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Abstrak 

Human resource development through training program has a strategic role to the successful 
achievement of organizational goals. Through socialization and mentoring programs human 
resources of librarians, can be expected the librarians had  knowledge  and skill of library 
management, until librarians can be implement of duties with professional. The purpose of research 
to get effectiveness Program of socialization and mentoring human resources of librarians that 
addressed to librarian staff (non-librarians) in improving quality of human resources using 
effectiveness evaluations models by Kirkpatrick that includes Reaction, Learning, Behavior, and 
Result.  Data used in describing the Program of socialization and mentoring human resources of 
librarians is the primary data and secondary data. Where the primary data obtained from 
questionnaires and probing, while secondary data from literature review.  Based on the research 
that has been done with the author, it can be concluded that the implementation of the program of 
socialization and mentoring of human resources managers in Madiun City library using 
Kirkpatrick's model can be quite effective. It can be seen from the overall average level evaluation 
of the effectiveness of programs that include reaction, learning, behavior and result which showed 
3.11 where this figure is quite effective category. 

Keywords: Program of socialization and mentoring human resources of librarians, Program 
Effectiveness, Librarian Staff (non-librarian).  

Abstrak 

Program pengembangan SDM melalui pelatihan memiliki peranan strategis terhadap 
keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Melalui progran Sosialisasi dan pendampingan SDM 
pengelola perpustakaan, diharapkan tenaga perpustakaan (Non-Pustakawa) memiliki pengetahuan 
dan ketrampilan dalam menajemen pengelolaan perpustakaan, sehingga tenaga perpustakaan 
dapat melaksanakan tugasnya dengan profesional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui Efektivitas Program Sosialisasi dan Pendampingan SDM Pengelola Perpustakaan 
yang ditujukan untuk tenaga perpustakaan (non pustakawan) dalam meningkatkan kualitas SDM 
dengan menggunakan model evaluasi efektivitas Kirkpatrick yang meliputi Reaction, Learning, 
Behavior dan Result. Data yang digunakan dalam menggambarkan Program Sosialisasi dan 
Pendampingan SDM Pengelola Perpustakaan adalah data primer dan data sekunder. Dimana data 
primer diperoleh dari penyebaran kuesioner dan probing, sedangkan data sekunder dari kajian 
pustaka. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa 
pelaksanaan program Sosialisasi dan pendampingan SDM pengelola perpustakaan di Kota Madiun 
dengan menggunakan model Kirkpatrick dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari 
hasil rata-rata keseluruhan level evaluasi efektivitas program yang meliputi reaction, learning, 
behavior dan result yang menunjukkan angka 3.11 dimana angka ini merupakan kategori cukup 
efektif.  
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PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah organisasi. 
Keberhasilan sebuah organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi sangat bergantung pada 
sumber daya manusia yang dimiliki. Seperti yang disampaikan kawasan (2012) bahwa sumber daya 
manusia (SDM) merupakan salah satu faktor dalam menentukan keberlangsungan, efektivitas, dan 
daya saing dalam sebuah perusahaan atau organisasi. dalam persaingan global setiap organisasi, 
instansi atau perusahaan dituntut untuk dapat bersaing, beradaptasi dengan perubahan yang ada 
sehingga mampu mempertahankan atau meningkatkan produktivitas dari organisasi. Dibutuhkan 
SDM yang berkualitas dan bersikap profesional untuk mewujudkan hal tersebut. Begitu pula 
dengan perpustakaan, keberhasilan perpustakaan dalam mewujudkan fungsi dan peran perpustakaan 
dalam masyarakat bergantung pada SDM atau tenaga perpustakaan. perpustakaan perlu memiliki 
tenaga pengelola yang memiliki kualitas, kompetensi dibidang perpustakaan dan memiliki sikap 
profesional dalam menjalankan tugasnya.  

Kota madiun merupakan Kota yang memiliki perkembangan prospektif di wilayah Provinsi 
Jawa Timur. Kota yang sedang banyak melakukan pembangunan dalam mewujudkan Kota Madiun 
sebagai Kota GADIS (Kota Perdagangan, pendidikan dan industri) ini, dalam bidang pendidikan, 
untuk meningkatkan kualitas masyarakat Kota Madiun. Pemkot Madiun terus berupaya melakukan 
perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya melalui sarana belajar sepanjang 
hayat yaitu perpustakaan. Pemkot Madiun mulai memperbanyak jumlah perpustakaan, muali 
munculnya Taman Baca Masyarakat (TBM) dan Perpustakaan desa di beberapa kecamatan 
diwilayah kota Madiun dan perpustakaan dilingkungan akademisi seperti pondok pesantren dan 
sekolah negeri maupun swasta.  

Keberadaan layanan Perpustakaan yang semakin banyak di wilayah kota Madiun tidak di 
dukung dengan pengelolaan yang profesional. Hal ini terlihat dari rendahnya pemanfaatan 
perpustakaan dan banyaknya tenaga pengelola perpustakaan yang tidak memiliki latar belakang 
pendidikan di bidang perpustakaan. Di lingkungan sekolah misalnya, dalam memenuhi kebutuhan 
informasi untuk menyelesaikan tugas sekolah para siswa lebih memanfaatkan internet. Berdasarkan 
data hasil penelitian tentang sumber informasi yang digunakan siswa sekolah atau remaja pada usia 
12-18 tahun. Sebesar  40,6% lebih memanfaatkan internet untuk memenuhi kebutuhan informasi. 
Pemanfaatan perpustakaan dalam menyelesaikan tugas sekolah sebesar 4,03% dan sebesar 26,70% 
siswa lebih banyak bertanya pada guru. Data tersebut menggambarkan betapa rendahnya 
pemanfaatan perpustakaan di lingkungan sekolah. Hal tersebut sangat disayangkan, mengingat 
pemanfaatan perpustakaan dapat mewujudkan literasi dini pada setiap siswa yang memanfaatkan 
perpustakaaan dan sebagai sarana menumbuhkan budaya membaca.  

Berdasarkan data yang dihimpun Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur pada 
tahun 2015 terdapat 240 pustakawan atau tenaga perpustakaan yang memiliki latar belakan 
pendidikan di bidang perpustakaan. Dimana keberadaan pustakawan masih terfokus pada 
perpustakaan perguruan tinggi yakni sebanyak 60%. Sedangkan Perpustakaan Sekolah baru 10% 
yang memiliki pustakawan atau tenaga pengelola perpustakaan yang berlatar belakung ilmu 
perpustakaan Sehingga perlu adanya program pengembangan SDM seperti Program Sosialisasi dan 
Pendampingan SDM Pengelola Perpustakaan yang digagas oleh KPAD Kota Madiun. Melalui 
program tersebut diharapkan tenaga perpustakaan memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang 
kerjanya di perpustakaan, sehinga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan.  
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Menurut Munawaroh (2013) permasalahan klasik yang sering dihadapi perpustakaan terkait 
manajemen pengelolaan perpustakaan dapat ditangani oleh tenaga profesianal yaitu tenaga 
perpustakaan yang memiliki kualifikasi pendidikan dan kompetensi pustakawan serta menjalankan 
peraturan dan standarisasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam mewujukkan peran dan 
fungsi perpustakaan tidak hanya dibutuhkan SDM (pustakawan) yang dapat menyimpan koleksi 
atau bahan pustaka yang diatur secara sistematis. Perpustakaan membutuhkan manajemen 
pengelolaan perpustakaan yang professional sehingga tujuan perpustakaan dapat tercapai. Peran dan 
fungsi perpustakaan di lingkungan masyarakat dapat terwujud ketika perpustakaan ditangani atau 
dikelola oleh SDM yang memiliki sertifikat kompetensi bidang perpustakaan dan pengelolaan. 
Setiap perpustakaan membutuhkan SDM yang professional baik dari jalur pendidikan yang 
mempunyai sertifikat kompetensi maupun jalur tenaga kependidikan ilmu perpustakaan. 
pustakawan atau tenaga perpustakaan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan 
perpustakaan. Hartono (2006) menjelaskan bahwa mentalitas dan wawasan keilmuan sumber daya 
manusia perpustakaan menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan  pelayanan prima di 
perpustakaan. untuk mewujudkan fungsi dan peran perpustakaan diperlukan tenaga perpustakaan 
atau pustakawan yang memiliki keahlian di bidang perpustakaan baik yang diperoleh melalui 
pendidikan formal maupun  pelatihan atau bimbingan khusus. 

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, muncul sebuah pertanyaan seberapa efekti program ini dalam 
mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni untuk mendapatkan SDM atau tenaga 
perpuistakaan non-pustakawan yang berkualitas memiliki kompetensi dibidang perpustakaan. 
Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui dan mendiskripsikan efektivitas program sosialisasi 
dan penampingan SDM pengelolaan perpustakaan yang dilakukan oleh Kantor Perpustakaan dan 
Arsip daerah Kota Madiun. 

 Dengan manfaat, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi pada 
bidang ilmu informasi dan perpustakaan terutamanya dalam kajian pokok bahasan mengenai 
pengembangan SDM Perpustakaan, terkait dengan masalah pengelolaan perpustakaan dan dalam 
meningkatakan kualitas layanan perpustakaan. serta dapat menjadi masukan terhadap Kantor 
perpustakaan dan arsip Kota yang melaksanakan program pengembangan tenaga perpustakaan atau 
pustakawan. masukan agar stategi yang digunakan dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas 
SDM perpustakaan, mengembangkan keahlian SDM perpustakaan yang berdampak pada pelayanan 
perpustakaan yang baik, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. 

 
Tinjauan Pustaka 

Program Sosialisasi dan Pendampingan SDM Pengelolaan Perpustakaan merupakan program 
pengembangan dan pembinaan tenaga pengelola perpustakaan binaan Kantor Perpustakaan dan 
Arsip Daerah (KPAD) Kota Madiun. Program ini berupa pelatihan dan pembinaan langsung 
ditempat kerja (perpustakaan). Pelatihan merupakan sebuah kegiatan pembelajaran yang berkaitan 
dengan usaha untuk memperbaiki kualitas Sumber daya manusia, supaya sesuai dengan kebutuhan 
dan tujuan tertentu. Sastradipoera (2007)menjelaskan pelatihan sebagai salah satu jenis proses 
pembelajaran untuk memperoleh dan meningkatkan ketrampilan di luar sistem pengembangan 
sumber daya manusia yang berlaku dalam waktu yang relative singkat dengan metode yang lebih 
mengutamakan praktek daripada teori. Sehingga yang diutamakan adalah peningkatan ketrampilan.   

Konsep efektivitas merupakan konsep yang bersifat multidimensional, artinya para ahli 
mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki, dimana pada 
akhirnya efektivitas merupakan pencapaian tujuan. Newby dalam Irianto (2001) mengatakan bahwa 
efektivitas berkaitan dengan sampai sejauh manakah program Pelatihan SDM yang diselenggarakan 
maupun mencapai apa yang memang telah diputuskan sebagai tujuan yang harus dicapai. 
Sedangkan Steers (1985) mengatakan bahwa efektivitas tidak hanya merujuk pada mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan, tapi bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau 
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manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat 
kepuasaan pengguna. Efektivitas program merupakan suatu pencapaian tujuan atau sasaran dari 
suatu program tanpa memperdulikan biaya dan kendala. Sehingga, efektivitas program digunakan 
untuk mengukur keberhasilan dari tujuan suatu program. 

Dapat dikatakan konsep tingkat efektivitas program menunjukkan pada tingkat sejauhmana 
sebuah program menjalankan fungsinya sehingga tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat 
tercapai dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang ada. Dengan demikan efektivitas tidak 
terlepas dari aspek tujuan program dan pelaksanaan fungsi atau proses untuk mencapai tujuan 
tersebut. Penggambaran efektivitas program yang digunakan adalah penggambaran tujuan dan 
proses pencapaiannya, sehingga tolak ukur yang digunakan adalah bagaimana sebuah program 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, Bagaimana proses yang dilalui untuk mencapai 
tujuan tersebut. program pembinaan atau pelatihan tenaga kerja yang efektif haruslah memiliki hasil 
yang positif, salah satunya adalah bahwa tenaga kerja yang mendapatkan pembinaan atau pelatihan 
memahami peran dan tanggungjawab pekerjaan mereka, member umpan balik yang baik atau 
positif, menumbuhkan motivasi diri, peningkatan ketrampilan dan pengetahuan, adanya kepuasan 
tenaga kerja. Sama dengan yang disampaikan Neo (2002) bahwa program pelatihan atau 
pembunaan tenaga kerja dapat dikatakan efektif apabila hasil dari pelatihan itu dapat memberikan 
manfaat bagi perusahaan peserta pelatihan.  

Kirkpatrick (2009) menyampaikan dalam menentukan efektivitas dari suatu program pelatihan 
dapat dilakukan dengan mengevaluasi program tersebut. Moekijat (1993) mendefinisikan evaluasi 
Program sebagai suatu usaha untuk memperoleh informasi atau keterangan tentang hasil suatu 
program dan penentuan nilai Program dilihat dari sudut pandang informasi tersebut. Hal senada 
diungkapkan Tovey dalam irianto (2001), evaluasi Program pelatihan secara komprehensif adalah 
pengumpulan informasi tentang program pelatihan, peserta pelatihan, pelatih atau fasilitator, desain, 
metode, sumberdaya dan sarana yang digunakan serta dampak dari pelatihan. Evaluasi pelatihan 
mencoba mendapatkan informasi mengenai hasil-hasil program pelatihan, juga memasukkan umpan 
balik dari peserta pelatihan yang sangat membantu dalam memperbaiki pelatihan tersebut.ada dua 
macam evaluasi yaitu formative dan Summative. Evaluasi Formative merupakan metode yang 
menilai keberhasilan program saat dalam proses dan evaluasi summative yaitu metode yang menilai 
keberhasilan program pada akhir proses, yang berfokus pada dampak, akibat, hasil atau pasca 
program pelatihan. 

Dalam melakukan penilaian efektivitas program atau evaluasi program pelatihan, kriteria yang 
digunakan dalam melakukan penilaian efektivitas sangat mempengaruhi efektivitas suatu program. 
Menurut  Kiingner dalam Pranoto dan Indrawijaya (2011) menyebutkan empat faktor yang 
mempengaruhi tingkat kesulitan penilaian efektivitas suatu program yaitu  tingkat validitas kriteria 
yang dipergunakan untuk mengukur efektivitas (The Validity of effectiveness criteria), kedua 
pengaruh dari pemilihan latihan terhadap tingkat prestasi (the effect of selection for training on 
performance), pengaruh dari penilaian terhadap tingkat prestasi (the effect of evaluation of 
performance) dan yang keempat adalah lemahnya sistem pengendalian mengenai berbagai sebab 
yang menyebabkan perubahan produktifitas SDM (the lack control for other cause of changed 
employee productive). Berdasarkan hal tersebut dalam mengevaluasi efektivitas program pelatihan 
secara obyektif disarankan beberapa alternative salah satunya, dengan menggunakan model evaluasi 
efektivitas milik Krikpatrick  atau yang lebih dikenal dengan Krikpatrick Four Levels Evaluation 
model. Empat level evaluasi tersebut adalah  (a) Reaction level (Reaksi), (b) Learning level (Proses 
belajar-mengajar), (c) Bahavior level (Perilaku) dan (d) Results level (Hasil).  

 
 
 

 

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

JURNAL EFEKTIVITAS PROGRAM SOSIALISASI... FITRIANA



a. Reaction 
Evaluasi efektivitas program pada tahap pertama atau reaction level ini, mengevaluasi 

reaksi peserta program. hal ini perlu dilakukan untuk menilai kepuasan peserta terhadap 
penyelenggaraan program. program dapat dikatakan memiliki kualitas yang baik ketika 
program tersebut dapat memberikan kepuasan, terpenuhinya harapan dari peserta sehingga 
kepuasan peserta dapat memunculkan motivasi diri untuk mengikuti program pelatihan 
dengan lebih baik.  

b. Learning 
Evaluasi tahap kedua berkaitan dengan proses belajar yang dialami peserta program 

pelatiha. Kirkpatrik menjelaskan bahwa proses belajar diartikan sebagai peningkatan 
pengetahuan, ketrampilan dan perubahan sikap peserta setelah mengikuti program pelatihan. 
peserta yang mengalami peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan mengalami perubahan 
sikap, dapat dikatakan bahwa peserta tersebut telah mengalami proses belajar. Untuk itu pada 
evaluai tahap ini perlu diketahui kurikulum atau materi apa saja yang di berikan saat 
penyelenggaraan program pelatihan tersebut. 

c. Behavior 
Evaluasi tahap ke-3 ini menilai sikap peserta program yang berfokus pada perubahan 

sikap yang terjadi setelah kembali ketempat kerja. Pada tahap ini atau Behavior level ini 
dapat dilakukan dengan menilai bagaimana peserta program pelatihan menerapkan materi 
pelatihan, katrampilan yang diperoleh selama mengikuti program pelatihann untuk diterapkan 
di lingkungan kerjanya.  

d. Results  
Evaluasi pada level ke-empat ini berfokus pada hasil akhir dari program pelatihan atau 

dampak yang timbul karena peserta telah mengikuti program pelatihan dan menerapkanya di 
tempat kerja. Penilaian evaluasi tahap terakhir dari model evaluasi Kirkpatrick ini, dilakukan 
dengan melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Seperti adanya peningkatan kinerja, 
berkurangnya kesalahan yang terjadi, kualitas layanan yang semakin baik dan yang lainya.  

 
Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif diskriptif. Metode penelitian 
ini dilakukan  untuk menggambarkan efektivitas dari program Sosialisasi dan Pendampingan SDM 
Pengelola Perpustakaan di Kota Madiun dengan menggunakan Evaluasi Model Kirkpatrick.  
Sugiyono (2007) menjelaskan penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 
berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 
tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data 
menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk 
menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Metode penelitian kuantitatif deskriptif dirasa tepat digunakan dalam penelitian ini karena 
penelitian deskriptif penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan, menggambarkan, meringkas 
berbagai kondisi, berbagai situasi dan berbagai variable yang timbul di masyarakat yang menjadi 
objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi dan berfokus pada penjelasan sistematis tentang 
fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. Karakteristik dari penelitian kuantutatif deskriptif 
lebih cenderung menggambarkan fenomena apa adanya dengan cara menelaah secara teratur-ketat, 
mengutamakan objektivitas, dan dilakukan secara cermat. 

Subyek dalam penelitian ini adalah responden yang merupakan sumber informasi dalam 
penelitian ini. Subyek dalam penelitian ini adalah seluruh tenaga perpustakaan (non-pustakawan) 
yang mengikuti program Sosialisasi dan Pendampingan SDM Pengelola Perpustakaan pada tahun 
2015 dan masih menjabat sebagai tenaga pengelola perpustakaan. Terdapat 97 Tenaga perpustakaan 
yang mengikuti program yang dijalankan oleh KPAD Kota Madiun dan 57 peserta program yang 
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masih menjabat sebagai tenaga perpustakaan.  ukuran populasi dalam penelitian ini adalah sejumlah 
57 peserta. jumlah populasi yang kecil maka tidak dilakukan pengampilan sampel. 

Data dan informasi dikumpulkan melalui kuisioner yang disebarkan keseluruh peserta program 
di 56 perpustakaan sekolah dan pondo pesantren swasta di wilayah Kota Madiun. Data yang telah 
diperoleh di tabulasi dan di analisis secara deskriptif. Analisis data merupakan proses 
penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan. Analisis data 
dimulai dari pengklasifikasian atau penglompokan data yang ada. Pada tahap analisa data, data 
kuantitatif yang sudah diolah melalui program SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 
16 akan dianalisa dan di interprestasikan secara teoritik. 
 

Hasil dan Pembahasan 

Evaluasi Tahap 1 Reaction level 
Evaluasi efektivitas program sosialisasi dan pendampingan SDM pengelola perpustakaan 

menggunakan model evaluasi Kirkpatrick.  Hasil evaluasi tahap pertama, reaksi peserta terhadap 
program dan kualitas program dapat dilihat dalam tabel berikut : 

                                          Tabel 1 : Hasil evaluasi reaction level 

Variabel yang dievaluasi tahap 
pertama 

Rata-
rata 

(Mean) 

Kategori 
Penilaian 

Reaction peserta terhadap program 3.01 Cukup Efektif 
pelatih atau pembicara 2.84 Cukup Efektif 

Materi Pelatihan 2.94 Cukup Efektif 
Metode Pelatihan 2.94 Cukup Efektif 

Sarana dan prasarana 3.14 Cukup Efektif 
Jumlah  14.87 

Rata-rata 2.97 
Kategori Penilaian Cukup Efektif 

Sumber : Hasil pengolahan data primer 

Berdasarkan hasil yang telah digambarkan dalam tabel, dapat dikatakan bahwa program 
sosialisasi dan pendampingan SDM pengelola perpustakaan yang diselenggarakan KPAD Kota 
Madiun memiliki kualitas yang cukup efektif. Dengan perolehan rata-rata dari variabel reaksi yang 
menunjukkan angka 2.97 yang termasuk dalam kategori cukup efektif. Hal ini terlihat dari respon 
peserta terhadap variabel yang dievaluasi sebagian besar peserta program member respon yang 
positif atau baik terhadap variabel pelatihan. Pada pengumpulan informasi evaluasi program melalui 
probing, diketahui bahwa sebagain besar peserta menyatakan bahwa program pelatihan dan 
pembinaan  ini sesuai dengan kebutuhan mereka sebagai tenaga pengelola perpustakaan yang belum 
memiliki pengetahuan, wawasan dan ketrampilan dalam bidang manajemen pengelolaan 
perpustakaan. salah seorang peserta menambahkan bahwa setelah mengikuti program pelatihan ini, 
merasa bahwa terdapat beberapa hal yang telah mereka lakukan dalam mengelola perpustakaan 
sebelum mengikuti pelatihan, perlu untuk di perbaiki. 
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Evaluasi tahap 2 Learning Level 
Pada tahap kedua evaluasi efektivitas program, dapat dilihat dari hasil pengolahan data primer 

pada tahel 2 memperlihatkan bahwa hasil evaluasi efektivitas pada variabel learning menunjukkan 
angka rata-rata 3.39 yang termasuk dalam kategori Sangat efektif. Adanya peningkatan penguasaan 
pengetahuan dan ketrampilan dalam manajemen pengelolaan perpustakaan. level efektivitas proses 
belajar atau hasil pembelajaran ini ditentukan dengan berdasarkan pada peningkatan penguasaan 
hasil belajar peserta program sebelum dan sesudah.   

Tabel 2 : Hasil evaluasi Learning level 

Variabel yang dievaluasi tahap Kedua 
Rata -
rata 

(Mean) 

Kategori 
Penilaian 

Terdapat Peningkatan Kemampuan 3.56 Sangat Efektif 
Menguasai Materi Pelatihan 2.94 Cukup efektif 

Peserta dapat menyampaikan materi pelatihan 2.94 Cukup efektif 
Peserta memahami materi teknis dalam mengelola 

perpustakaan. 3.57 Sangat Efektif 

Peserta bersemangat untuk mengelola perpustakaan 3.68 Sangat Efektif 
Peserta lebih memahami apa yang menjadi tugasnya 

sebagai tenaga perpustakaan 3.70 Sangat Efektif 

Jumlah 20.39 
Mean 3.39 

Penilaian Sangat Efektif 
Sumber : Hasil pengolahan data primer 

Berdasarkan kuesioner dan didukung dengan data probing, menunjukkan bahwa peserta 
program mengalami peningkatan pengetahuandan ketrampilan terkait materi yang disampaikan 
dalam program pelatihan tersebut.  beberapa responden yang merupakan peserta program pelatihan 
juga menambahkan bahwa setelah mengikuti pelatihan peserta baru mengataui nomor kelas 
klasifikasi, dimana selama mengelola perpustakaan belum dilakukan pengklasifikasihan nomor 
kelas bahan pustaka yang sesuai dengan standar pengklasifikasian. Begitu juga dengan 
pengembangan koleksi, bentuk kerja sama yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kualitas 
layanan, solusi-solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan yamg timbul selama 
melakukan pengelolaan perpustakaan.    

Evaluasi tahap 3 Behavior Level 
Hasil yang dapat dilihat dalam tabel 3 menggambarkan bahwa evaluasi pada tahap ketiga atau 

behavior level  dapat dikatakan memiliki kualitas sangat baik terlihat dari hasil rata-rata sebesar 
3.40,  angka tersebut termasuk dalam kategori cukup efektif.  hal ini dapat diartikan bahwa program 
pelatihan ini dapat mendorong peserta program untuk mengubah perilaku peserta setelah mengikuti 
program pelatihan. dalam hal ini didukung dengan data hasil probing dan observasi di tempat kerja. 
Dari hasil pengamatan, beberapa peserta dapat mengaplikasikan materi pelatihan yang disampaikan 
dalam program pelatihan. salah satunya dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam 
meningkatkan kualitas layana perpustakaan, yakni dengan melakukan kerja sama dengan KPAD 
Kota Madiun untuk pinjam koleksi. Kerja sama tersebut dilakukan untuk memperkaya bahan 
pustaka yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna perpustakaan. namun terdapat beberapa peserta 
peserta program pelatihan yang mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan materi pelatihan. 
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seperti yang disampaikan salah satu responden (R22) bahwa tugas mengelola perpustakaan  
terkadang terkendala oleh tugas lain yang lebih di utamakan yakni mengajar di kelas.  

Berdasarkan  data hasil olahan kuisioner dan probing dengan responden dan pengguna lanyana 
perpustakaan dapat dikatakan program Sosialisasi dan pendampingan SDM peneglola perpustakaan 
meberikan atau berdampak positif terhadap peserta dan juga organisasi. salah seorang responden 
menyampaikan bahwa setelah mengikuti program pelatihan tersebut peserta mengetahui apa yang 
menjadi tugasnya sebagai tenaga perpustakaan dan bagaimana menjalankan tugasnya di 
perpustakaan. materi yang disampaikan dalam pelatihan merupakan materi yang sesuai dengan 
kebutuhan mereka sebagai tenaga pengelola perpustakaan non-pustakawan. Perpustakaan yang 
mereka kelola pasca mengikuti pelatihan, mulai berjalan dengan baik terlihat dari meningkatnya 
jumlah kunjungan serta adanya perhatian dari pihak lain untuk mengembangkan perpustakaan 
khususnya di lingkungan sekolah dan pondok pesantren.  

 
Tabel 3 : Evaluasi behavior level 

Variabel yang dievaluasi tahap ketiga 
Rata -
rata 
(Mean) 

Kategori 
penilaian 

Peserta mengetahui yang menjadi 
tugasnya 3.59 Sangat Efektif 

Peserta melakukan kerjasama untuk 
meningkatkan pelayanan perpustakaan 3.14 Cukup Efektif 

Peserta melakukan kerjasama untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan 3.14 Cukup Efektif 

Peserta menerapkan materi pelatihan 3.75 Cukup Efektif 
Jumlah 13.62 
Mean 3.40 

Kategori penilaian Cukup Efektif 
Sumber : Hasil pengolahan data primer 

Evaluasi tahap 4 Result Level 
Evaluasi terhadap hasil ini bertujuan untuk mengetahui dampak perubahan perilaku kerja 

peserta pelatihan terhadap produktivitas organisasi. Evaluasi program pelatihan ini dikatakan 
berhasil atau efektif ketika tujuan yang diharapkan dari program ini tercapai. Menurut Moekijat 
informasi yang ingin didapat dari evaluasi result ini adalah pengaruh penerapan hasil belajar di 
tempat kerja terhadap efektivitas organisasi. Aspek yang dilihat dalam tahap ini pada umunya 
adalah terkait produktivitas kerja yang meningkat, meningkatnya kualitas layanan, berkurangnya 
keluhan atau kecelakaan kerja dan yang lainnya. Program Sosialisasi dan pendampingan SDM 
pengelola perpustakaan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga perpustakaan, 
khususnya bagi tenaga pengelola perpustakaan non pustakawan. Memalui program tersebut para 
tenaga perpustakaan non pustakawan yang mengikuti pelatihan dapat meningkatkan kualitas 
pengelolaan dan meningkatkan mutu pelayanan perpustakaan.  

Pada tahap terakhir model evaluasi Kirkpatrick ini, dapat dilihat dari hasil pengolahan data 
primer pada tahel 4 memperlihatkan bahwa hasil evaluasi efektivitas menunjukkan angka rata-rata 
3.21 yang termasuk dalam kategori Cukup efektif. Berdasarkan data kuantitatif dan data hasil 
probing yang diperoleh, dapat diketahui bahwa peserta melakukan perbaikan dalam mengelola 
perpustakaan. perbaikan yang mereka lakukan dalam mengelola perpustakaan memberikan dampak 
yang baik. Dimana siswa atau pengunjung perpustakaan terlihat senang dengan pelayanan yang  
diberikan peserta. Pengunjung perpustakaan dari waktu kewaktu terus meningkat. Peserta program 
pelatihan juga menambahkan bahwa perbaikan pengelolaan yang mereka lakukan pasca pelatihan, 
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usaha mereka dalam meningkatkan kunjungan perpustakaan mulai terlihat hasilnya, yakni mulai 
adanya perhatian dari pihak lain untuk mendukung berjalannya fungsi dan peran perpustakaan di 
lingkungan pendidikan.  

Tabel 4 : Hasil evaluasi result level 

Variabel yang dievaluasi tahap keempat 
Rata -
rata 

(Mean) 

Kategori 
Penilaian 

Peserta melakukan perbaikan dalam mengelola 
perpustakaan 

3.66 Sangat Efektif 

Berkurangnya keluhan dari pengguna perpustakaan 2.63 Cukup efektif 
Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan 3.00 Cukup efektif 
Siswa memanfaatkan perpustakaan di waktu 
senggang 

3.56 Sangat Efektif 

Perpustakaan lebih dimanfaatkan oleh pengguna  3.24 Cukup Efektif 
Jumlah 16.09 

Mean (Rata-rata) 3.21 
Penilaian Cukup Efektif 

Sumber : Hasil pengolahan data primer 

KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa hasil evaluasi 

efektivitas program dari hasil evaluasi tahap pertama menunjukkan reaksi peserta program yang 
menggambarkan kualitas dari Program Sosialisai dan Pendampingan SDM Pengelola Perpustakaan. 
berdasarkan hasil evaluasi variabel-variabel pelatihan menunjukkan reaksi yang baik atau positif 
dari peserta. hal tersebut terlihat dari hasil rata-rata pada variabel reaction yaitu sebesar 2.97 yang 
termasuk dalam kategori cukup efektif. Reaksi peserta yang positif terhadap program 
memperlihatkan bahwa program yang mereka ikuti memiliki kualitas yang baik. Reaksi peserta 
terhadap program ini dapat mendorong atau meningkatkan efektivitas dari Program Sosialisai dan 
Pendampingan SDM Pengelola Perpustakaan.  

Hasil evalusi kedua menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap 
peserta program pelatihan terkait manajemen pengelolaan perpustakaan. Dengan hasil evaluasi 
efektivitas pada variabel learning menunjukkan angka rata-rata 3.39 yang termasuk dalam kategori 
Sangat efektif. Selanjutnya pada evaluasi behavior program sosialisasi dan pendampingan SDM 
pengelola perpustakaan yang diselenggarakan oleh KPAD Kota Madiun memberikan perubahan 
perilaku peserta program pelatihan di lingkungan kerja, terkait manajemen pengelolaan 
perpustakaan. Hasil evaluasi menunjukkan rata-rata sebesar 3.40,  angka tersebut termasuk dalam 
kategori cukup efektif.  Beberapa peserta Program Sosialisai dan Pendampingan SDM Pengelola 
Perpustakaan yang telah kembali ketempat kerja, menambahkan bahwa materi pelatihan yang 
didapatkan sangat membentu peserta dalam mengelola perpustakaan.  

 Akhir evaluasi efektivitas Program Sosialisai dan Pendampingan SDM Pengelola 
Perpustakaan atau dampak dari terselenggaranya program ini adalah adanya peningkatan 
pengetahuan terkait manajemen penglolaan perpustakaan, meningkatnya atau membaiknya 
pengelolaan perpustakaan yang dapat meningkatkan kualitas layanan yang dapat di manfaatkan oleh 
pengguna perpustakaan. Dengan hasil evaluasi efektivitas menunjukkan angka rata-rata 3.21 yang 
termasuk dalam kategori Cukup efektif. Berdasarkan hal tersebut dan berdasarkan data kuantitatif 
yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Program Sosialisasi dan Pendampingan 
SDM Pengelola Perpustakaan merupakan program yang cukup efektif. Hal ini terlihat dari hasil 
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rata-rata evaluasi efektivitas dengan menggunakan model Kirkpatrick yaitu sebesar 3.24 yang 
termasuk dalam kategori Cukup Efektif.  

SARAN 
Tujuan program ini adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga perpustakaan dilingkungan 

pendidikan seperti sekolah dan pondok pesantren yang memiliki kompetensi di bidang manajemen 
pengelolaan perpustakaan. untuk kedepanya diharapkan program pengembangan tenaga 
perpustakaan ini juga perlu didukung dengan program-program yang berkaitan dengan 
pengembangan koleksi, pemenuhan kebutuhan informasi atau bahan pustaka yang dibutuhkan 
perpustakaan. Kendala yang juga sering terjadi terkait pengelolaan perpustakaan adalah terkait 
informasi atau bahan pustakan yang di miliki perpustakaan. Diharapkan pengelola perpustakaan 
merupakan tenaga pengelola yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan perpustakaan serta 
fokus pada pekerjaanya. Mengingat tenaga perpustakaan khususnya tenaga perpustakaan sekolah 
merupakan guru atau staff tata usaha yang memiliki pekerjaan utama yang juga harus tetap di 
laksanakan.  
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