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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang  

Melihat kondisi perusahaan ataupun organisasi berkembang begitu 

pesatnya dan menjadi semakin kompleks dan semakin kompetitif. 

Persaingan yang begitu ketat  menuntut adanya keterlibatan orang – orang di 

dalamnya.  Pihak manajemen menyadari bahwa karyawan harus mengikuti 

perkembangan dan tuntutan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan 

organisasi. Agar organisasi dapat bersaing dan sukses, organisasi perlu 

memadukan bisnis dan sumber daya yang dimiliki agar dapat secara 

fleksibel mengakomodasi adanya perubahan untuk kemudian adaptasi 

terhadap perubahan tersebut secara cepat dan tepat (Saltanera, 2005:1). 

Organisasi memiliki tujuan dan sasaran untuk mendapatkan 

keuntungan yang maksimal yang ingin dicapainya. Sumber daya manusia 

memegang peranan paling penting dan potensial bagi keberhasilan suatu 

organisasi mengingat sumber daya merupakan penentu  kegiatan organisasi 

baik perencanaan, pengorganisasian, serta pengambilan keputusan untuk 

setiap pekerjaan (Simamora, 1997:2) 

Seiring berkembangnya ilmu dan pengetahuan yang makin maju 

organisasi semakin dituntut untuk mengikuti perkembangan jaman sekarang 

ini. Sehingga di dalam organisasi diperlukan adanya karyawan yang lebih 
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terampil dan terlatih dalam mengerjakan tugasnya serta berwawasan global. 

Dengan melihat kenyataan ternyata masih ada karyawan yang belum dapat 

mengikuti perubahan perkembangan sekarang ini.  

Organisasi perlu berinisiatif memberikan program training bagi 

karyawan yang bekerja bagi organisasi tersebut. Menurut Hardjana, 

(2001:12) training adalah kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan 

kinerja pekerja dalam pekerjaan yang diserahkan kepada mereka. Training 

dapat membuat karyawan lebih percaya diri sehingga menimbulkan rasa 

puas dalam bekerja dan lebih dihargai, serta mampu berusaha untuk 

meningkatkan efektivitas kerja karyawan di bagian adminstrasi. Kondisi 

seperti ini menunjukan bahwa sebuah organisasi sangat dipengaruhi dan 

bahkan tergantung pada kualitas dan kemampuan kompetitif Sumber Daya 

Manusia yang dimiliki oleh karyawan 

Biasanya training atau pelatihan dilakukan untuk meningkatkan 

kinerja karyawan serta untuk memotivasi karyawan sehingga karyawan 

tidak merasa jenuh dan yang dapat menurunkan tingkat turnover karyawan 

juga karywan mampu bekerja secara efektif dan efisien, serta semakin 

berkurangnya keperluan untuk pengawasan kerja dan juga dapat 

meningkatkan produktivitasnya, Mathis dan Jackson (2002:5). 

Menurut Mathis dan Jackson (2002:4) kemampuan yang dimiliki 

masing-masing karyawan, sedikit banyak dipengaruhi oleh pelatihan atau 

training yang diadakan oleh pihak organisasi. Sehingga perlu adanya suatu 
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evaluasi training untuk mempertimbangkan kinerja karyawan setelah 

mengikuti training pengembangan kinerja karyawan. Setelah program 

training ini dilaksanakan diharapkan adanya peningkatan efektivitas kerja 

karyawan di dalam organisasi. 

Salah satu organisasi yang sangat memperhatihan efektivitas 

karyawan adalah SOS Children’s Villages Indonesia sebuah organisasi 

sosial non-pemerintah internasional yang aktif di bidang hak-hak anak dan 

berkomitmen untuk membantu kebutuhan anak-anak sejak tahun 1949. Di 

Indonesia organisasi ini berpusat di Jl. Peneropongan Bintang Lembang – 

Bandung. Pertama didirikan di Indonesia tepatnya di Lembang pada 

tanggal 1 September 1972 oleh Bapak Agus Prawoto. Organisasi layaknya 

seperti panti asuhan yang di desain seperti rumah atau cottage. Tiap rumah 

mempunyai satu kamar untuk ibu dan tiga kamar untuk anak. Anak-anak 

asuh hidup layaknya sebuah keluarga, ada ibu, ada kakak, ada adik, tetapi 

tanpa ayah. Tiap-tiap keluarga diberi kebebasan untuk bekerja, membagi 

tugas-tugas rumah, dan mengelola keuangan keluarga. Dalam membina 

karyawannya SOS Children’s Villages Indonesia berupaya untuk 

memberikan berbagai jenis training yang terkait dengan pekerjaannya. 

Menurut Hamalik, (2001:16) tujuan training untuk mendidik, melatih serta 

membina tenaga kerja yang memiliki keterampilan produktif dalam rangka 

pelaksanaan program organisasi yang dirancang untuk meningkatkan 

kinerja pekerja dalam pekerjaan yang diserahkan kepada mereka. Bidang 

pekerjaan karyawan yang akan menjadi perserta training adalah karyawan 
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yang berkerja sebagai adminstrator. Job descriptions seorang adminstrator 

di SOS Children’s Villages Indonesia adalah melakukan pengarsipan 

dokumen, penggunaan telepon dan faksimail, surat menyurat baik manual 

dan elektronik, mudah berinteraksi dengan orang lain, serta pandai 

berkomunikasi. Hal ini yang menjadi tanggung jawab seorang admin, 

sehingga SOS Children’s Villages Indonesia di rasa perlu untuk 

memberikan training untuk lebih meningkatkan efektivitas kerja. Dengan 

mendidik, melatih serta membina karyawannya agar produktif, terampil 

dan serta meningkatkan efektivitas kerjanya saat bekerja di lapangan.  

Training yang diselenggarakan di SOS Children’s Villages 

Indonesia bukan kali pertama diselenggarakan oleh pihak organisasi, tetapi 

sudah ada beberapa training yang diadakan, walaupun training yang 

diselenggarakan memiliki tema yang berbeda-beda. Biasanya training 

yang diselenggarakan diberikan untuk para ibu pengasuh, para pembina, 

dan karyawan SOS Children’s Villages Indonesia. Program training di 

SOS Children’s Villages Indonesia dalam setahun bisa berjalan 3 – 5 

periode dengan tujuan dan maksud yang berbeda-beda. Pelaksanaan 

training yang diselenggarakan di SOS Children’s Villages Indonesia pada 

periode ini mengenai peningkatan efektivitas kerja karyawan. Training ini 

bertujuan agar karyawan dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan job 

descriptions, dan diharapkan lebih meningkatkan efektivitas kerja dengan 

maksimal, dapat bekerja sama dengan rekan kerja, lebih bertanggung 

jawab atas pekerjaan, serta adanya perubahan sikap dan perilaku menjadi 
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lebih baik. Dengan melihat pekerjaan yang dilakukan oleh administrator di 

SOS Children’s Villages Indonesia sehingga di rasa cukup penting 

mengapa karyawan harus mengikuti kegiatan  training peningkatan 

efektifitas kerja. Walaupun memang sudah menjadi kegiatan wajib bagi 

karyawan SOS Children’s Villages Indonesia untuk mengikuti training 

yang di selenggarakan oleh pihak manajemen. Berlangsungnya training 

peningkatan efektivitas kerja pada bulan oktober sesuai dengan waktu 

dimana peneliti akan melakukan penelitian mengenai evaluasi training. 

Sehingga adanya kesesuaian waktu yang bersamaan. Ini yang menjadi 

alasan mengapa training peningkatan efektivitas kerja bagi karyawan 

administrator yang akan di evaluasi secara keseluruhan. 

Sekarang ini SOS Children’s Villages Indonesia selalu melebarkan 

sayap sehingga tersebar di 8 kota besar di Indonesia. Saat melebarkan 

sayap, SOS Children’s Villages Indonesia membutuhkan karyawan yang 

benar – benar mampu untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi 

tanggung jawabnya. Sistem yang dilakukan adalah dengan cara 

mempromosikan ke tempat yang baru, karyawan yang dianggap mahir 

sehingga pihak organisasi SOS Children’s Villages Indonesia merasa 

yakin bahwa karyawan tersebut bisa dan  mampu untuk membangun SOS 

Children’s Villages Indonesia yang baru. 

Program training dianggap membawa manfaat yang cukup besar 

bagi SOS Children’s Villages Indonesia. Manfaatnya adalah antara 

organisasi dan karyawan seperti sudah menjadi satu keluarga, sehingga 



6 
 

 
 

tingkat turnover  rendah, serta karyawan dapat memberikan pekerjaan 

yang baik organisasi. Berhasil atau tidaknya dari training yang diberikan 

oleh organisasi dapat dilihat dari hasil evaluasi yang dilakukan dan 

evaluasi pada akhir training tidak boleh ditiadakan. Sehingga begitu 

pentingnya evaluasi training di SOS SOS Children’s Villages Indonesia, 

maka untuk training peningkatan efektivitas kerja akan dilakukan sebuah 

evaluasi untuk melihat keberhasilan dari training tersebut. Evaluasi yang 

dilakukan tidak hanya dilihat dari satu sisi, melainkan dari semua aspek 

yang terkait dengan program training tersebut. Seluruh aspek yang di 

evaluasi di dalam training mulai dari input, proses hingga output. Input 

sendiri meliputi; trainee sebagai peserta, trainer yang akan memberikan 

training, dan materi yang akan diberikan. Proses meliputi; lokasi, trainer, 

waktu pelaksanaan, sarana, prasarana, metode ceramah, metode games, 

dan fasilitas lain yang mendukung training ini berlangsung. Sedangkan di 

dalam output akan dievaluasi kemanfaatan training bagi trainee. Dari hasil 

evaluasi training itu semua pihak trainee, trainer, dan pihak 

penyelenggara haruslah terlibat, (Hardjana,2001:64). Dengan melihat 

seluruh rangkaian yang akan dievaluasi dalam pelaksanaan training,  

peneliti merasa tertarik untuk meneliti dari input, proses hingga output 

yang akan di evaluasi, apalagi training yang diselenggarakan oleh 

organisasi adalah training dalam mengembangkan kemampuan dalam 

menjalankan job descriptions karyawan. Sehingga dari evaluasi ini terlihat 

apakah program training yang diberikan SOS Children’s Villages 
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Indonesia ini berhasil atau tidak berhasil dan dapat dijadikan bahan 

refleksi kegiatan organisasi selanjutnya.  Selain itu dengan melihat 

rangkaian evaluasi ini, peneliti termotivasi untuk belajar lebih banyak 

mengenai kegiatan training yang diselenggarakan oleh suatu organisasi 

yang menjadi tugas Human Resources Organization Development 

Departement. 

Dari pengalaman diatas peneliti merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian dan mengkaji lebih dalam mengenai evaluasi training untuk 

karyawan adminintrasi di SOS Children’s Villages Indonesia tersebut, 

sekaligus menjadikan judul “EVALUASI PELAKSANAAN TRAINING 

UNTUK PENINGKATAN EFEKTIVITAS KERJA KARYAWAN 

ADMINISRATOR DI SOS CHILDREN’S VILLAGES 

INDONESIA”. 

  

1.2 Perumusan Masalah 

Melihat dari latar belakang masalah yang telah diungkapkan di atas 

maka dapat dirumuskan bahwa permasalahan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana hasil evaluasi input pelaksanaan training untuk peningkatan 

efektivitas kerja karyawan adminintrator di SOS Children’s Villages 

Indonesia. 
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2.  Bagaimana hasil evaluasi proses pelaksanaan training untuk 

peningkatan efektivitas kerja karyawan adminintrator di SOS Children’s 

Villages Indonesia. 

3. Bagaimana hasil evaluasi output pelaksanaan training untuk 

peningkatan efektivitas kerja karyawan adminintrator di SOS Children’s 

Villages Indonesia. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sebagai langkah awal dari setiap kegiatan yang akan dilakukan 

maka terlebih dahulu kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa saja yang 

menjadi tujuannya. Dimana hal ini menjadi salah satu bagian penting di 

dalam melakukan penelitian yaitu menentukan tujuan. Tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui hasil evaluasi input dalam pelaksanaan training untuk 

peningkatan efektivitas kerja karyawan adminintrator di SOS Children’s 

Villages Indonesia. 

b. Untuk mengetahui hasil evaluasi proses dalam pelaksanaan training untuk 

peningkatan efektivitas kerja karyawan adminintrator di SOS Children’s 

Villages Indonesia. 

c. Untuk mengetahui hasil evaluasi output dalam pelaksanaan training untuk 

peningkatan efektivitas kerja karyawan adminintrator di SOS Children’s 

Villages Indonesia. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi kalangan yang terkait dengan penelitian ini. Adapun manfaat dari 

penelitian ini adalah : 

a Dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan HR manajer SOS 

Children’s Villages Indonesia untuk mengambil keputusan manajerial 

dalam melaksanakan kegiatan selanjutnya. 

b Dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk kegiatan training 

selanjutnya di SOS Children’s Villages Indonesia. 

c Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. 
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