional

4. Level Hasil

Evaluasi dilakukan sebelum pelatihan dan 1 bulan setelah pelatihan.

Berdasarkan hasil uji beda Wilcoxon Signed Ranks Test diperoleh nilai z=-

3,626 dengan p=0,00 (p<0,01). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan

yang sangat signifikan pada kualitas pelayanan setelah mengikuti pelatihan

kecerdasan emosional dibandingkan sebelum mengikuti pelatihan.

Grafik 5. Hasil Pretest dan Posttest Evaluasi Kualitas Pelayanan

Perbedaan perilaku frontliner antara sebelum dan sesudah pelatihan

dapat dilihat pada masing-masing aspek kualitas pelayanan berikut ini:

a. Aspek Keandalan,

Hasil uji Wilcoxon Signed Ranks Test diperoleh nilai z=-2,568 dengan

p=0,010 (p<0,05). Hal ini menunjukan ada perbedaan yang signifikan
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pada aspek keandalan antara sebelum dan sesudah pelatihan

kecerdasan emosional.

Grafik 6. Hasil Pretest dan Posttest Aspek Keandalan

b. Aspek Daya Tanggap

Hasil uji Wilcoxon Signed Ranks Test diperoleh nilai z=-3,361 dengan

p=0,001 (p<0,01). Hal ini menunjukan ada perbedaan yang sangat

signifikan pada aspek daya tanggap antara sebelum dan sesudah

pelatihan kecerdasan emosional.

Grafik 7.  Hasil Pretest dan Posttest Aspek Daya Tanggap

c. Aspek Jaminan

Hasil uji Wilcoxon Signed Ranks Test diperoleh nilai z=-3,219 dengan

p=0,000 (p<0,01). Hal ini menunjukan ada perbedaan yang sangat

signifikan pada aspek jaminan antara sebelum dan sesudah pelatihan

kecerdasan emosional.
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Grafik 8. Hasil Pretest dan Posttest Aspek Jaminan

d. Aspek Empati

Hasil uji Wilcoxon Signed Ranks Test diperoleh nilai z=-2,684 dengan

p=0,007 (p<0,01). Hal ini menunjukan ada perbedaan yang sangat

signifikan pada aspek empati antara sebelum dan sesudah pelatihan

kecerdasan emosional.

Grafik 9. Hasil Pretest dan Posttest Aspek Empati

e. Aspek Bukti Fisik

Hasil uji Wilcoxon Signed Ranks Test diperoleh nilai z=-2,506 dengan

p=0,012 (p<0,05). Hal ini menunjukan ada perbedaan yang signifikan

pada aspek bukti fisik antara sebelum dan sesudah pelatihan kecerdasan

emosional.



30

Grafik 10 .Hasil Pretest dan Posttest Aspek Bukti Fisik

Diskusi
Berdasarkan hasil analisa pengujian hipotesis yang telah dilakukan

dengan menggunakan teknik uji beda Wilcoxon Signed Ranks Test diperoleh

hasil nilai z=-3,626 dengan p=0,00 (p<0,01). Hasil tersebut menunjukkan bahwa

hipotesis diterima sehingga ada pengaruh pelatihan kecerdasan emosional

terhadap kualitas pelayanan frontliner, di mana setelah mengikuti pelatihan

kecerdasan emosional frontliner mengalami peningkatan kualitas pelayanan lebih

tinggi dibandingkan sebelum  mengikuti pelatihan.

Hal tersebut didukung dengan penelitian Beigi dan Shirmohammadi

(2011) menyebutkan program pelatihan kecerdasan emosional terbukti

menghasilkan peningkatan kualitas layanan baik dari segi kualitas layanan

secara keseluruhan maupun masing-masing dimensinya. Didukung pula dengan

pendapat Ahmed dkk (2016) yang menyebutkan bahwa faktor kecerdasan

emosional berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan. Kemampuan

kecerdasan emosional yang dimiliki frontliner setelah mengikut pelatihan dapat

membantu meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan yang berkualitas

kepada nasabah. Frontliner mampu memahami dan mengelola emosinya saat

berhadapan dengan nasabah, mampu memotivasi diri sehingga dapat

memberikan pelayanan yang baik, mampu melihat sudut pandang nasabah,

memahami kebutuhan nasabah dan menjalin relasi yang baik dengan nasabah.

Faktor lain yang mempengaruhi meningkatnya kualitas pelayanan

frontliner setelah mengikuti pelatihan kecerdasan emosional tidak terlepas dari


