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FAUZIAH. 2004. Persepsi Pegawai tentang Pendidikan dan Pelatihan pada Kantor 
Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Skripsi. Dibimbing oleh Drs. Amiruddin 
Matturungeng, M.Pd  dan  Dra. A. Cudai Nur, M.Si, Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Negeri Makassar.  
 
 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan masalah utama adalah 
bagaimana persepsi pegawai terhadap pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan itu, 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pegawai tentang pendidikan dan 
pelatihan pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, yang kemudian  
dijabarkan  menjadi tiga indikator peubah, yaitu (1) Tingkat reaksi, (2) Tingkat  
perilaku dalam pekerjaan dan (3) Tingkat Hasil. 
Populasi penelitian ini adalah pegawai administrasi yang pernah mengikuti diklat 
struktural berjumlah 22 orang dan tidak dilakukan penarikan sampel mengingat 
jumlah populasi dapat dijangkau. Untuk mendapatkan data yang diperlukan maka 
digunakan teknik dokumentasi dan angket sebagai sumber data. Data yang 
diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif  dengan  persentase. 
Hasil analisis data dengan teknik persentase menunjukkan bahwa persepsi pegawai 
tentang pendidikan dan pelatihan pada masing-masing indikator: Pendidikan dan 
pelatihan pada tingkat reaksi menunjukkan angka 83,44 %, Pendidikan  dan  
pelatihan  pada  tingkat  perilaku dalam pekerjaan sebesar 87,85 %, dan  Pendidikan 
dan pelatihan pada tingkat hasil menunjukkan angka 77,43 %. Dari ketiga indikator 
tersebut masing-masing berada pada kelas interval/kategori yang sama. Ini berarti 
bahwa Pendidikan dan pelatihan termasuk dalam kategori yang sangat baik untuk 
peningkatan kualitas pegawai pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. 
Hasil ini menunjukkan bahwa persepsi pegawai tentang Pendidikan dan pelatihan 
pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai termasuk dalam kategori sangat 
baik,  hal ini perlu mendapatkan perhatian dari para pegawai khususnya  Kepala 
Instansi selaku penanggungjawab di Kantor Dinas Pendidikan  Kabupaten Sinjai 
agar kiranya Pendidikan dan pelatihan menjadi suatu prioritas dalam pembinaan 
pegawai guna peningkatan kualitasnya. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 
Pendidikan merupakan suatu investasi yang sangat penting dalam kehidupan 

suatu bangsa untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dengan pendidikan, 

seseorang dapat memperoleh sejumlah pengetahuan dan keterampilan, untuk itu 

pembangunan di bidang pendidikan merupakan bagian yang penting dalam rangka 

pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia menuju masyarakat 

mandiri. Dalam hal ini, Pegawai Negeri Sipil adalah salah satu unsur aparatur 

pemerintah yang memiliki peranan strategis dalam menyelenggarakan tugas-tugas 

umum pemerintahan dan pembangunan yang sesuai dengan tuntutan zaman 

terutama untuk menjawab tantangan masa depan. Untuk mewujudkan tuntutan 

tersebut diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas. 

Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas adalah pegawai yang memiliki 

kecakapan dan kemampuan untuk melaksanakan setiap tugas yang dibebankan 

kepadanya dengan baik, serta mampu memelihara dan mengembangkan kecakapan 

dan kemampuannya secara berkesinambungan. Oleh karena itu, sudah menjadi 

tugas pimpinan pada setiap organisasi untuk selalu memikirkan suatu upaya yang 

harus dilakukan untuk senantiasa memelihara dan membina semua pegawai agar 

dapat lebih  berkualitas  dalam rangka pencapaian tujuan. 
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Pada dasarnya setiap organisasi atau instansi pemerintah, baik instansi yang 

berskala besar maupun instansi yang ruang lingkupnya kecil, selalu mendambakan 

tersedianya Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas dan cakap dalam menjalankan 

setiap tugas yang diberikan kepadanya, Pegawai Negeri Sipil yang penuh kesetiaan 

dan ketaatan kepada pancasila, Undang-undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. 

Selain itu diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang  bermental baik, berwibawa, kuat, 

berdaya guna, berhasil guna, berkualitas tinggi dan sadar terhadap tanggung 

jawabnya (Nainggolan, 1987). 

Untuk dapat membentuk sosok Pegawai Negeri Sipil seperti dimaksud, 

berbagai macam cara dan pembinaan terus menerus dilaksanakan, salah satu 

diantaranya melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang mengarah kepada 

peningkatan kepribadian, mutu dan kemampuan, baik dalam bidang substansi 

maupun kepemimpinannya dan dapat melaksanakan tugasnya dengan semangat 

kerjasama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja. Dalam kaitan 

tersebut Wursanto (1994: 59) mengemukakan bahwa “untuk mempertinggi mutu 

para pegawai, baik pengetahuan, kemampuan, keterampilan maupun mentalnya 

kepada para pegawai perlu diberikan berbagai macam pendidikan dan latihan”. 

Pendidikan merupakan tugas untuk meningkatkan pengetahuan, pengertian 

atau sikap para pegawai sehingga mereka dapat lebih menyesuaikan dengan 

lingkungan kerja sedangkan pelatihan merupakan proses membantu para pegawai 

untuk memperoleh efektivitas dalam pekerjaan mereka yang sekarang atau yang 

akan      datang      melalui      pengembangan      pikiran,     tindakan,      kecakapan,  
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pengetahuan dan sikap yang layak. Dengan demikian, Pegawai yang pernah 

mengikuti Pendidikan dan Pelatihan diharapkan dapat melaksanakan  tugasnya dan 

mampu mengatasi segala kesulitan yang  dihadapi, baik yang dihadapi sekarang 

maupun kesulitan yang akan datang sehingga pegawai termotivasi untuk 

meningkatkan kinerjanya dan bertanggung jawab dalam bidang masing-masing. 

Sebab kesungguhan seseorang untuk menghasilkan pekerjaan yang baik dan dapat 

diandalkan mutunya menunjukkan kinerja yang tinggi. Kinerja yang tinggi akan 

terlihat dari keinginan yang kuat untuk selalu menghasilkan produk atau 

menyelesaikan pekerjaan dengan baik.  

Kinerja yang tinggi timbul apabila seseorang bersikap dan memandang kerja 

sebagai sesuatu hal yang luhur untuk eksistensi manusia. Hal ini dijadikan sebagai 

suatu kesempatan untuk mengembangkan diri dan berbuat sesuatu untuk 

masyarakat. Sebaliknya kinerja yang rendah terjadi apabila seseorang tidak 

mempunyai pandangan atau sikap terhadap kerja dan memandang kerja yang 

dilakukan asal berbuat saja. 

Agar tujuan  pendidikan dan pelatihan dapat tercapai, yakni meningkatkan 

pengetahuan, keahlian dan  keterampilan, khususnya di lingkungan Dinas 

Pendidikan Kabupaten Sinjai, pegawai yang pernah mengikuti pendidikan dan 

pelatihan tersebut harus dapat bekerja secara optimal mengaplikasikan 

kemampuannya meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap  guna meningkatkan 

kualitas kerjanya dan sekaligus merupakan salah satu aspek motivator bagi pegawai 

yang bersangkutan sebab pegawai yang mempunyai motivasi terdorong untuk 
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menjadi dinamis, kreatif, inovatif serta terbuka dan tanggap terhadap gagasan-

gagasan baru  dan perubahan-perubahan.  

Namun kenyataannya dilihat dari aktivitas pegawai yang ada, ditemui 

adanya  kejenuhan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan, menurunya semangat 

dan gairah kerja, kurangnya kreativitas pegawai atas dampak perkembangan 

teknologi dan pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan, tidak disiplinnya 

pegawai dan seringnya terjadi kesalahan yang diperbuat dalam melaksanakan tugas, 

semua itu berimplikasi pada kualitas pegawai.  Masalah-masalah ini semakin 

tampak terlihat ketika diberlakukannya otonomi daerah, banyak tenaga guru SLTP 

dan SMU yang dimutasikan  menjadi tenaga administrasi pada kantor Dinas 

Pendidikan Kabupaten Sinjai sehingga  pegawai bekerja bukan berdasarkan pada 

job description yang ada, padahal  tugas seorang guru berbeda dengan tugas tenaga 

administrasi.  

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, penulis merasa tertarik untuk 

mengkaji secara empirik dengan mengangkat judul Studi  tentang Pendidikan dan 

Pelatihan di  Kantor Dinas Pendidikan  Kabupaten Sinjai. 

 

B.  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah Pendidikan dan Pelatihan di  

Kantor Dinas Pendidikan  Kabupaten  Sinjai?” 
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C.  Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pendidikan dan 

Pelatihan di  Kantor Dinas Pendidikan  Kabupaten Sinjai. 

D.  Manfaat hasil Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kontribusi 

utamanya: 

1.  Manfaat Teoritis: 

a. Bagi akademisi/lembaga pendidikan, menjadi bahan acuan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di Jurusan Administrasi 

Pendidikan. 

b. Bagi Peneliti, sebagai bahan komparasi dalam memecahkan suatu 

permasalahan yang berhubungan  dengan Diklat secara ilmiah. 

2.   Manfaat Praktis: 

a. Bagi Instansi, sebagai bahan masukan kepada pihak pimpinan di Kantor 

Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai mengenai pentingnya pembinaan 

pegawai melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) guna peningkatan 

kualitas pegawai. 

b. Bagi Pegawai, agar dalam pelaksanaan pekerjaan berorientasi terhadap 

pengembangan diri dan kecerdasan emosional pegawai. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  DAN  KERANGKA PIKIR  

 

A. Kajian Pustaka 
 

1.  Pengertian Pendidikan dan Pelatihan 

Pendidikan dan Pelatihan merupakan kesatuan kata yang mengandung suatu 

pengertian. Untuk memberikan gambaran teoritis mengenai pendidikan dan 

pelatihan, Sastrohadiwiryo (2002: 200) mengemukakan bahwa: 

Pendidikan adalah sesuatu untuk membina kepribadian dan 
mengembangkan kemampuan manusia, jasmaniah dan rohaniah yang 
berlangsung seumur hidup,baik di dalam maupun di luar sekolah, 
untuk pembangunan persatuan dan masyarakat adil dan makmur dan 
selalu ada dalam keseimbangan. 
Pelatihan adalah bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar 
untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar system 
pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dan dengan 
metode yang lebih mengutamakan praktek daripada teori. 
 
Carter V.Good (dalam Indar 1994: 18) menyatakan bahwa pendidikan 

mengandung  pengertian sebagai suatu: 

a. Proses   perkembangan   kecakapan  seseorang  dalam  bentuk  
sikap dan prilaku yang berlaku dalam masyarakatnya; 

b.  Proses   sosial   dimana    seseorang   dipengaruhi    oleh   sesuatu  
lingkungan  yang terpimpin  sehingga    ia     dapat      mencapai      
kecakapan      sosial      dan  mengembangkan pribadinya. 

 
Pengertian tersebut menekankan bahwa pendidikan merupakan proses 

perkembangan kecakapan seseorang yang dipengaruhi oleh lingkungan. 

Pelatihan adalah sesuatu proses yang meliputi serangkaian tindak 
(upaya) yang dilaksanakan dengan sengaja dalam bentuk pemberian 
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bantuan kepada tenaga kerja yang dilakukan oleh tenaga professional 
kepelatihan dalam satuan waktu yang bertujuan untuk meningkatkan 
kemampuan kerja peserta dalam bidang pekerjaan tertentu guna 
meningkatkan efektifitas dan produktifitas dalam suatu organisasi 
(Hamalik, 2001: 10). 
 
Pelatihan di atas, lebih menekankan pada seseorang untuk meningkatkan  

kemampuan menjalankan pekerjaan tertentu dalam hal penguasaan suatu 

keterampilan guna meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam suatu 

organisasi. 

Menurut Notoatmodjo (1998: 94) bahwa: 

Pendidikan pegawai adalah kegiatan pengembangan Sumber Daya 
Manusia untuk meningkatkan total dari pegawai di luar kemampuan 
dibidang pekerjaan atau jabatan yang dipegang saat ini. 
Pelatihan pegawai adalah suatu pelatihan yang ditujukan untuk para 
pegawai dalam hubungannya dengan peningkatan kemampuan 
pekerjaan (job) pegawai saat ini. 
 

Selanjutnya Moesanef (1996: 82) mengemukakan bahwa: 

Pendidikan pegawai negeri adalah pendidikan yang dilakukan bagi 
pegawai negeri untuk meningkatkan kepribadian, pengetahuan dan 
kemampuannya sesuai dengan tuntutan persyaratan jabatan dan 
pekerjaannya sebagai pegawai negeri. 
Pelatihan pegawai negeri adalah bagian dari pendidikan yang 
dilakukan bagi pegawai negeri untuk meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilannya sesuai dengan tuntutan persyaratan pekerjaannya 
sebagai pegawai negeri dimana yang bersangkutan di tempatkan. 
 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan sebelumnya, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pendidikan dan pelatihan adalah upaya peningkatan 

pengetahuan, kemampuan, keterampilan serta kepribadian pegawai sesuai dengan 

tuntutan persyaratan pekerjaan sehingga dapat bekerja secara efektif dan efisien. 
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Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan bagi pegawai pada dasarnya 

ditujukan untuk memenuhi persyaratan pekerjaan agar lebih berdaya guna dan 

berhasil guna sehingga tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik. 

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sangat membantu instansi yang 

bersangkutan, terutama membantu pegawai baru dalam melaksanakan tugas dalam 

lingkungan yang relatif baru, serta membantu pegawai lama dalam melaksanakan 

tugas-tugas yang diberikan kepadanya. 

 
2.  Tujuan  dan  Sasaran  Pendidikan dan Pelatihan 
 

a.   Tujuan Pendidikan dan Pelatihan 

 Tujuan  Diklat  dalam  Undang-undang  Kepegawaian  No. 43 tahun 1999 

(2000: 95) adalah: 

1) Meningkatkan kesetiaan dan ketaatan Pegawai Negeri Sipil kepada 
Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintahan 
Republik Indonesia. 

2) Menanamkan kesamaan pola pikir yang dinamis dan bernalar agar 
memiliki wawasan yang komprehensif untuk melaksanakan tugas 
umu pemerintah dan pembangunan. 

3) Memantapkan semangat pengabdian dan berorientasi pada 
pelayanan, pengayoman, dan pengembangan partisipasi 
masyarakat. 

4) Meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan serta 
pembentukan sedini mungkin kepribadian Pegawai Negeri Sipil. 

 
Sedangkan menurut Hamalik (2001: 12) “Diklat mempunyai tujuan tertentu 

ialah untuk meningkatkan kemampuan kerja peserta yang menimbulkan perubahan 

perilaku aspek-aspek kognitif (pengetahuan), keterampilan dan sikap”. Matindas 

(1997: 56) mengartikan “kemampuan sebagai kesanggupan untuk melakukan hal-
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hal yang menuntut persyaratan fisik atau mental tertentu tanpa perlu diselesaikan 

dalam waktu yang cepat”.  

Adapun kemampuan pegawai untuk meningkatkan hasil kerja dalam rangka 

pencapaian tujuan meliputi: 

1).  Pengetahuan 

  Pengetahuan pegawai akan pelaksanaan tugas, sangat menentukan 

berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang ada. Pegawai yang kurang memiliki 

pengetahuan yang cukup tentang bidang kerjanya akan bekerja tersendat-sendat. 

Dengan kata lain pengetahuan pegawai harus diperbaiki dan dikembangkan agar 

mereka tidak berbuat sesuatu yang merugikan usaha-usaha pencapaian tujuan 

instansi atau organisasi. 

2).  Keterampilan 

  Keterampilan pegawai merupakan salah satu faktor utama dalam usaha 

mencapai sukses bagi pencapaian tujuan organisasi. Keterampilan menurut 

Moenir (1998: 117) adalah “kemampuan melaksanakan tugas atau pekerjaan 

dengan menggunakan anggota badan dan peralatan kerja yang tersedia”. 

Dengan pengertian ini, dapat dijelaskan bahwa keterampilan lebih banyak 

menggunakan unsur anggota badan daripada unsur lain.   

  Keterampilan sangat diperlukan bagi pegawai guna melaksanakan 

tugasnya dengan baik. Beberapa jenis tugas/pekerjaan yang disyaratkan 

memiliki keterampilan  umumnya  pekerjaan  yang  bersifat  teknis. 
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3).  Sikap 

  Moenir (1998: 143) mengartikan “sikap adalah suatu bentuk aktivitas 

akal dan pikiran yang ditujukan pada objek tertentu yang sedang dihadapi”. 

Hasil dari aktivitas tersebut yaitu suatu pilihan atau ketetapan hati terhadap 

objek itu, senang, tidak senang, menerima, menolak, ragu, masa bodoh, curiga 

dan sebagainya. Oleh karena sikap itu ditujukan pada objek tertentu maka ia 

cenderung berubah sesuai dengan perubahan objek. Jadi sikap adalah relatif, 

sangat tergantung pada situasi dan objeknya. Namun begitu sikap dapat 

dibentuk oleh pengaruh lingkungan tertentu. Dalam organisasi kerja, sikap   

pegawai terhadap pekerjaan sangat penting artinya karena menjadi salah satu 

faktor keberhasilan organisasi. 

 Kemampuan menunjukkan potensi orang untuk melaksanakan pekerjaan, 

mungkin kemampuan itu dimanfaatkan mungkin juga tidak. Kemampuan 

berhubungan erat dengan kemampuan fisik dan mental yang dimiliki orang untuk 

melaksanakan pekerjaan. Secara psikologis, kemampuan pegawai terdiri dari 

kemampuan potensi dan kemampuan reality. Artinya pegawai yang memiliki IQ di 

atas  rata-rata ( IQ 110-120) dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya 

dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah 

mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan 

pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya (Mangkunegara, 2002). 
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b.   Sasaran Pendidikan dan Pelatihan 

 “Sasaran Diklat adalah adalah tersedianya Pegawai Negeri Sipil yang 

memiliki kualitas tertentu guna memenuhi salah satu persyaratan untuk diangkat 

dalam jabatan tertentu”  (Undang-undang  Kepegawaian  No. 43  tahun  1999, 

2000: 95). Pegawai yang berkualitas dalam arti yang sebenarnya maka kerja yang 

dikerjakannya menghasilkan sesuatu yang memang dikehendaki dari pekerjaan 

tersebut. Berkualitas bukan hanya pandai tetapi memenuhi semua syarat kualitas 

yang dituntut pekerjaan itu sehingga pekerjaan itu benar-benar dapat diselesaikan 

menurut ukuran yang dikehendaki. Syarat-syarat kualitatif yang dikehendaki itu 

ialah kemampuan kerja yang meliputi kecakapan atau keterampilan, kepribadian 

serta sikap.  
 

 

3.  Fungsi  Pendidikan dan Pelatihan 

Diklat mempunyai tiga fungsi (Hamalik, 2001: 13)  yakni: 

a. Diklat berfungsi memperbaiki perilaku (performance) kerja para 
peserta diklat itu.  

b. Diklat berfungsi mempersiapkan promosi ketenagaan untuk 
jabatan yang lebih rumit dan sulit. 

c. Diklat berfungsi mempersiapkan tenaga kerja pada jabatan yang 
lebih tinggi yakni jabatan kepengawasan dan manajemen.  

 

Perbaikan dan peningkatan perilaku kerja bagi tenaga kerja sangat 

diperlukan agar lebih mampu melaksanakan tugas-tugasnya dan diharapkan lebih 

berhasil dalam upaya pelaksanaan program kerja organisasi/lembaga. Perilaku yang 

perlu diperbaiki dan dikembangkan meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan 

sikap kepribadian yang dituntut oleh tugas pekerjaannya. Persiapan promosi tenaga 
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pada jabatan yang lebih sulit diperlukan sehubungan dengan cepatnya 

perkembangan  program organisasi, munculnya permasalahan baru di lapangan dan 

tantangan penggunaan teknologi canggih, serta tuntutan lingkungan kerja. 

Penyiapan tenaga pengawas dan tenaga manajemen diperlukan program diklat 

secara khusus mengingat peran, fungsi dan tanggung jawabnya yang lebih luas 

untuk keberhasilan program organisasi. Untuk itu dituntut kemampuan manajerial 

yang lebih bermutu. 

 Pendidikan dan pelatihan memiliki fungsi edukatif, administratif dan 

personal. Fungsi edukatif, mengacu pada peningkatan kemampuan profesional, 

kepribadian, kemasyarakatan, dedikasi dan loyalitas pada organisasi/lembaga. 

Fungsi administratif, mengacu pada pemenuhan syarat-syarat administratif yang 

dituntut terhadap setiap pegawai, misalnya untuk promosi, pembinaan karier, 

memenuhi angka kredit dan sebagainya. Fungsi personal lebih menekankan pada 

pembinaan kepribadian dan bimbingan personal untuk mengatasi kesulitan dan 

masalah dalam pekerjaan (Hamalik, 2001). 

 Ketiga fungsi diklat ini saling kait mengait, karena setiap tenaga kerja 

dituntut agar memiliki kemampuan profesional, memiliki persyaratan administrasi 

dan kepribadian yang baik.  

4.  Jenis  dan  Jenjang  Pendidikan dan Pelatihan 

Sastrohadiwiryo (2002: 204) menyatakan bahwa secara garis besar jenis 

pendidikan dan pelatihan terbagi dua yaitu “menurut sifat dan sasaran”. 
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a.  Menurut sifatnya, pendidikan dan pelatihan dapat dibedakan menjadi beberapa  

jenis,   yaitu: 

1) Pendidikan umum 
2) Pendidikan kejuruan 
3) Pelatihan keahlian 
4) Pelatihan kejuruan (Sastrohadiwiryo, 2002: 204) 

 
 

Adapun uraiannya sebagai berikut: 

1) Pendidikan umum;  pendidikan yang dilaksanakan di dalam dan di luar 

sekolah, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dengan 

tujuan mempersiapkan dan mengusahakan para peserta pendidikan 

memperoleh pendidikan umum 

2) Pendidikan kejuruan; pendidikan  yang direncanakan untuk mempersiapkan 

para peserta suatu pendidikan khusus dan  melaksanakan pekerjaan sesuai 

dengan bidang kejuruannya. 

3) Pelatihan keahlian; bagian dari pendidikan yang memberikan pengetahuan 

dan keterampilan yang disyaratkan untuk mahir dalam  melaksanakan suatu 

pekerjaan. 

4) Pelatihan kejuruan; bagian dari pendidikan yang memberikan pengetahuan  

dan keterampilan khusus yang disyaratkan untuk melaksanakan suatu 

pekerjaan yang pada umumnya bertaraf lebih rendah daripada pelatihan 

keahlian. 

b.  Menurut sasarannya, pendidikan dan pelatihan dibedakan menjadi dua jenis   

yaitu  “pendidikan dan pelatihan Prajabatan dan  pendidikan dan pelatihan 
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dalam jabatan” (Sastrohadiwiryo, 2002: 205). Untuk lebih jelas, diuraikan 

sebagai berikut: 

1) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan (Preservice Training) adalah 

pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan dalam pengangkatan Pegawai 

Negeri Sipil. Diklat ini dimaksudkan untuk melakukan pembentukan sikap 

mental, kesemaptaan fisik dan disiplin serta untuk memenuhi kebutuhan 

pengetahuan, keahlian dan  keterampilan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil 

yang diperlukan untuk menduduki sesuatu jabatan tertentu. 

2) Pendidikan dan Pelatihan dalam Jabatan (In Service Training) adalah 

pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil dengan sasaran 

pendidikan dan pelatihan adalah tersedianya Pegawai Negeri Sipil yang 

memiliki kualitas tertentu guna memenuhi persyaratan jabatan tertentu. 

Maka dalam merencanakan kebutuhan pendidikan dan pelatihan dan jenis-

jenisnya pimpinan instansi perlu menyampaikan rencana kebutuhan 

pendidikan dan pelatihan baik yang akan diselenggarakan sendiri maupun 

yang akan diselenggarakan di luar instansi. 

Dalam Undang-undang Kepegawaian No. 43 tahun 1999  (2000: 96), jenis 

dan jenjang Diklat Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:   

a. Diklat Prajabatan adalah Diklat untuk membentuk wawasan 
kebangsaan, kepribadian dan etika PNS serta memberikan 
pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan 
negara dan tentang bidang tugas serta budaya organisasinya agar 
mampu melaksanakan tugas jabatan PNS. 
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Jenjang Diklat Prajabatan terdiri dari: 
1) Diklat Prajabatan Golongan I merupakan syarat pengangkatan 

CPNS untuk menjadi PNS Golongan I; 
2) Diklat Prajabatan Golongan II merupakan syarat pengangkatan 

CPNS untuk menjadi PNS Golongan II; 
3) Diklat Prajabatan Golongan III merupakan syarat 

pengangkatan CPNS untuk menjadi PNS Golongan III. 
b.  Diklat  Struktural  adalah  Diklat  yang  memberikan  wawasan, 

pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku dalam 
bidang kepemimpinan aparatur sehingga mencapai persyaratan 
kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural 
tertentu.  
Jenjang Diklat Struktural terdiri dari: 
1) Diklat ADUM merupakan Diklat untuk mencapai persyaratan 

kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah dalam Jabatan 
Struktural Eselon IV 

2) Diklat SPAMA merupakan Diklat untuk mencapai persyaratan 
kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah dalam Jabatan 
Struktural Eselon III 

3) Diklat SPAMEN merupakan Diklat untuk mencapai 
persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah 
dalam Jabatan Struktural Eselon II 

4) Diklat SPATI merupakan Diklat untuk mencapai persyaratan 
kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah dalam Jabatan 
Struktural Eselon I. 

c.  Diklat  Fungsional  merupakan  Diklat untuk memenuhi ataupun  
meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang akan atau 
telah menduduki Jabatan Fungsional. 

d.  Diklat Teknis merupakan Diklat untuk meningkatkan kompetensi 
teknis dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil sesuai bidang tugasnya. 

 

5.   Metode Pendidikan dan Pelatihan 

 Ada beberapa macam metode pendidikan dan pelatihan yang dipergunakan 

dalam usaha meningkatkan mutu pegawai, baik pengetahuan, keterampilan maupun 

sikapnya. Metode pendidikan dan pelatihan disusun sesuai dengan tujuan dan 

program pendidikan dan pelatihan. Menurut Handoko (1994: 112) terdapat dua 
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kategori pokok program pelatihan yaitu  “on the job training (dalam pekerjaan) dan 

off the job training (di luar pekerjaan)”. 

a.   On the job training (dalam pekerjaan) 

 Merupakan metode pelatihan dimana pegawai dilatih tentang pekerjaan baru 

dengan pengawasan langsung seorang pelatih yang berpengalaman (biasanya 

pegawai yang lain). Teknik yang biasa dipergunakan dalam praktek adalah: 

1) Rotasi jabatan 
2) Latihan instruksi pekerjaan 
3) Magang 
4) Bimbingan 
5) Penugasan sementara. (Handoko, 1994: 112). 
 

Untuk lebih jelasnya, metode-metode tersebut diuraikan sebagai berikut: 
 

1) Rotasi jabatan; pegawai diberikan pengetahuan tentang bagian-bagian 

organisasi yang berbeda dalam praktek berbagai macam keterampilan 

manajerial. 

2) Latihan instruksi pekerjaan; petunjuk atas pekerjaan diberikan secara 

langsung pada pekerjaan dan digunakan terutama untuk melatih para 

pegawai cara pelaksanaan pekerjaan mereka sekarang. 

3) Magang; merupakan proses belajar dari seorang atau beberapa orang yang 

lebih berpengalaman. 

4) Bimbingan; atasan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pegawai 

dalam pelaksanaan pekerjaan rutin mereka. 
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5) Penugasan sementara; penentuan pegawai pada posisi manajerial untuk 

jangka waktu yang ditetapkan. Pegawai terlibat dalam pengambilan 

keputusan dan pemecahan masalah-masalah operasional yang nyata. 

b.   Off  the job training (di luar pekerjaan) 

 Merupakan suatu metode pelatihan yang dilaksanakan pada lokasi yang 

terpisah dari pekerjaan dan dilaksanakan pada waktu yang terpisah dari waktu kerja 

reguler. Handoko (1994: 114) menyatakan bahwa  “metode di luar pekerjaan  ini 

terdiri dari metode simulasi dan teknik-teknik presentasi informasi”. Adapun 

uraiannya sebagai berikut: 

1) Metode simulasi; simulasi merupakan situasi atau kejadian yang 

ditampilkan semirip mungkin dengan situasi yang sebenarnya tapi hanya 

merupakan tiruan saja. Simulasi adalah suatu teknik untuk mencontoh 

semirip mungkin terhadap konsep sebenarnya dari pekerjaan yang akan 

dijumpainya.  

2) Teknik-teknik presentasi informasi; tujuan utama teknik-teknik presentasi 

(penyajian) informasi adalah pengajaran berbagai sikap, konsep atau 

keterampilan kepada peserta pelatihan.  

Sedangkan Wursanto (1994: 79) membagi metode pendidikan dan pelatihan 

pegawai menjadi beberapa bagian antara lain: 

a.    Pegawai Pelaksana: 
1) Metode latihan sambil bekerja 
2) Metode latihan vestibule 
3) Sekolah Kejuruan 
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4) Metode sekolah latihan perusahaan 
b.   Para Pengawas: 

1) Metode konferensi 
2) Metode kuliah 
3) Metode giliran jabatan 
4) Metode latihan staf 
5) Metode kasus 
6) Program latihan di dalam perusahaan. Program ini terdiri dari: 

a) Job Instruction training 
b) Job method training 
c) Job relation training 

c.   Para Manajer: 
1) Metode pemberian tugas khusus 
2) Metode pemecahan masalah 
3) Metode coaching 
4) Metode penyuluhan 
5) Metode khusus yang direncanakan untuk penyelidikan 
6) Seminar 
7) Metode kepanitiaan 
8) Metode pertemuan khusus 
9) Metode penunjukan dalam jabatan strategis 
10) Metode pembentukan kesatuan tugas 
11) Metode panel diskusi  

 
 

Dengan demikian pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil  

membantu memberikan sejumlah pengetahuan, kecakapan dan keterampilan serta 

sikap dalam melaksanakan tugasnya sehingga tercipta pegawai yang bertanggung 

jawab dan berwibawa dalam mencapai hasil kerja secara optimal. 
 

 

6.  Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan 

 Salah satu hal penting dalam diklat adalah kurikulum, karena kurikulum 

menjadi pedoman dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mengembangkan 

kemampuan sumber daya manusia atau sasaran diklat. 
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 Dalam Undang-undang Kepegawaian No. 43 tahun 1999 (2000: 98), 

kurikulum diklat pegawai yaitu: 

1) Kurikulum Diklat Prajabatan, menekankan pada pembentukan 
sikap mental, kesamaptaan fisik, dan disiplin di samping 
pengetahuan-pengetahuan  dasar tentang administrasi dan 
manajemen. 

2) Kurikulum Diklat Struktural, di samping menekankan pada 
pemantapan sikap mental, kesamaptaan fisik dan disiplin, untuk 
masing-masing jenjang juga menekankan pada hal-hal sebagai 
berikut: 
a) Diklat ADUM  menekankan pada pemantapan sikap mental, 

kesamaptaan fisik, disiplin dan pelaksanaan pekerjaan 
administrasi. 

b) Diklat SPAMA menekankan pada kepemimpinan dan 
bimbingan  serta penguasaan pengetahuan dan keterampilan 
pelaksanaan pekerjaan, pengelolaan kegiatan dan program. 

c) Diklat SPAMEN menekankan pada kepemimpinan dan 
bimbingan serta penguasaan pengetahuan dan keterampilan 
pembinaan strategi penataan program. 

d) Diklat SPATI menekankan pada kepemimpinan dan pembinaan 
serta kedalaman pola pikir dan wawasan serta terpadu baik 
dalam lingkup nasional, regional, maupun internasional untuk 
memperkuat ketahanan nasional guna kelangsungan dan 
peningkatan kehidupan bangsa.  

3) Kurikulum Diklat Fungsional, menekankan pada peningkatan 
penguasaan pengetahuan dan/atau keterampilan sesuai dengan 
keahlian dan keterampilan yang diperlukan di bidang masing-
masing. 

4.) Kurikulum  Diklat  Teknis,  menekankan    pada   peningkatan 
penguasaan pengetahuan dan/atau keterampilan di bidang teknis 
masing-masing.    

 

 Kurikulum merupakan bagian yang penting dalam proses pendidikan dan 

pelatihan. Proses pendidikan dan pelatihan tidak akan berjalan tanpa adanya 

kurikulum, bahkan tujuan pendidikan dan pelatihan tidak akan tercapai tanpa 
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kurikulum. Kurikulum adalah salah satu alat penting untuk mencapai tujuan 

pendidikan dan pelatihan yang juga mencerminkan hasil pendidikan dan pelatihan. 

 

7.  Penilaian  Pendidikan dan Pelatihan 

Untuk mengetahui keberhasilan pendidikan dan pelatihan perlu adanya 

evaluasi. Kegiatan-kegiatan dalam mengevaluasi pendidikan dan pelatihan ini 

berupa pengumpulan keterangan-keterangan tentang perubahan-perubahan sebagai 

akibat atau pengaruh dari pendidikan dan pelatihan. 

 Kirpatrick (dalam Moekijat, 1993: 47) membagi wilayah penilaian pelatihan 

ini menjadi empat tingkat  yaitu “tingkat reaksi, tingkat belajar, tingkat prilaku 

dalam pekerjaan dan tingkat hasil”. 

 Untuk lebih jelasnya, akan diuraikan sebagai berikut: 

a. Tingkat reaksi; pada tingkat ini yang ingin diketahui pengaruh reaksi terhadap 

penyusunan program latihan seperti sasaran, kebijaksanaan, prosedur, metode, 

kurikulum, pelatih/instruktur, peserta dan waktu pelaksanaan.  Dengan kata lain 

tujuan evaluasi tingkat reaksi adalah perbaikan program. 

b. Tingkat belajar; pada tingkat ini ingin diketahui bagaimana pengaruh program 

pelatihan terhadap hasil belajar para peserta, dengan kata lain tujuan evaluasi 

pada tingkat belajar adalah peningkatan pengetahuan, keterampilan dan 

perbaikan sikap peserta dalam kelas. 

c. Tingkat perilaku dalam pekerjaan; pada tingkat ini ingin diketahui bagaimana 

pengaruh pelajaran terhadap perilaku dalam pekerjaan, dengan kata lain tujuan 
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evaluasi pada tingkat ini adalah perbaikan perilaku dalam pekerjaan sehingga 

diketahui perubahan perilaku peserta sebelum dan sesudah Diklat. 

d. Tingkat hasil; pada tingkat ini ingin diketahui pengaruh penerapan di tempat 

kerja terhadap aktivitas organisasi, dengan kata lain tujuan evaluasi pelayanan 

yang meningkat, meningkatnya produktivitas, kualitas kerja dan disiplin kerja.  

Sementara itu Goldstein dan Buxton (dalam Mangkunegara, 2002: 59), 

berpendapat bahwa “evaluasi diklat dapat didasarkan pada kriteria (pedoman dari 

ukuran kesuksesan) dan rancangan percobaan”.  
 

 

a.  Kriteria dalam Evaluasi Diklat 

 Ada empat kriteria yang dapat digunakan sebagai pedoman dari ukuran 

kesuksesan Diklat, yaitu: 

1) Kriteria pendapat 
2) Kriteria belajar 
3) Kriteria perilaku 
4) Kriteria hasil. (Goldstein dan Buxton dalam Mangkunegara, 2002: 59). 
 
 

 
b. Rancangan Percobaan dalam Evaluasi Diklat 

 Mengevaluasi Diklat dapat dilakukan dengan membuat rancangan 

percobaan. Peserta diberikan tes sebelum Diklat (pretest) dan kemudian setelah 

Diklat diberikan kembali tes penempatan (posttest). Rancangan percobaan dapat 

didasarkan pada empat kelompok subjek, yang ditujukan secara random pada empat 

kelompok tersebut  (Mangkunegara, 2002). 
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Pelaksanaan suatu program Diklat dapat dikatakan berhasil apabila dalam 

diri para  peserta  Diklat tersebut terjadi suatu proses transformasi. Menurut Siagian 

(2001: 202) “proses transformasi tersebut dapat dinyatakan berlangsung dengan 

baik apabila terjadi paling sedikit dua hal yaitu peningkatan kemampuan dalam 

melaksanakan tugas dan perubahan perilaku yang tercermin pada sikap, disiplin dan 

etos kerja.” Artinya bila terjadi transformasi di mana pegawai yang mengikuti 

Diklat telah mengalami perubahan seperti bertambahnya pengetahuan, keterampilan 

dan sikap perilaku pegawai maka Diklat dapat dikatakan berhasil. 
 

 

B. Kerangka Pikir 

 Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan potensi dan asset bangsa 

yang memegang peranan sangat penting dan mendasar dalam  rangka mewujudkan 

cita-cita dan tujuan bernegara dan pemerintahan yang baik,  sesuai dengan tuntutan 

nasional dan tantangan global. Dalam mewujudkan tuntutan tersebut, diperlukan 

sumber daya  aparatur yang memiliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan 

negara dan pembangunan. Untuk membentuk sumber daya aparatur yang memiliki 

kompetensi yang menjadi karakteristik itu, berupa wawasan, pengetahuan, 

keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas 

jabatannya maka diperlukan pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan pada 

seluruh bagian yang ada dalam organisasi/instansi. Melalui penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan ini, pegawai dididik dan dilatih sehingga hasil yang 

diharapkan adalah dapat meningkatkan pengetahuan, kecakapan/keterampilan dan 
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sikap kerja yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan yang 

dibebankan kepada mereka. 

 Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dan pelatihan maka  diharapkan 

agar pegawai mampu memenuhi tuntutan persyaratan pekerjaan yang dibutuhkan. 

Dengan demikian, pegawai bersangkutan akan mampu menyelenggarakan 

pekerjaannya dengan baik sehingga dapat mencapai  kualitas hasil secara optimal. 

 Suatu pekerjaan dapat dikerjakan dengan benar jika pegawai yang diberi 

kepercayaan dan tanggung jawab untuk pekerjaannya memiliki kemampuan kerja 

yang memadai dalam menyelesaikan tugasnya. Kemampuan kerja yang dimaksud 

adalah kemampuan untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang 

dibebankan padanya dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya dan 

fasilitas kerja yang tersedia.   

 

 

 

 

 

 

 

 Skema  2.1: Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

Kualitas 
 

DIKLAT 

Tingkat Reaksi 

Tingkat Perilaku 
dalam Pekerjaan 

Tingkat Hasil 
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BAB  III 

METODE  PENELITIAN 

 
 

A. Pendekatan dan Disain Penelitian 

 Pendekatan dalam  penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu “Peneliti 

berusaha mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa atau kejadian masa lalu pada saat 

sekarang” (Sudjana dan Ibrahim, 1989: 64). 

 Dalam penelitian ini,  peneliti berusaha menjaring data melalui peristiwa 

dan kejadian yang menjadi fokus perhatian penelitian untuk digambarkan atau 

dilukiskan sebagaimana adanya, yaitu mengenai Pendidikan dan Pelatihan  (Diklat) 

di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. Pengumpulkan data dilakukan  

sesuai dengan peubah penelitian, kemudian diolah dan dianalisis dengan 

menggunakan      metode     analisis    deskriptif    kuantitatif    dengan    persentase. 

Data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari prilaku orang yang diamati 

(Tylor dalam  Moleong, 2002). 

 

B.  Peubah dan Definisi Operasional 

 Untuk menganalisis secara jelas dan komprehensif tentang kajian dalam 

penelitian ini maka ditetapkan peubah yang ingin diteliti ialah  penelitian ini hanya 

terdiri dari satu peubah (Peubah tunggal) yaitu mengenai Pendidikan dan Pelatihan 

(Diklat) di  Kantor  Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. 
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 Agar tidak terjadi perbedaan persepsi terhadap peubah yang dikaji dalam 

penelitian, maka berikut ini peubah tersebut dirumuskan secara operasional.  

Pendidikan    dan   Pelatihan   adalah  upaya  peningkatan   1)   pengetahuan, 

2) keterampilan, 3) sikap serta 4) kepribadian pegawai sesuai dengan tuntutan 

persyaratan pekerjaan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien sehingga tugas 

yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun indikatornya adalah: 

1. Tingkat reaksi;  pada tingkat ini  ingin diketahui reaksi atau pendapat peserta 

Diklat terhadap penyusunan program Diklat meliputi sasaran, kebijaksanaan, 

prosedur, metode, kurikulum, pelatih/instruktur,  dan waktu pelaksanaan. 

2. Tingkat perilaku dalam pekerjaan; pada tingkat ini ingin diketahui perubahan 

perilaku peserta sesudah dan sebelum mengikuti Diklat yang meliputi 

pengetahuan, keterampilan dan sikap (Hamalik, 2001). 

3. Tingkat hasil; pada tingkat ini ingin diketahui bagaimana penerapan Diklat di 

tempat kerja terhadap aktivitas instansi. 

 

[C.  Populasi dan Sampel 
 

1.   Populasi 

 Untuk memperoleh data yang dibutuhkan guna pengolahan dalam menjawab 

permasalahan yang dikaji dalam penelitian, dibutuhkan adanya populasi sebagai 

sasaran penelitian. 
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 Menurut Sugiyono (2000: 56)  bahwa: 
  

Populasi   adalah   wilayah  generalisasi yang terdiri atas; 
obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu 
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya.   

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai di Kantor Dinas 

Pendidikan Kabupaten Sinjai berjumlah 58 orang/pegawai.   

2.   Sampel 

 Sampel merupakan bagian populasi dari  suatu penelitian. Penelitian ini 

menempuh teknik pengambilan purposive sample yaitu teknik penentuan sampel 

untuk tujuan tertentu berdasarkan  pertimbangan (Arikunto,1999). Adapun yang 

menjadi pertimbangan dalam penelitian ini adalah apabila seluruh pegawai 

administrasi di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, baik yang pernah 

mengikuti Diklat struktural maupun tidak dijadikan sampel penelitian, maka 

jawaban yang diperoleh tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Oleh karena itu, 

sampel dalam penelitian ini hanyalah pengawai administrasi yang pernah mengikuti 

Diklat struktural berjumlah  22  pegawai,  sebab pegawai tersebut lebih banyak 

mengetahui tentang Diklat struktural dibandingkan dengan pegawai yang tidak 

pernah mengikuti Diklat struktural.  

 Untuk  lebih  jelasnya mengenai keadaan populasi dan sampel  dapat di lihat  
 
pada tabel berikut: 
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Tabel 3.I :  Keadaan Populasi dan Sampel  Pegawai di  Kantor Dinas    
                    Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun 2003 

 
 NO    Unit Kerja                                  Populasi             Sampel         
     
 1.       Kepala Dinas                   1              1 

2.       Bagian TU                   6              1  
            3.       Sub. Din. Sek. Lanj. dan Men.                  6              4           
            4.       Sub. Din. Sarana Prasarana                 7              4  
            5.       Sub. Din. TK/SD/SDLB                6                         4 
            6.       Sub. Din. Diklusepora           8         3 

7.  Sub. Bag. Umum                  6   1 
            8.       Sub. Bag. Kepegawaian                 6              1 
            9.       Sub. Bag. Keuangan                  6                         1 
           10.      Sub. Bag. Perencanaan           6   2 
 
   Jumlah                                           58             22 

 Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun 2003 

 
D. Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk memperoleh gambaran data yang dibutuhkan, maka pengumpulan 

data dilakukan melalui teknik sebagai berikut: 

1. Dokumentasi, adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh data melalui 

dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yakni berupa 

data jumlah pegawai di  Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai dan jumlah 

pegawai yang pernah mengikuti Diklat. 

2. Angket, sebagai teknik utama, merupakan suatu daftar yang berisi sejumlah 

pertanyaan atau pernyataan yang diajukan  kepada responden sebagai upaya 

untuk memperoleh data atau keterangan dari responden khususnya tentang  
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Diklat.  Jawaban-jawaban yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jawaban 

dari angket yang telah disiapkan oleh peneliti agar responden hanya memilih 

alternatif sesuai dengan tanggapannya masing-masing. Jawaban atau penilaian 

responden disusun dalam tabel frekuensi, kemudian diinterpretasikan dan 

dianalisis berdasarkan teknik analisis data, selanjutnya dibahas untuk 

mengetahui gambaran umum hasil penelitian.  

Adapun model angket yang digunakan adalah skala likert. Dengan skala 

likert maka peubah yang akan diukur dijabarkan menjadi sub peubah (indikator) 

kemudian dijabarkan lagi menjadi komponen-komponen yang dapat diukur 

(deskriptor). Komponen-komponen terukur ini kemudian dijadikan sebagai titik 

tolak untuk menyusun item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau 

pernyataan  yang kemudian dijawab oleh responden. Sugiyono (2000: 73) “jawaban 

setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari 

sangat positif sampai sangat negatif”. Gradasi penilaian responden dapat berupa 

Selalu (S), Kadang-kadang (KK),  Jarang (J), Tidak Pernah (TP). Untuk keperluan 

analisis secara kuantitatif, maka jawaban dapat diberi skor. 

Berdasarkan pendapat  tersebut di atas, maka pemberian skor  masing-

masing alternatif jawaban  untuk pernyataan positif dalam penelitian ini dilakukan 

sebagai berikut (Sugiyono, 2000): 

- Pilihan jawaban Selalu   ( S ) : Skornya  4 

- Pilihan jawaban Kadang-kadang  ( KK ) : Skornya  3 
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- Pilihan jawaban Jarang  ( J ) : Skornya  2 

- Pilihan jawaban Tidak Pernah ( TP ) : Skornya  1 

Sedangkan pemberian skor masing-masing alternatif jawaban untuk 

pernyataan negatif dalam penelitian ini adalah: 

- Pilihan jawaban Selalu   ( S ) : Skornya  1 

- Pilihan jawaban Kadang-kadang  ( KK ) : Skornya  2 

- Pilihan jawaban Jarang  ( J ) : Skornya  3 

- Pilihan jawaban Tidak Pernah ( TP ) : Skornya  4 

Item dalam penelitian ini jumlahnya sebanyak 40 setelah dilakukan uji 

kesahihan empirik di mana dari 42 pernyataan dari 12 responden yang diuji 

cobakan, 2 item diantaranya  dinyatakan tidak  valid artinya r yang diperoleh di 

bawah dari  r  tabel = 0,576  (dapat di lihat pada lampiran 3). 

Suatu angket dapat dikatakan baik apabila alat ukur tersebut mempunyai 

tingkat reliabilitas yang baik. Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa 

suatu angket cukup dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data 

karena angket tersebut sudah baik (Sugiyono, 2000). Hasil perhitungan reliabilitas 

angket dalam penelitian ini menunjukkan  r α = 0,976  di mana indeks reliabilitas 

lebih besar dari  r tabel = 0,708.  Dengan demikian angket tersebut reliabilitas 

(dapat di lihat pada lampiran 3).     
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E. Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul maka selanjutnya akan dilakukan pengolahan data. 

Pengolahan data tersebut harus disesuaikan dengan data yang terkumpul dan 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif 

dengan cara mempersentasekan  jawaban pada setiap hasil angket.  

Adapun rumus yang dikumukakan oleh Sudijono (2000: 40) yaitu: 

           F 
P =                 x   100%     

   N 
 
Dimana: P  =  Persentase 

  F  =  Frekuensi yang diperoleh 

  N =  Jumlah responden 
 

 
Untuk menarik kesimpulan secara kualitatif digunakan pedoman yang 

dikemukakan oleh Sugiyono (2000: 74) bahwa makin tinggi persentase pendapat 

responden makin sangat signifikan dalam meningkatkan kualitas pegawai. 

Dikatakan kategori signifikan apabila menunjukkan persentase sebagai berikut: 

1. 76 % - 100 % adalah kategori sangat baik 

2. 51 % -   75 % adalah kategori baik 

3.   Kurang dari 50 % adalah kategori tidak baik.  
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BAB  IV 

HASIL  PENELITIAN  DAN  PEMBAHASAN 

 
 

 

A. Hasil Penelitian 

 Penelitian yang dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai 

mengungkapkan mengenai Pendidikan dan Pelatihan. 

 Analisis yang digunakan adalah analisis aspek yaitu dengan memaparkan 

hasil analisis data untuk setiap indikator yang ada. Dan yang terakhir, data yang ada 

akan dianalisis persentase secara umum. 

 Hasil analisis selengkapnya berturut-turut disajikan sebagai berikut: 

 

1.  Penyajian Hasil Analisis Untuk Setiap Indikator 
 

a.  Indikator tentang Diklat pada Tingkat Reaksi di Kantor Dinas   Pendidikan 

Kabupaten Sinjai. 

 Responden yang memberikan jawaban terhadap 14 (empat belas) item 

pernyataan sebanyak 22 responden. Total nilai yang diharapkan untuk setiap item 

pernyataan sebanyak 88, hal ini diperoleh dari nilai tertinggi yang diberikan    

kepada    setiap    item    dikalikan  dengan   jumlah   responden,  jadi  4 X 22 = 88.  

Sedangkan skor ideal sebesar 1232  (88 X 22). Berdasarkan skor tersebut maka 

selanjutnya data yang terkumpul dianalisis, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

 



  

 

26 

 

Tabel  4.1 :  Hasil  analisis  Data Untuk Indikator tentang Diklat pada    
Tingkat    Reaksi   di   Kantor   Dinas   Pendidikan  
Kabupaten  Sinjai   

 

  
              NO. ITEM         F      N   %         KATEGORI 
  
 1        86            88           97,72         Sangat Baik 
 2        79      88   89,77         Sangat Baik 
 3        71      88   80,68         Sangat Baik 
 4        78      88   88,63         Sangat Baik 
 5        77      88   87,5           Sangat Baik 
 6        79      88   89,77         Sangat Baik 
 7        77      88           87,5           Sangat Baik 
 8        78      88           88,63         Sangat Baik 
 9        72      88   81,81         Sangat Baik 
 10        65      88   73,86         Baik 
 11        54      88           61,36         Baik 
 12        81      88   92,04         Sangat Baik 
 13        77      88   87,5           Sangat Baik 
 14        72      88   81,81         Sangat Baik 
             
    Rata-rata                     1046        1232         84,90         Sangat Baik 
  
            Sumber: Diolah dari Lampiran 4     

 
Berdasarkan analisis di atas dan dengan dikonsultasikan dengan pedoman 

konversi pada BAB III, maka dapat diketahui  bahwa  Diklat  pada tingkat reaksi di 

Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai sebagai berikut: 

1) Hasil analisis terhadap pernyataan “setiap materi Diklat yang diberikan 

disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai” menunjukkan angka 97,72 % 

atau termasuk dalam kategori sangat baik. 
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2) Hasil analisis terhadap pernyataan “materi Diklat diberikan secara sistematis 

dan berdasarkan tahapan-tahapan” menunjukkan angka 89,77 %  atau termasuk 

dalam kategori sangat baik. 

3) Hasil analisis terhadap pernyataan “setiap materi yang diberikan dalam Diklat 

dapat dikuasai“ menunjukkan angka 80,68 % atau termasuk dalam kategori 

sangat baik. 

4) Hasil analisis terhadap pernyataan “hubungan antara pelatih dan peserta Diklat 

sangat baik” menunjukkan angka 88,63 % atau termasuk dalam kategori sangat 

baik. 

5) Hasil analisis terhadap pernyataan “jika ada yang kurang mengerti dan bertanya, 

pelatih/instruktur bersikap baik” menunjukkan angka 87,5 % atau termasuk 

dalam kategori sangat baik. 

6) Hasil analisis terhadap pernyataan “pelatih/instruktur menggunakan metode dan 

media komunikasi dalam proses pembelajaran” menunjukkan angka 89,77 % 

atau termasuk dalam kategori sangat baik. 

7) Hasil analisis terhadap pernyataan “pelatih/instruktur membimbing, mendidik 

dan bukan sekedar mengajar ketika mengikuti Diklat“ menunjukkan angka 87,5 

%  atau termasuk dalam kategori sangat baik. 

8) Hasil analisis terhadap pernyataan “prinsip-prinsip belajar yang diterapkan 

dalam Diklat sudah tepat” menunjukkan angka 88,63 % atau termasuk dalam 

kategori sangat baik. 
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9) Hasil analisis terhadap pernyataan “situasi Diklat yang diikuti menyenangkan” 

menunjukkan angka 81,81 % atau termasuk dalam kategori sangat baik. 

10) Hasil analisis terhadap pernyataan “situasi Diklat yang pernah diikuti membuat 

terkekang” menunjukkan angka 73,86 % atau termasuk dalam kategori baik. 

11) Hasil analisis terhadap pernyataan “prosedur Diklat yang diikuti tidak 

sistematis” menunjukkan angka 61,36 % atau termasuk dalam kategori baik. 

12) Hasil analisis terhadap pernyataan “prosedur Diklat sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku” menunjukkan angka 92,04 % atau termasuk dalam kategori 

sangat baik. 

13) Hasil analisis terhadap pernyataan “waktu pelaksanaan Diklat mencapai target 

dari  Diklat“ menunjukkan angka 87,5 % atau termasuk dalam kategori sangat 

baik. 

14) Hasil analisis terhadap pernyataan “metode Diklat sesuai dengan tingkat 

kemampuan pegawai yang menjadi peserta” menunjukkan angka 81,81 % atau 

termasuk dalam kategori sangat baik. 

Dari hasil analisis tersebut di atas, sesuai dengan jumlah persentase 

keseluruhan yang ditunjukkan pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

Diklat pada tingkat reaksi di kantor Dinas   Pendidikan Kabupanten Sinjai 

menunjukkan angka 84,90 % atau dikategorikan pada kategori sangat baik. 
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b.   Indikator   tentang   Diklat    pada  Tingkat   Prilaku   dalam   Pekerjaan   

di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. 

 Responden yang memberikan jawaban terhadap 19 (sembilan belas) 

pernyataan sebanyak 22 responden. Total nilai yang diharapkan untuk nilai yang 

diterapkan untuk setiap item sebesar 88 (4 X 22),  sedangkan skor ideal untuk 

indikator ini sebesar 1672 (88 X 19).  Berdasarkan skor tersebut, maka selanjutnya 

data yang terkumpul dianalisis. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut 

ini: 

Tabel 4.2 :  Hasil  Analisis  Data  untuk  Indikator  tentang  Diklat pada                  
Tingkat     Perilaku     dalam    Pekerjaan    di   Kantor   Dinas   
Pendidikan  Kabupaten  Sinjai 

 

  
              NO. ITEM         F      N   %         KATEGORI 
  

 15        47            88           53,40         Baik 
 16             79      88   89,77         Sangat Baik 
 17        71      88   80,68         Sangat Baik 
 18        75      88   85,22         Sangat Baik 
 19        81      88   92,04         Sangat Baik 
 20        76      88   86,36         Sangat Baik 
 21        71      88           80,68         Sangat Baik 
 22        75      88           85,22         Sangat Baik 
 23        74      88   84,09         Sangat Baik 
 24        79      88   89,77         Sangat Baik 
 25        79      88           89,77         Sangat Baik 
 26                              83      88   94,31         Sangat Baik 
 27        86      88   97,72         Sangat Baik 
 28        77      88   87,5           Sangat Baik  

29                              82            88           77,27         Sangat Baik 
30                              81            88           92.04         Sangat Baik 
31                              74            88           84,09         Sangat Baik 
32                              85            88           96,59         Sangat Baik 
33                              78            88           86,36         Sangat baik 

      
  Rata-rata                       1453        1672         86,90         Sangat Baik 
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      Berdasarkan analisis di atas dan dengan dikonsultasikan dengan pedoman 

konversi pada BAB III, maka dapat diketahui bahwa  Diklat  pada tingkat reaksi di 

Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai sebagai berikut: 

15) Hasil analisis terhadap pernyataan “pengetahuan yang diperoleh setelah 

mengikuti Diklat tidak diterapkan dalam pekerjaan”   menunjukkan   angka 

53,40 %  atau termasuk dalam kategori  baik. 

16) Hasil analisis terhadap pernyataan “pengetahuan yang diperoleh relevan dengan 

tugas” menunjukkan angka 89,77 %  atau termasuk dalam kategori sangat baik. 

17) Hasil analisis terhadap pernyataan “mensosialisasikan kepada rekan 

pengetahuan yang diperoleh setelah mengikuti Diklat“ menunjukkan angka 

80,68 % atau termasuk dalam kategori sangat baik. 

18) Hasil analisis terhadap pernyataan “menerapkan dalam tugas keterampilan yang 

diperoleh setelah mengikuti Diklat” menunjukkan angka 85,22 % atau termasuk 

dalam kategori sangat baik. 

19) Hasil analisis terhadap pernyataan “timbul dorongan dalam diri untuk terus 

meningkatkan keterampilan kerja setelah mengikuti Diklat” menunjukkan angka 

92,04 % atau termasuk dalam kategori sangat baik. 

20) Hasil analisis terhadap pernyataan “setelah mengikuti Diklat, keterampilan yang 

dimiliki berpengaruh terhadap pengembangan karier” menunjukkan angka 

86,36 % atau termasuk dalam kategori sangat baik. 
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21) Hasil analisis terhadap pernyataan “setelah mengikuti Diklat mampu 

memecahkan masalah secara tepat“ menunjukkan angka 80,68 %  atau termasuk 

dalam kategori sangat baik. 

22) Hasil analisis terhadap pernyataan “setelah mengikuti Diklat, mampu 

berkomunikasi dengan baik demi kesuksesan pekerjaan” menunjukkan angka 

85,22 % atau termasuk dalam kategori sangat baik. 

23) Hasil analisis terhadap pernyataan “setelah mengikuti Diklat, mampu membuat 

keputusan dengan lebih baik” menunjukkan angka 84,09 % atau termasuk 

dalam kategori sangat baik. 

24) Hasil analisis terhadap pernyataan “setelah mengikuti Diklat, menyelesaikan 

tugas secara bersama-sama dengan rekan sekerja” menunjukkan angka 89,77 % 

atau termasuk dalam kategori sangat baik. 

25) Hasil analisis terhadap pernyataan “setelah mengikuti Diklat, disiplin 

berpengaruh terhadap peningkatan kinerja” menunjukkan angka 89,77 % atau 

termasuk dalam kategori sangat baik. 

26) Hasil analisis terhadap pernyataan “setelah mengikuti Diklat, taat dalam 

pelaksanaan jam kerja” menunjukkan angka 94,31 % atau termasuk dalam 

kategori sangat baik. 

27) Hasil analisis terhadap pernyataan “setelah mengikuti Diklat, taat dalam 

berpakaian dinas“ menunjukkan angka 97,72 % atau termasuk dalam kategori 

sangat baik. 
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28) Hasil analisis terhadap pernyataan “senantiasa mengerjakan suatu pekerjaan 

dengan serius dan sungguh-sungguh setelah mengikuti Diklat” menunjukkan 

angka 87,5 % atau termasuk dalam kategori sangat baik. 

29) Hasil analisis terhadap pernyataan “setelah mengikuti Diklat, bertanggung 

jawab penuh dengan pelaksanaan tugas-tugas” menunjukkan angka 77,27 % 

atau termasuk dalam kategori sangat baik. 

30) Hasil analisis terhadap pernyataan “sangat menjaga amanah yang diberikan 

sehingga bersikap jujur dalam menjalankan tugas“ menunjukkan angka 92,04 % 

atau termasuk dalam kategori sangat baik. 

31) Hasil analisis terhadap pernyataan “setelah mengikuti Diklat, dalam 

melaksanakan pekerjaan senantiasa diliputi oleh perasaan senang” menunjukkan 

angka 84,09 % atau termasuk dalam kategori sangat baik. 

32) Hasil analisis terhadap pernyataan “dalam melaksanakan tugas mengutamakan 

kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi” menunjukkan angka 96,59 % 

atau termasuk dalam kategori sangat baik. 

33) Hasil analisis terhadap pernyataan “mengajar rekan dengan senang hati dan 

penuh kesabaran, jika ada yang kurang mengerti tentang sesuatu persoalan 

dalam pekerjaan“ menunjukkan angka 86,36 % atau termasuk dalam kategori 

sangat baik. 

Dari hasil analisis data yang ditunjukkan pada tabel di atas, dapat 

disimpulkan bahwa  Diklat pada tingkat perilaku dalam pekerjaan di kantor Dinas  
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Pendidikan Kabupanten Sinjai menunjukkan angka 86,90 %  atau termasuk dalam  

kategori sangat baik. 
 

c.   Indikator   tentang   Diklat    pada   Tingkat    Hasil   di  Kantor   Dinas    

Pendidikan  Kabupaten  Sinjai. 

 Responden yang memberikan jawaban terhadap 7 (tujuh) pernyataan 

sebanyak 22 responden. Total nilai yang diharapkan untuk nilai yang diterapkan 

untuk setiap item sebesar 88 (4 X 22),  sedangkan skor ideal untuk indikator ini 

sebesar 616 (88 X 7).  Berdasarkan skor tersebut, maka selanjutnya data yang 

terkumpul dianalisis. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.3 : Hasil Analisis  Data untuk Indikator tentang  Diklat pada Tingkat  
                  Hasil di  Kantor   Dinas  Pendidikan Kabupaten  Sinjai 

 

  
              NO. ITEM         F      N   %          KATEGORI 
  
 34        67            88           76,13         Sangat Baik 
 35        74      88   84,09         Sangat Baik 
 36        77      88   87,5           Sangat Baik 
 37        74      88   84,09         Sangat Baik 
 38        80      88   90,90         Sangat Baik 
 39        74      88   84,09         Sangat Baik 
 40        67      88           76,13         Sangat Baik 
              
    Rata-rata                      515           616         83,60         Sangat Baik 
 
            Sumber: Diolah dari Lampiran 4 
 
 Berdasarkan analisis di atas dan dengan dikonsultasikan dengan pedoman 

konversi pada BAB III, maka dapat diketahui bahwa  Diklat  pada tingkat reaksi di 

Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai sebagai berikut: 
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34) Hasil analisis terhadap pernyataan “setelah mengikuti Diklat, biasanya atasan 

memuji keberhasilan kerja selama ini”   menunjukkan   angka 76,13 %  atau 

termasuk dalam kategori  sangat  baik. 

35) Hasil analisis terhadap pernyataan “makin besar tekad untuk bekerja dengan 

lebih mandiri setelah mengikuti Diklat” menunjukkan angka 84,09 %  atau 

termasuk dalam kategori sangat baik. 

36) Hasil analisis terhadap pernyataan “setelah mengikuti Diklat, menyelesaikan 

pekerjaan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan“ menunjukkan angka 

87,5 % atau termasuk dalam kategori sangat baik. 

37) Hasil analisis terhadap pernyataan “saat ini banyak pekerjaan yang dapat 

diselesaikan dalam waktu singkat, berbeda ketika sebelum mengikuti Diklat” 

menunjukkan angka 84,09 % atau termasuk dalam kategori sangat baik. 

38) Hasil analisis terhadap pernyataan “setelah mengikuti Diklat, kualitas kerja 

semakin meningkat” menunjukkan angka 90,90 % atau termasuk dalam kategori 

sangat baik. 

39) Hasil analisis terhadap pernyataan “tidak memberikan informasi secara lengkap 

dan benar, karena alasan sibuk, jika ada masyarakat yang membutuhkan 

informasi” menunjukkan angka 84,09 % atau termasuk dalam kategori sangat 

baik. 

40) Hasil analisis terhadap pernyataan “setelah mengikuti Diklat, penempatan sesuai 

dengan latar belakang pendidikan“ menunjukkan angka 76,13 %  atau termasuk 

dalam kategori sangat baik. 
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Dari hasil analisis tersebut di atas, sesuai dengan jumlah persentase 

keseluruhan yang ditunjukkan pada tabel, maka dapat disimpulkan bahwa  Diklat 

pada tingkat hasil di kantor Dinas   Pendidikan Kabupanten Sinjai menunjukkan 

angka 83,60 % atau termasuk dalam  kategori sangat baik. 

 

2.  Penyajian Hasil Analisis Data Secara Umum 

 Setelah dilakukan analisis data untuk setiap item pada indikator tertentu, 

maka untuk menarik kesimpulan secara umum tentang Diklat di Kantor Dinas 

Pendidikan Kabupaten Sinjai dilakukan analisis data secara umum yang merupakan 

rangkuman analisis setiap indikator yang selengkapnya dapat di lihat sebagai 

berikut:  

Tabel  4.4 : Hasil Analisis Data Secara Umum 
 
 
              INDIKATOR DIKLAT         F              N         %           KATEGORI 
    

 Tingkat Reaksi             1046         1232        84,90        Sangat Baik 
  

 Tingkat Perilaku  
  dalam  Pekerjaan             1453         1672        86,90        Sangat Baik   

 Tingkat Hasil               515           616        83,60        Sangat Baik 
             
    Rata-rata                             3014         3520        85,62       Sangat Baik 
 
            Sumber: Diolah dari Lampiran 4 
 
 Berdasarkan tabel tersebut di atas, diketahui bahwa  Diklat di Kantor Dinas 

Pendidikan Kabupaten Sinjai, menunjukkan angka 85,62 %. Dengan demikian 

apabila hasil tersebut dikonsultasikan dengan pedoman konversi yang ditetapkan 
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pada BAB III, dapat disimpulkan bahwa  Diklat di Kantor Dinas Pendidikan 

Kabupaten Sinjai termasuk dalam kategori sangat baik. 

 
B.  Pembahasan Hasil Penelitian 

 Berdasarkan uraian terdahulu dapat diketahui bahwa pendidikan dan 

pelatihan (Diklat) pada intinya adalah suatu kegiatan dalam jangka waktu tertentu 

sebagai upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta kepribadian 

pegawai sesuai dengan tuntutan persyaratan pekerjaan sehingga dapat 

melaksanakan tugas secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan 

instansi.  

Diklat merupakan salah satu solusi meningkatkan kualitas  pegawai, 

khususnya di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai bila Diklat  tersebut 

dilaksanakan secara sistematis dan berdasarkan tahapan-tahapan sesuai dengan 

kebutuhan peserta dan instansi serta dengan pemanfaatan sumber daya yang optimal 

dan signifikan.  Sebagaimana  ditegaskan  dalam  Undang-undang Kepegawaian 

No. 43 tahun 1999 (2000: 95) bahwa “sasaran Diklat adalah tersedianya Pegawai 

Negeri Sipil yang memiliki kualitas tertentu guna memenuhi salah satu persyaratan 

untuk di angkat dalam jabatan struktural”.  

 Dengan memperhatikan hasil analisis data seperti yang telah diuraikan, 

diperoleh gambaran bahwa  Diklat di  Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai 

berada pada kategori yang sangat baik. Hal tersebut dapat kita lihat dari hasil 

analisis data secara umum tentang Diklat menunjukkan angka 85,62 %. Hal ini jika 
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dikomparasikan dengan interval nilai dan kategori yang dikemukakan oleh 

Sugiyono, termasuk dalam kategori sangat baik. Itu berarti bahwa pegawai 

administrasi di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai sudah bersikap positif 

dan mendukung pelaksanaan Diklat untuk meningkatkan kualitas dan untuk 

menduduki suatu jabatan struktural. Walaupun dalam penerapannya masih ditemui 

kendala-kendala, hal ini merupakan tugas pimpinan instansi untuk memberikan 

dukungan moril dan material dalam rangka pencapaian tujuan. 
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BAB  V 

KESIMPULAN  DAN  SARAN 

 

A.  Kesimpulan 

 Dari hasil analisis data seperti yang diuraikan pada BAB  IV, maka penulis 

penyimpulkan bahwa dari keseluruhan responden yang pernah mengikuti Diklat 

struktural yakni 22 pegawai  menyatakan sangat baik tentang Diklat, ini dibuktikan 

dari jawaban angket yang diisi, lebih jelasnya sebagai berikut: 

1. Indikator tentang Diklat pada tingkat reaksi di Kantor Dinas Pendidikan 

Kabupaten Sinjai,  termasuk dalam kategori sangat baik. 

2. Indikator tentang Diklat pada tingkat perilaku dalam pekerjaan di Kantor Dinas 

Pendidikan Kabupaten Sinjai, termasuk dalam kategori sangat baik. 

3. Indikator tentang Diklat pada tingkat hasil di Kantor Dinas Pendidikan 

Kabupaten Sinjai, termasuk dalam kategori sangat baik.  

 

B.  Saran 

 Berdasarkan kesimpulan seperti yang diuraikan di atas maka peneliti 

menyarankan: 

1. Untuk Diklat di masa yang akan datang hendaknya pelaksanaannya dilakukan 

tepat sasaran, dengan peserta yang telah disiapkan dengan kriteria yang terukur 

sehingga tidak menimbulkan kesan asal tunjuk. Disain Diklat hendaknya benar-
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benar sesuai dengan kebutuhan peserta dan instansi sehingga tidak 

menimbulkan pemborosan waktu, tempat, pikiran dan dana. 

2. Agar  pihak  penentu kebijakan khususnya Kepala Kantor Dinas Pendidikan 

Kabupaten Sinjai dapat dengan sungguh-sungguh melakukan pembinaan 

terhadap pegawainya dengan mengikutsertakan dalam Diklat sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pegawai dalam pencapaian tujuan instansi. 

3. Bagi pegawai yang telah mengikuti Diklat, memperlihatkan sikap dan perilaku 

yang lebih baik. Hal ini untuk memberikan contoh kepada pegawai lainnya yang 

belum mengikuti Diklat dalam menjalankan tugas sehari-hari. 

4. Kepada rekan-rekan peneliti hendaknya melanjutkan penelitian ini secara lebih 

luas agar menghasilkan penelitian yang sempurna.   
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