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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan dari 

penelitian yang dilakukan terhadap pihak manajemen yakni karyawan administrator 

SOS Children’s Villages Indonesia mengenai hasil evaluasi input dari pelaksanaan 

training pada tanggl 22 – 28 Oktober 2010 menunjukkan sebuah hasil  sebagai 

berikut: 

1. Evaluasi Input 

Semua aspek yang dievaluasi dari evaluasi input yakni; trainer dan materi 

yang digunakan pada saat pelaksanaan training untuk peningkatan 

efektivitas kerja karyawan administrator di SOS Children’s Villages 

Indonesia dinyatakan baik dan berhasil. 

2. Evaluasi Proses 

Semua aspek yang dievaluasi dari evaluasi proses yakni; trainer, materi, 

metode penyampaian, waktu pelaksanaan, sarana dan prasarana, dan tempat 

yang digunakan pada saat pelaksanaan training untuk peningkatan 

efektivitas kerja karyawan administrator di SOS Children’s Villages 

Indonesia dinyatakan baik dan berhasil. Kemudian ada sarana pendukung 

yakni konsumsi yang dinyatakan tidak berhasil. 
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3. Evaluasi Output: 

a. Semua aspek yang dievaluasi dari evaluasi output yakni; 

peningkatan kerja sesuai dengan Job description: Kearsipan, 

Sistem Administrasi, IT Skill, Membuat laporan, Hubungan 

Keluar, Mendiseminasikan Profile Organisasi (Branding), Go 

green dan Paperless, setelah mengikuti training untuk 

peningkatan efektivitas kerja karyawan administrator di SOS 

Children’s Villages Indonesia dinyatakan berhasil diterapkan 

oleh responden yakni peserta training. 

b. Perubahan Perilaku: 

Semua responden sudah ada perubahan perilaku yang lebih baik 

berkomunikasi dalam melaksanakan tugas, berdiplomasi dengan 

pihak luar dan mampu menjaga hubungan yang baik dengan 

relasi, lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, 

sudah lebih percaya diri dalam melaksanakan tugasnya setelah 

mengikuti training peningkatan efektivitas kerja karyawan 

administrator di SOS Children’s Villages Indonsia dinyatakan 

berhasil dan mampu melakukan perubahan yang baik guna 

mendukung pekerjaannya. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil evaluasi input, proses, dan output maka dapat 

dikemukakan saran-saran untuk pihak – pihak yang terkait sebagai berikut: 

1. Bagi HR Manager: 

a. Input: dapat menggunakan trainer yang lebih relevan dengan 

peserta, dapat menggunakan trainer yang lebih bervariasi. 

Materi yang digunakan bisa lebih menarik, sehingga peserta 

tidak jenuh dengan materi yang ada. 

b. Proses: waktu pelaksanaan yang tidak sesuai dengan jadual, 

dapat menjadi masukan untuk trainers dan trainee yang datang 

terlambat masuk sesi training. 

c. Output: dapat mengontrol pekerjaan karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya seperti pengoperasian outlook, 

hyperlink, dan pengambilan foto. Selain itu, melakukan kontrol 

bagi karyawan untuk belajar lebih baik dalam berdiplomasi 

dengan pihak luar 

2. Bagi SOS Children’s Villages: 

a. Input:trainer yang kurang baik dalam presentasi, bisa lebih  baik 

dalam penguasaan teknik presentasi yang baik 

b. Proses: sarana pendukung seperti kebersihan kamar mandi 

supaya lebih diperhatikan, variasi menu untuk konsumsi lebih 
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diperhatikan, Memperhatikan pergeseran jadual dan 

keterlambatan masuk di setiap sesi training. Mengontrol pasokan 

listrik yang akan digunakan sehingga tidak ada kejadian listrik 

mati karena tegangan yang tidak kuat. Kelengkapan sarana di 

kamar mandi dan kamar tidur lebih diperhatikan, sehingga 

peserta training akan merasa lebih nyaman.  

c. Output: dapat melakukan pendampingan karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya seperti pengoperasian outlook, 

hyperlink, dan pengambilan foto. Selain itu, melakukan 

pendampingan bagi karyawan untuk belajar lebih baik dalam 

berdiplomasi dengan pihak luar 

3. Bagi Peneliti 

Penilitian ini bisa menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. 
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