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Abstract: The State Civil Apparatus (ASN) has a decisive role for the success of development 

in all fields. Seeing the role of ASN is very important then the quality needs to be improved 

through education and training programs (training). The success of education training can be 

known through evaluation. This study is an evaluation research that aims to determine the 

reaction of participants to the training that was held at Balai Diklat Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (BDLHK) Kadipaten. The research method used is descriptive method with 

quantitative approach. Data were obtained through documentation studies and analyzed 

descriptively with the help of Microsoft Excel software. The results showed that in general 

the participants judged that the objectives of the training program were achieved; allocation 

of training program time, practice activity, curriculum composition, time allocation for each 

training subject, quality of materials for each training subject, and consumption get medium 

predicate; and service of training committee, facilities and infrastructure of training, and 

widyaiswara / teacher / trainer get good predicate. BDLHK Kadipaten is expected to maintain, 

improve, and fix the components in the evaluation of training implementation so that the 

implementation of training in the future will be better. 

Keywords: State Civil Apparatus (ASN), education and training (training), participants' reaction 

to the training  
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Pendahuluan 

Latar Belakang 

Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai peran yang sangat menentukan bagi keberhasilan 

pembangunan di segala bidang. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

menyebutkan bahwa pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas 

penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan 
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dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, 

kolusi, dan nepotisme. 

Melihat peran ASN yang sangat penting tersebut maka kualitas ASN sebagai sumberdaya manusia 

yang berfungsi sebagai tenaga penggerak keberhasilan pembangunan perlu ditingkatkan. Salah satu 

cara untuk meningkatkan kualitas ASN tersebut adalah melalui program pendidikan dan pelatihan 

(diklat).  

Pendidikan dan pelatihan adalah proses kegiatan pembelajaran antara pengalaman untuk 

mengembangkan pola perilaku seseorang dalam bidang pengetahuan, keterampilan atau sikap untuk 

mencapai standar yang diharapkan (Robinson dalam Atmodiwirio, 2002).  The Trainer’s Library 

mendefinisikan pendidikan dan pelatihan sebagai seluruh kegiatan yang didesain untuk membantu 

meningkatkan pegawai memperoleh pengetahuan, keterampilan dan meningkatkan sikap perilaku yang 

dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik yang sekarang menjadi tanggung jawabnya 

sehingga tujuan organisasi dapat tercapai (Atmodiwirio, 2002). 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

menyebutkan bahwa Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah unit 

pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan yang berada di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia. Tugas Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan 

peraturan tersebut adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan aparatur dan non aparatur di bidang 

lingkungan hidup dan kehutanan. Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadipaten (BDLHK 

Kadipaten) adalah salah satu unit pelaksana teknis yang disebutkan dalam peraturan tersebut. 

Keberhasilan penyelenggaraan diklat dapat diketahui melalui evaluasi. Herdianti (2012) 

menyebutkan bahwa untuk mendapatkan suatu sistem pelatihan yang tepat guna dan memenuhi 

tuntutan organisasi, setiap pelatihan senantiasa dilakukan evaluasi. Model evaluasi pelatihan yang sering 

digunakan adalah model evaluasi empat level dari Kirkpatrick & Kirkpatrick (2006). Penelitian tentang 

evaluasi diklat dengan model tersebut sudah banyak dilakukan. Tetapi, belum pernah dilakukan 

penelitian tentang evaluasi level reaksi terhadap seluruh program diklat yang dilaksanakan dalam satu 

tahun anggaran. 

Evaluasi pelatihan pada penelitian-penelitian sebelumnya biasanya dilakukan dalam satu atau dua 

jenis diklat saja dengan level evaluasi yang berbeda-beda. Misalnya,  Herdianti (2012) melakukan 

evaluasi level reaksi, pembelajaran, dan perilaku pada pelatihan perilaku caring; Sopian (2015) 

melakukan evaluasi level pembelajaran pada pelatihan teknis bagi pegawai fungsional bidang pertanian, 

dan membandingkan hasilnya pada berbagai karakteristik peserta; Suwardie (2009) melakukan evaluasi 

level hasil yaitu dampak pelatihan kewirausahaan terhadap jenis pekerjaan dan kinerja usaha; Paramita, 

Yudiatmaja, & Bagia (2016) melakukan evaluasi level reaksi, pembelajaran, perilaku, dan hasil pada 

pelatihan pembuatan kerajinan tangan; dan Susila (2013) melakukan evaluasi level reaksi pada lima 

jenis diklat yang diselenggarakan pada tahun 2013 di BATAN. 

Penelitian yang dilakukan berdasarkan level reaksi dari Kirkpatrick & Kirkpatrick (2006) terhadap 

seluruh program diklat yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran menjadi penting karena dapat 

memberikan gambaran keberhasilan penyelenggaraan diklat pada sebuah instansi penyelenggara diklat. 

Hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan bagi instansi penyelenggara diklat tersebut untuk 

memperbaiki penyelenggaraan diklat pada masa-masa yang akan datang. 
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Rumusan Masalah 

Kirkpatrick and Kirkpatrick (2006) mengemukakan bahwa ada empat level dalam evaluasi pelatihan. 

Keempat level tersebut adalah reaksi (reaction), pembelajaran (learning), perilaku (behaviour), dan hasil 

(result). Penelitian ini membatasi evaluasi pada level reaksi (reaction) sehingga rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : “Bagaimana reaksi peserta terhadap diklat yang diselenggarakan di BDLHK 

Kadipaten?” 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui reaksi peserta terhadap diklat yang diselenggarakan 

di BDLHK Kadipaten. 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk memperbaiki 

penyelenggaraan diklat di BDLHK Kadipaten pada masa yang akan datang. 

Metodologi 

Objek penelitian ini adalah program diklat yang diselenggarakan di BDLHK Kadipaten, sedangkan 
populasi penelitiannya adalah seluruh diklat yang diselenggarakan pada tahun 2017 dan dibiayai dari 
DIPA BDLHK Kadipaten yang terdiri dari 14 jenis diklat. Seluruh diklat ini juga sebagai sampel sehingga 
sampelnya adalah sampel jenuh (sensus). Keempat belas jenis diklat tersebut dapat dilihat pada tabel 
1 di bawah ini. 

Tabel 1 Jenis dan Waktu Pelaksanaan Diklat 

No. Nama Diklat Jenis Diklat Waktu Pelaksanaan 

1. Pemetaan Konflik Tenurial Teknis 14 – 20 Februari 2017 

2. Sistem Informasi Geografis Berbasis 
Ponsel 

Teknis 14 – 20 Februari 2017 

3. Rehabilitasi Mangrove Teknis 14 – 20 Februari 2017 

4. Pengembangan Hutan Rakyat Teknis 15 – 21 Maret 2017 

5. Pembuatan Bokashi Teknis 21 – 27 Maret 2017 

6. Budidaya Tanaman di Bawah Tegakan Teknis 21 – 27 Maret 2017 

7. Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat Teknis 11 – 20 April 2017 

8. Pendampingan Masyarakat Teknis 11 – 20 April 2017 

9. Pendampingan Serifikasi Legalitas Kayu 
Hutan Hak 

Teknis 11 – 20 April 2017 

10. Interpretasi Wisata Alam Teknis 15 – 24 Mei 2017 

11. Pemberdayaan Masyarakat Daerah 
Penyangga 

Teknis 5 – 14 September 2017 

12. Aplikasi GNSS untuk Survey dan 
Pemetaan 

Teknis 8 – 14 September 2017 

13. Pencegahan Kebakaran Hutan Teknis 5 – 14 Oktober 2017 

14. Pengendali Dampak Lingkungan Fungsional 10 – 14 Oktober 2017 

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi (evaluation study) untuk menilai keberhasilan suatu 
program yang sedang atau sudah dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan 
program tersebut. Hasan (2002) menyebutkan bahwa penelitian evaluasi merupakan bagian dari 
penelitian survei yang mencoba mencari jawaban, sampai seberapa jauh tujuan yang digarisbawahi pada 
awal program tercapai atau mempunyai tanda-tanda akan tercapai. 
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Metode yang digunakan adalah metode deskripsi menggunakan pendekatan kuantitatif.          Nasir 
(1988) menyebutkan bahwa metode deskripsi adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok 
manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada 
masa sekarang yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, 
faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

Penelitian dilaksanakan di BDLHK Kadipaten pada bulan Oktober 2017 s.d. Maret 2018. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik studi 
dokumentasi. Hasan (2002) mengemukakan bahwa studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data 
yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.  

Data untuk mengetahui reaksi peserta terhadap diklat yang diselenggarakan di BDLHK Kadipaten 

diperoleh dari hasil evaluasi pelaksanaan diklat. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara 

deskriptif dengan menggunakan bantuan perangkat lunak Microsoft Excel. 

Hasil dan Pembahasan 

Mengevaluasi reaksi sama artinya dengan mengukur kepuasan pelanggan. Peserta pelatihan 

sangat penting untuk bereaksi dengan baik jika menginginkan pelatihan dapat berjalan efektif. Jika tidak, 

mereka tidak akan termotivasi untuk belajar. (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006). Pelanggan dari suatu 

program diklat adalah peserta diklat. 

Evaluasi level reaksi (reaction) adalah evaluasi untuk mengetahui reaksi peserta terhadap 

penyelenggaraan diklat. Peraturan Kepala Pusat Diklat Kehutanan Nomor P.6/Dik-2/2011 tentang 

Petunjuk Teknis Evaluasi Pelaksanaan Diklat menyebutkan bahwa evaluasi pelaksanaan diklat yang 

digunakan di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan model evaluasi 

pelatihan dari Kirkpatrick. Evaluasi hanya dilakukan pada tingkat reaksi (reaction), artinya kegiatan 

evaluasi dilakukan hanya untuk mengetahui reaksi peserta dan pengajar terhadap program dan 

pelaksanaan diklat. 

Reaksi peserta terhadap diklat yang diselenggarakan di BDLHK Kadipaten tahun 2017 dalam 

penelitian ini diperoleh dari hasil pengolahan data kuesioner evaluasi pelaksanaan diklat. Hal ini sesuai 

dengan Kirkpatrick & Kirkpatrick (2006) yang menyebutkan bahwa mengevaluasi reaksi dapat 

menggunakan reaction sheet dalam bentuk kuesiner. Kuesioner evaluasi pelaksanaan diklat yang 

digunakan di BDLHK Kadipaten mengacu pada peraturan tersebut diatas yang meliputi : program diklat, 

kurikulum, kualitas bahan tiap mata diklat, pelayanan panitia pelaksana diklat, sarana dan prasarana 

diklat, konsumsi, dan widyaiswara/pengajar/pelatih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reaksi peserta 

terhadap diklat yang diselenggarakan di BDLHK Kadipaten pada tahun 2017 adalah sebagai berikut : 

Program Diklat 

Program diklat terdiri dari tujuan program diklat, alokasi waktu program diklat, dan kegiatan praktik. 

Gambar 1 menunjukkan bahwa sebanyak 11 diklat (79%) 

menyebutkan tujuan diklat telah tercapai dan 3 diklat (21%) 

menyebutkan kurang tercapai. Diklat-diklat yang 

menyebutkan bahwa tujuan diklat kurang tercapai adalah : 

Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat, Pendampingan 

Masyarakat, dan Pemberdayaan Masyarakat Daerah 

Penyangga.  

Komponen alokasi waktu program diklat terdiri dari : 

alokasi waktu untuk keseluruhan diklat, alokasi waktu untuk 

Terca

pai; 

79%

Kuran

g 

Ter…

Gambar 1 Ketercapaian 
Tujuan Diklat
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diskusi, dan alokasi waktu untuk presentasi. Alokasi waktu untuk keseluruhan diklat mendapatkan 

predikat baik dan sedang. Alokasi waktu untuk diskusi dan presentasi selain mendapatkan predikat baik 

dan sedang, juga masih mendapatkan predikat buruk yaitu sebesar 7,14% untuk diskusi dan 14,29% 

untuk presentasi. Diklat yang memberikan predikat buruk pada alokasi waktu untuk diskusi adalah 

Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat dan  yang memberikan predikat buruk pada alokasi waktu untuk 

presentasi adalah Sistem Informasi Geografis Berbasis Ponsel dan Inventarisasi Sosial Budaya 

Masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Alokasi Waktu Program 

Diklat 

Komponen kegiatan praktik terdiri dari : alokasi waktu praktik, pemilihan lokasi/objek praktik, kualitas 

buku panduan praktik, kegiatan/aktivitas praktik, kesesuaian kegiatan praktik dengan kurikulum, 

kompetensi narasumber di lapangan, keterlibatan/peran pengajar, pelayanan petugas/panitia di 

lapangan, penyediaan alat dan bahan praktik, dan konsumsi dan akomodasi di lokasi praktik. Predikat 

untuk masing-masing komponen tersebut dapat dilihat pada gambar 3. 

Gambar 3 menunjukkan bahwa tiga komponen yang mendapatkan predikat baik tertinggi adalah 

keterlibatan/peran pengajar (57,14%), pelayanan petugas/panitia di lapangan (42,86%), dan kompetensi 

narasumber di lapangan (35,71%). Komponen yang masih mendapatkan predikat buruk adalah 

pemilihan lokasi (14,29%), alokasi waktu (7,14%), dan kualitas buku panduan (7,14%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Komponen Kegiatan Praktik 
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14.29% 
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14.29% 

Keseluruhan
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Untuk Diskusi

Presentasi

Sangat Baik Baik Sedang Buruk
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Alokasi Waktu

Pemilihan Lokasi

Kualitas Buku Panduan
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Pelayanan Panitia

Penyediaan Alat dan…
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Sangat Baik Baik Sedang Buruk
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Diklat-diklat yang memberikan predikat buruk pada pemilihan lokasi/objek praktik adalah 

Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat dan Pendampingan Masyarakat. Diklat yang memberikan 

predikat buruk pada alokasi waktu praktik adalah Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat, dan diklat 

yang memberikan predikat buruk pada kualitas buku panduan praktik adalah Pemberdayaan Masyarakat 

Daerah Penyangga. 

Kurikulum 

Kurikulum terdiri dari komposisi kurikulum dan alokasi waktu (jam pelajaran) untuk tiap mata diklat. 

Komposisi kurikulum terdiri dari beberapa komponen yaitu : penentuan mata diklat, penentuan pokok 

bahasan mata diklat, isi materi mata diklat, kesesuaian materi dengan tujuan diklat, dan penggunaan 

metodologi tiap mata diklat. Gambar 4 menunjukkan bahwa setiap komponen dalam komposisi kurikulum 

mendapatkan predikat baik dan sedang. Tiga komponen yang mendapat predikat baik tertinggi adalah 

penentuan mata diklat (64%), kesesuaian materi dengan tujuan diklat (64%), dan penentuan pokok 

bahasan mata diklat (50%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Komposisi 

Kurikulum 

Gambar 5 menunjukkan bahwa sebanyak 3 diklat (21%) menyebutkan alokasi waktu untuk tiap mata 

diklat berpredikat baik, dan 11 diklat (79%) memberikan predikat sedang. Diklat-diklat yang memberikan 

predikat baik pada alokasi waktu untuk tiap mata diklat adalah Pengembangan Hutan Rakyat, 

Pembuatan Bokashi, dan Pengendali Dampak 

Lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Alokasi Waktu untuk Tiap Mata Diklat 

Kualitas Bahan Tiap Mata Diklat 

Bahan tiap mata diklat yang dimaksud adalah modul, bahan ajar, bahan tayang dan lain-lain. 

Gambar 6 menunjukkan bahwa kualitas bahan tiap mata diklat pada diklat-diklat yang diselenggarakan 

di BDLHK Kadipaten tahun 2017 mendapatkan predikat baik dan sedang. Sebanyak 5 diklat (36%) 

menyebutkan bahwa kualitas bahan tiap mata diklat berpredikat baik dan 9 diklat (64%) berpredikat 

sedang. Diklat-diklat yang mendapatkan predikat baik untuk kualitas bahan tiap mata diklat adalah : 

64%

50%

43%

64%

14%

36%

50%

57%

36%

86%

Penentuan Mata Diklat

Penentuan Pokok Bahasan…

Isi Materi Mata Diklat

Kesesuaian Materi dengan…

Penggunaan Metodologi…

Sangat Baik Baik

Baik

21%Sedan

g…
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Sistem Informasi Geografis Berbasis 

Ponsel, Pembuatan 

Bokashi, Pendampingan 

Sertifikasi Legalitas Kayu 

Hutan Hak, Aplikasi GNSS 

untuk Survey dan Pemetaan, dan 

Pengendali Dampak 

Lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Kualitas Bahan Tiap Mata Diklat 

Pelayanan Panitia Pelaksana Diklat 

Pelayanan panitia pelaksana diklat terdiri dari : penyediaan ATK dan personal use, penyediaan 

bahan diklat, penyediaan peralatan diklat, pelayanan administrasi dan daftar hadir, pelayanan 

keamanan/ketertiban, pelayanan kebersihan, pelayanan kesehatan, sikap dan perilaku panitia diklat, 

pelayanan petugas piket harian, dan upaya tindak lanjut pada keluhan peserta. Predikat untuk masing-

masing komponen pada pelayanan panitia pelaksana diklat dapat dilihat pada gambar 7. 

 Gambar 7 menunjukkan bahwa setiap komponen pada pelayanan panitia pelaksana diklat 

mendapatkan predikat baik dan sedang. Tiga komponen yang mendapatkan predikat baik tertinggi dari 

peserta yang mengikuti diklat di BDLHK Kadipaten tahun 2017 adalah sikap dan perilaku panitia diklat 

(71%), pelayanan keamanan/ketertiban (64%), dan pelayanan administrasi dan daftar hadir serta 

pelayanan kebersihan (57%).  

Baik

36%Sedang

64%
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Gambar 7. 

Pelayanan Panitia Pelaksana Diklat 

Sarana dan Prasarana Diklat 

Sarana dan prasarana diklat terdiri dari : ruang kelas, ruang diskusi, ruang serbaguna (aula), fasilitas 

dan kelengkapan ruang kelas, fasilitas perpustakaan, fasilitas internet, kamar tidur dan kelengkapannya, 

fasilitas ibadah, fasilitas olahraga dan fasilitas kamar mandi/toilet. Predikat untuk masing-masing 

komponen pada sarana dan prasarana diklat selengkapnya dapat dilihat pada    gambar 8. 
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Gambar 8. Sarana dan Prasarana Diklat 

Gambar 8 menunjukkan bahwa hampir semua komponen dalam sarana dan prasarana diklat 

mendapatkan predikat baik dan sedang, kecuali komponen ruang kelas yang mendapatkan predikat baik 

saja. Tiga komponen yang mendapatkan predikat baik tertinggi adalah ruang kelas (100%), ruang diskusi 

(86%), dan fasilitas dan kelengkapan ruang kelas (86%).  

Konsumsi 

Konsumsi terdiri dari : pengaturan waktu makan dan snack, variasi menu makanan dan snack, 

jumlah makanan dan snack, kualitas penyajian dan pelayanan, kebersihan dan kerapihan ruang makan. 

Predikat masing-masing komponen pada konsumsi selengkapnya dapat dilihat dalam      gambar 9. 

 Gambar 9 menunjukkan bahwa semua komponen dalam konsumsi mendapatkan predikat baik 

dan sedang. Pengaturan waktu makan dan snack mendapat predikat baik tertinggi yaitu 79%, diikuti 

kebersihan dan kerapihan ruang makan (57%), kualitas penyajian dan pelayanan (36%), jumlah 

makanan dan snack (29%), dan variasi menu makanan dan snack mendapatkan predikat baik terendah 

sebesar 7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Konsumsi 
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Evaluasi Peserta terhadap Widyaiswara/Pengajar/Pelatih 

Evaluasi peserta terhadap widyaiswara/pengajar/pelatih terdiri dari penguasaan materi diklat, 

sistematika penyajian; kemampuan menyajikan materi; relevansi materi dengan tujuan pembelajaran; 

penggunaan metode dan sarana diklat; penggunaan bahasa; nada dan kualitas suara; strategi menjawab 

pertanyaan; gaya, sikap, dan perilaku; pemberian motivasi kepada peserta; kualitas bahan diklat dan alat 

bantu; kerapihan berpakaian; disiplin kehadiran; dan kerjasama antar pengajar (jika team teaching). 

Predikat masing-masing komponen pada evaluasi peserta terhadap widyaiswara/pengajar/pelatih dapat 

dilihat dalam gambar 10. 

Gambar 10 memperlihatkan bahwa semua komponen dalam evaluasi peserta terhadap 

widyaiswara/pengajar/pelatih mendapatkan predikat sangat baik dan baik. Komponen yang 

mendapatkan predikat sangat baik (14%) adalah penguasaan materi diklat; kemampuan menyajikan 

materi; relevansi materi dengan tujuan pembelajaran; penggunaan bahasa; nada dan kualitas suara; 

gaya, sikap, dan perilaku; kerapihan berpakaian; disiplin kehadiran; dan kerjasama antar pengajar (jika 

team teaching). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Evaluasi Peserta Terhadap Widyaiswara/Pengajar/Pelatih 

Uraian di atas merupakan reaksi peserta secara detail per masing-masing unsur dalam 

komponen evaluasi pelaksanaan diklat. Reaksi peserta secara umum terhadap diklat yang 

diselenggarakan di BDLHK Kadipaten dilakukan dengan menggunakan rata-rata nilai pada masing-

masing komponen yang dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini. 

 

14%

7%

14%

14%

7%

14%

14%

7%

14%

7%

7%

14%

14%

14%

86%

93%

86%

86%

93%

86%

86%

93%

86%

93%

93%

86%

86%

86%

Penguasaan Materi Diklat

Sistematika Penyajian

Kemampuan Menyajikan Materi

Relevansi Materi dengan Tujuan…

Penggunaan Metode dan Sarana…

Penggunaan Bahasa

Nada dan Kualitas Suara

Strategi Menjawab Pertanyaan

Gaya, Sikap dan Perilaku

Pemberian Motivasi Kepada…

Kualitas Bahan Diklat dan Alat…

Kerapihan Berpakaian

Disiplin Kehadiran

Kerjasama Antar Pengajar

Sangat Baik Baik

http://www.juliwi.com/


 
 Jurnal Lingkar Widyaiswara (www.juliwi.com) 

Edisi 6 No. 3, Juli-September 2019, p. 1-14 
 ISSN: 2355-4188   

11 
 

 

Tabel 2. Reaksi Peserta Terhadap Penyelenggaraan Diklat 

No Komponen 
Rata-rata 
Nilai 

Predikat 

1 Program Diklat 

 a. Tujuan Program Diklat 74% Tercapai 

 b. Alokasi Waktu Program Diklat 66% Sedang 

 c. Kegiatan Praktik 67% Sedang 

2. Kurikulum 

 a. Komposisi Kurikulum 70% Sedang 

 b. Alokasi Waktu untuk Tiap Mata Diklat 68% Sedang 

3. Kualitas Bahan Tiap Mata Diklat 69% Sedang 

4. Pelayanan Panitia Pelaksana Diklat 79% Baik 

5. Sarana dan Prasarana Diklat 71% Baik 

6. Konsumsi 69% Sedang 

7. Evaluasi Peserta Terhadap 
Widyaiswara/Pengajar/Pelatih 

83% Baik 

Tabel 2 menunjukkan bahwa beberapa komponen evaluasi pelaksanaan diklat mendapatkan 

predikat baik dari peserta diklat, komponen tersebut adalah : pelayanan panitia pelaksana diklat, sarana 

dan prasarana diklat, dan evaluasi peserta terhadap widyaiswara/pengajar/pelatih. Komponen yang 

masih mendapatkan predikat sedang adalah alokasi waktu program diklat dan kegiatan praktik, 

kurikulum, kualitas bahan tiap mata diklat, dan konsumsi, sedangkan tujuan program diklat dinyatakan 

tercapai oleh peserta yang mengikuti diklat di BDLHK Kadipaten tahun 2017.  

Kritik dan saran terhadap diklat yang diselenggarakan di BDLHK Kadipaten pada tahun 2017 

dikelompokkan sesuai komponen dalam evaluasi pelaksanaan diklat. Gambar 11 menunjukkan bahwa 

sebanyak 13 diklat (93%) memberikan kritik dan saran terhadap program diklat serta sarana dan 

prasarana diklat. Pelayanan panitia pelaksana diklat mendapatkan kritik dan saran dari 11 diklat (79%). 

Konsumsi mendapatkan kritik dan saran dari 10 diklat (71%). Widyaiswara/pengajar/pelatih 

mendapatkan kritik dan saran dari 4 diklat (29%). Kualitas bahan setiap mata diklat mendapatkan kritik 

dan saran dari 2 

diklat (14%). 

Kurikulum adalah 

satu-

satunya 

komponen yang 

tidak 

mendapatkan kritik dan saran dari peserta diklat.  
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Gambar 11. Kritik dan Saran Peserta Diklat 

Kritik dan saran peserta terhadap beberapa komponen evaluasi pelaksanaan diklat tersebut pada 

tahun 2018 ini sudah mulai ditindaklanjuti oleh penyelenggara. Beberapa hal yang sudah ditindaklanjuti 

adalah : lokasi praktik dipilih yang lebih representatif dengan selalu mencari lokasi-lokasi praktik baru, 

diklat tidak lagi dilaksanakan pada bulan Ramadhan, materi diklat diberikan dalam bentuk handout, tas 

diklat sudah diperbesar ukurannya, penambahan hanger di setiap lemari, telah dipasang running 

text/digital moving sign sebagai tanda penunjuk BDLHK Kadipaten di pinggir jalan raya, renovasi musala, 

dan telah disediakan air putih dalam galon di ruang makan. 

Kirkpatrick & Kirkpatrick (2006) menyebutkan beberapa alasan pentingnya mengukur reaksi adalah 

: 

1. Memberikan umpan balik yang berharga bagi penyelenggara untuk memperbaiki program pelatihan 

di masa depan. 

2. Memberikan umpan balik bagi pelatih untuk menentukan seberapa efektif mereka membantu peserta 

dalam proses pembelajaran, sehingga kedepan mereka dapat membantu peserta dengan lebih baik. 

3. Memberikan informasi yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan program 

pelatihan dan juga memberikan informasi kepada pelatih yang dapat digunakan untuk menetapkan 

standar kinerja untuk program pelatihan di masa depan 

Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa reaksi peserta terhadap diklat 

yang diselenggarakan di BDLHK Kadipaten tahun 2017 secara umum adalah :  

1. Program diklat : tujuan program diklat mendapatkan predikat tercapai (74%), alokasi waktu program 

diklat mendapatkan predikat sedang (66%), dan kegiatan praktik mendapatkan predikat sedang 

(67%). 

2. Kurikulum : komposisi kurikulum mendapatkan predikat sedang (70%) dan alokasi waktu untuk tiap 

mata diklat mendapatkan predikat sedang (68%). 

3. Kualitas bahan tiap mata diklat mendapatkan predikat sedang (69%). 

4. Pelayanan panitia pelaksana diklat  mendapatkan predikat baik (79%). 

5. Sarana dan prasarana diklat mendapatkan predikat baik (71%). 

6. Konsumsi mendapatkan predikat sedang (69%). 

7. Evaluasi peserta terhadap widyaiswara/pengajar/pelatih mendapatkan predikat baik (83%) 

 BDLHK Kadipaten diharapkan mampu meningkatkan komponen-komponen dalam evaluasi 

pelaksanaan diklat yang mendapatkan predikat sedang dan memperbaiki komponen-komponen yang 

masih mendapatkan predikat buruk dari peserta diklat di masa-masa yang akan datang. 
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Abstrak: Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai peran yang sangat menentukan bagi 

keberhasilan pembangunan di segala bidang. Melihat peran ASN yang sangat penting 

tersebut maka kualitasnya perlu ditingkatkan melalui program pendidikan dan pelatihan 

(diklat). Keberhasilan penyelenggaraan diklat dapat diketahui melalui evaluasi. Penelitian ini 

adalah penelitian evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui reaksi peserta terhadap diklat 

yang diselenggarakan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Kadipaten. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskripsi dengan pendekatan kuantitatif. 

Data diperoleh melalui studi dokumentasi dan dianalisis secara deskriptif dengan bantuan 

perangkat lunak Microsoft Excel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum peserta 

menilai bahwa tujuan program diklat tercapai; alokasi waktu program diklat, kegiatan praktik, 

komposisi kurikulum, alokasi waktu untuk tiap mata diklat, kualitas bahan tiap mata diklat, dan 

konsumsi mendapatkan predikat sedang; dan pelayanan panitia pelaksana diklat, sarana dan 

prasarana diklat, serta widyaiswara/pengajar/pelatih mendapatkan predikat baik. BDLHK 

Kadipaten diharapkan dapat mempertahankan, meningkatkan, dan memperbaiki komponen-

komponen dalam evaluasi pelaksanaan diklat agar penyelenggaraan diklat di masa-masa 

yang akan datang dapat lebih baik.  

Kata kunci: Aparatur Sipil Negara (ASN), pendidikan dan pelatihan (diklat), reaksi 

peserta terhadap diklat 
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