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ABSTRAK 

Khoiruli Fatkhur Rohman. 2011. “Proses Pembelajaran Kursus Komputer Paket 

Office di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Demak”. Skripsi, Jurusan 

Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. 

Dosen Pembimbing I : Drs. Siswanto, M.M,  dan Dosen Pembimbing II : Dr. 

Daman, M.Pd.  

Kata Kunci : Proses Pembelajaran, Kursus Komputer Paket Office. 

 

Penelitian ini dilatar belakangi pada kenyataan bahwa pendidikan 

merupakan suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat yang mampu memberi 

ketrampilan untuk bekal tambahan dalam mencari pekerjaan bagi masyarakat. 

Sanggar Kegiatan Belajar sebagai salah satu bentuk pendidikan yang memberikan 

layanan pendidikan bagi masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 

bagaimana proses pembelajaran kursus komputer paket office yang meliputi : 

tujuan, bahan/materi, metode, media, dan evaluasi pembelajaran. Tujuan dalam 

penelitian ini adalah mendeskripsikan proses pembelajaran kursus komputer paket 

office yang meliputi : tujuan, bahan/materi, metode, media, dan evaluasi 

pembelajaran. 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, 

pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Informan terdiri dari 1 pamong belajar, 1 tutor, 4 peserta didik. 

Teknik penganalisisan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) 

Pengumpulan data, (2) Reduksi data, (3) Penyajian data, dan (5) Penarikan 

kesimpulan. 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini : 1) Tujuan pembelajaran, untuk 

membantu peserta didik agar tingkah laku peserta didik berubah, meliputi 

pengetahuan, ketrampilan, dan nilai. 2) Bahan/materi pembelajaran yaitu buku 

diklat dan modul panduan office. 3) Metode pembelajaran dengan ceramah, 

demonstrasi, kelompok kerja, dan tanya jawab. 4) Media pembelajaran yaitu 

perangkat komputer, media visual. 5) Evaluasi pembelajaran, evaluasi formatif 

dan evaluasi sumatif. 

Simpulan dalm penelitian ini adalah tujuan pembelajaran yang paling 

lemah yaitu pada ranah ketrampilan belum terlaksana dengan efektif, keberadaan 

sumber belajar berupa modul dan buku panduan terbatas jumlahnya, metode yang 

digunakan adalah ceramah, demonstrasi, kelompok kerja, dan tanya jawab, Media 

pembelajaran, perangkat komputer dan media visual, evaluasi pembelajaran 

dengan evaluasi formatif dan sumatif. Saran yang disampaikan yaitu : 1) tujuan 

pembelajaran ranah psikomotorik, penguasaan materi oleh peserta didik  perlu 

ditingkatkan. 2) Bahan pembelajaran berupa modul office perlu ditambah, 3) 

Media pembelajaran perlu dilengkapi dengan media audio dan audio visual, serta 

perangkat komputer perlu ditambah. 4) Menggunakan metode pembelajaran yang 

dapat membangkitkan partisipasi peserta didik. 5) Pelaksanaan evaluasi formatif 

perlu melakukan pengamatan dengan seksama, tutor perlu mengevaluasi diri 

apakah penyampaian bahan/materi pembelajaran dalam proses pembelajaran 

dapat diterima oleh peserta didik dengan baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang menekankan pada peningkatan 

kualitas sumberdaya manusia yang beriman kepada tuhan yang maha Esa, berbudi 

pekerti luhur dan berfikir secara rasional. Pendidikan adalah proses interaksi yang 

bertujuan. Pendidikan merupakan faktor yang terpenting dalam rangka 

mensukseskan pembangunan terutama generasi muda. 

Menurut UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, dinyatakan bahwa pendidikan 

merupakan usaha sadar agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya 

melalui proses pembelajaran atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh 

masyarakat. Artinya bahwa manusia sepanjang hidupnya membutuhkan 

pendidikan dalam kehidupannya dan hal ini secara tidak langsung tercermin pada 

aspek kehidupan kita sehari-hari misalnya dalam berorganisasi maupun dalam 

pergaulan masyarakat (bermasyarakat), karena disanalah sebenarnya diri kita 

mengaktualisasikan potensi diri melalui proses pembelajaran pada permasalahan 

yang timbul dalam masyarakat. 

Upaya mengembangkan potensi diri ini tidak saja dapat ditempuh melalui 

jalur pendidikan formal, tetapi juga melalui jalur pendidikan nonformal dan 

informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan 

berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 
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pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar jalur 

pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 

Sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan 

(Depdiknas, 2003: 6). Ketiga jalur pendidikan tersebut pada undang-undang yang 

mendahuluinya, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 10 menyatakan bahwa 

satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan pada jalur pendidikan formal, jalur pendidikan nonformal, dan jalur 

pendidikan informal. Hal tersebut menunjukkan bahwa baik jalur pendidikan 

formal dan jalur pendidikan nonformal mempunyai kedudukan yang sejajar dan 

sama pentingnya. Semakin jelaslah bahwa dalam wacana pendidikan di Indonesia, 

pendidikan nonformal telah memperoleh justifikasi secara yuridis sebagai 

subsistem dari sistem pendidikan nasional. 

Bentuk satuan pendidikan dari jalur nonformal diantaranya  adalah 

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah tempat 

kegiatan pembelajaran masyarakat yang difokuskan pada tempat tertentu 

(Depdikbud,2003:2). Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) merupakan unit pelaksana 

teknis Direktorat Tenaga Teknis Ditjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda 

Depdiknas, berkedudukan sebagai lembaga percontohan di kabupaten/kota. 

Implikasi dari kebijakan tersebut, maka pada era 1990 SKB diwajibkan untuk 

menyelenggarakan berbagai program satuan pendidikan nonformal, seperti 

Kelompok Belajar Paket A, Paket B, Paket C, kursus, dan pendidikan anak usia 
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dini (http://fauziep.blogdetik.com/2009/11/09/ menyoal-keberadaan-sanggar-

kegiatan-belajar-sebagai-lembaga-percontohan/). 

 Salah satu program dari satuan pendidikan nonformal yaitu kursus, kursus 

didefinisikan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, 

Pemuda, dan Olahraga (Kepdirjen Diklusepora) Nomor: KEP-105/E/L/1990 

sebagai berikut: 

Kursus pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat 

selanjutnya disebut kursus, adalah satuan pendidikan luar sekolah yang 

menyediakan berbagai jenis pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental 

bagi warga belajar yang memerlukan bekal dalam mengembangkan diri, 

bekerja mencari nafkah dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang 

lebih tinggi. Kursus dilaksanakan oleh dan untuk masyarakat dengan 

swadaya dan swadana masyarakat.  

 

Kursus sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan pada jalur 

pendidikan nonformal mempunyai kaitan yang sangat erat dengan jalur 

pendidikan formal. Selain memberikan kesempatan bagi peserta didik yang ingin 

mengembangkan keterampilannya pada jenis pendidikan tertentu yang telah ada 

di jalur pendidikan formal juga memberikan kesempatan bagi masyarakat yang 

ingin mengembangkan pendidikan keterampilannya yang tidak dapat ditempuh 

dan tidak terpenuhi pada jalur pendidikan formal. 

Berdasarkan fungsinya, jenis-jenis lembaga kursus itu dapat dikategorikan 

menjadi tiga yaitu: pertama, sejenis bimbingan tes yang bertujuan meningkatkan 

kemampuan belajar melalui pelajaran tambahan untuk bidang-bidang tertentu 

seperti IPA, matematika, bahasa Inggris, dan lain-lain dengan sasaran untuk 

semua pelajar. Tapi ada yang khusus untuk pelajar pada tingkat tertentu saja, 

misalnya kelas III SMTA yang akan mengikuti tes UMPTN. Jenis kedua adalah 

http://fauziep.blogdetik.com/2009/11/09/%20menyoal-keberadaan-sanggar-kegiatan-belajar-sebagai-lembaga-percontohan/
http://fauziep.blogdetik.com/2009/11/09/%20menyoal-keberadaan-sanggar-kegiatan-belajar-sebagai-lembaga-percontohan/
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kursus-kursus keterampilan yang bertujuan memberikan atau meningkatkan 

keterampilan mengetik, kecantikan, bahasa asing, akuntansi, montir, menjahit, 

sablon, babysitter, dan lain-lain. Sasaran lembaga ini mayoritas adalah para 

lulusan SMP dan SMTA yang memerlukan sertifikat keterampilan untuk mencari 

kerja. Jenis ketiga adalah pengembangan profesi, seperti kursus sekretaris atau 

humas perusahaan, akuntan publik, kepribadian, dan lain-lainnya. Sasarannya 

tamatan SMTA sampai perguruan tinggi, dari yang belum bekerja sampai yang 

sudah bekerja, namun ingin meningkatkan profesionalismenya. Jenis ketiga ini 

lebih ke arah pembentukan image dalam masyarakat, bukan hanya sekadar 

memberikan keterampilan teknis saja. Karena itu dari segi waktu pelaksanaan 

kursus lebih panjang, yaitu antara enam bulan sampai dua tahun 

(http://kurtekdik06.blogspot.com/2008/05/ict-untuk-pendidikan-luar-

sekolah.html) 

Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan tekhnologi dan informasi 

sangat dibutuhkan terutama peralatan modern yang digunakan untuk membantu 

pekerjaan masyarakat, salah satunya perangkat komputer. Perangkat komputer 

dapat mempermudah/meringankan suatu pekerjaan sehingga pekerjaan akan lebih 

cepat terselesaikan. Oleh karena itu upaya dalam menanggapi hal tersebut 

pendidikan nonformal mengadakan program ketrampilan kursus komputer.  

Dalam kursus komputer dibagi dalam beberapa paket yang sering digunakan 

masyarakat, meliputi: Paket Office: Pengenalan Komputer, MS WORD & MS 

EXCEL. Paket Presentasi: MS POWER POINT. Paket Desain Grafis (Dasar): 

http://kurtekdik06.blogspot.com/2008/05/ict-untuk-pendidikan-luar-sekolah.html
http://kurtekdik06.blogspot.com/2008/05/ict-untuk-pendidikan-luar-sekolah.html
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Photoshop, Corel Draw, Page Maker. Paket Desain Grafis (Lanjutan): Photoshop, 

Corel Draw, Page Maker. 

Dengan adanya kursus komputer diharapkan masyarakat mengenal 

komputer dan dapat mengoperasikannya untuk mempermudah/meringankan suatu 

pekerjaan sehingga pekerjaan akan lebih cepat terselesaikan. Untuk mewujudkan 

harapan dan keberhasilan kursus komputer, paket yang sesuai harapan tersebut 

adalah Paket Office. Dikarenakan Paket Office ini merupakan paket aplikasi 

perkantoran sehingga banyak diminati karena dapat membantu pekerjaan warga 

belajar tersebut dalam bekerja dan menambah ketrampilan komputer tentunya. 

Kompetensi Paket Office tersebut meliputi mengoperasikan sistem operasi, 

pengoperasian sistem operasi ini meliputi pemahaman konsep dasar komputer, 

pengoperasi komputer dan keamanan file/folder serta kinerja sistem komputer. 

Program pengolah kata dapat digunakan untuk pengetikan naskah sesuai dengan 

format yang ditentukan dengan menggunakan fasilitas-fasilitas dari program 

pengolah kata. Program pengolah angka dapat digunakan untuk penyelesaian 

laporan-laporan yang berhubungan dengan angka (perhitungan) dengan 

menggunakan fungsi-fungsi aritmatika, logika, fungsi tabel, dan pengolahan data 

base. 

Penyampaian kompetensi paket Office dilakukan melalui kegiatan 

pembelajaran. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 

2003 menyatakan bahwa: “Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. Hal itu 

senada dengan pendapat Nana Sudjana (1989:28), pembelajaran pada hakekatnya 
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adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. 

Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada tujuan dan proses 

berbuat melalui berbagai pengalaman. Belajar juga merupakan proses melihat, 

mengamati dan memahami sesuatu. 

Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri atas berbagai 

komponen yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Komponen tersebut 

adalah tujuan, pendidik, peserta didik, materi, metode, media, dan evaluasi. Dari 

komponen-komponen pembelajaran tersebut, tujuan dijadikan fokus utama 

pengembangan, artinya komponen-komponen yang lain dikembangkan mengacu 

pada komponen tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu pembelajaran 

merupakan suatu proses komunikasi transksional yang bersifat timbal balik, baik 

antara pendidik dengan peserta didik, peserta didik dengan peserta didik untuk 

mencapai tujuan yang telah dicapai. Komunikasi transaksional adalah bentuk 

komunikasi yang dapat diterima, dipahami, dan disepakati oleh pihak-pihak yang 

terkait dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran komponen-

komponenya saling keterkaitan yang mengacu pada suatu tujuan yang ingin 

dicapai (http://kuliahpunya.blogspot.com/ 2009/12/komponen-komponen-

pembelajaran.html). 

Dalam menentukan tercapai tidaknya tujuan pembelajaran perlu adanya 

usaha penilaian atau evaluasi. Penilaian atau evaluasi memberikan nilai 

berdasarkan suatu kriteria tertentu. Hasil dari penilaian dinyatakan dalam bentuk 

hasil belajar. Evaluasi akan sangat berguna jika dapat membantu instruktur, 

http://kuliahpunya.blogspot.com/%202009/12/komponen-komponen-pembelajaran.html
http://kuliahpunya.blogspot.com/%202009/12/komponen-komponen-pembelajaran.html


7 

 

peserta didik, dan pengelola pendidikan untuk membuat pertimbangan yang 

digunakan dalam mengambil keputusan yang bermakna. 

Jurnal Internasional of process assessment vol.1 oleh Kathleen Connolly 

dari William Paterson University of New Jersey (2004), mengatakan : The process 

assessment consists of deteremining the outcomes to be assessed, the measures to 

be used, and the standards to be reached. When data has been collected, it must be 

evaluated and used to make improvement. Finally, the assessment process itself 

should be assessed. 

Proses penilaian terdiri dari menentukan hasil yang akan dinilai, 

langkah-langkah yang akan digunakan, dan standar yang harus dicapai. 

Ketika data telah dikumpulkan, itu harus dievaluasi dan digunakan untuk 

membuat perbaikan. Akhirnya, proses penilaian itu sendiri harus dinilai 

(http://www.bepress.com). 

 

Evaluasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk 

mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya 

dibandingkan dengan suatu tolak ukur untuk memperoleh suatu kesimpulan. 

Fungsi utama evaluasi adalah menelaah suatu objek atau keadaan untuk 

mendapatkan informasi yang tepat sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. 

Sesuai pendapat Grondlund dan Linn (1990) mengatakan bahwa evaluasi 

pembelajaran adalah suatu proses mengumpulkan, menganalisis dan 

menginterpretasi informasi secara sistematik untuk menetapkan sejauh mana 

ketercapaian tujuan pembelajaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi 

adalah proses mendeskripsikan, mengumpulkan dan menyajikan suatu informasi 

yang bermanfaat untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Evaluasi 

pembelajaran merupakan evaluasi dalam bidang pembelajaran. Untuk 

http://www.bepress.com/
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memeperoleh informasi yang tepat dalam kegiatan evaluasi dilakukan melalui 

kegiatan pengukuran. Pengukuran merupakan suatu proses pemberian skor atau 

angka-angka terhadap suatu keadaan atau gejala berdasarkan atura-aturan tertentu. 

Dengan demikian terdapat kaitan yang erat antara pengukuran (measurment) dan 

evaluasi (evaluation). Kegiatan pengukuran merupakan dasar dalam kegiatan 

evaluasi (http://sitimasrurohum.blogspot.com /2009/05/desain-robot.html). 

Di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Demak penyelenggaraan kursus 

komputer sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Kursus komputer merupakan 

salah satu kursus yang dominan terbanyak peserta didiknya dibandingkan dengan 

kursus lainnya di Sanggar Kegiatan Kabupaten Demak, dikarenakan kursus 

komputer tersebut diperuntukan bagi peserta didik kejar paket C yang ada di 

Sanggar Kegiatan Kabupaten Demak untuk menambah ketrampilan dan kualitas 

lulusan kejar paket C dibanding dengan lulusan kejar paket C yang lain. Peserta 

didik kursus komputer berjumlah 50 orang yang terdiri dari peserta didik kejar 

paket C kelas 1 berjumlah 35 orang dan kelas 2 berjumlah 15 orang, dan Paket 

Office sendiri diperuntukan bagi peserta didik kejar paket C kelas 2, sehingga 

peserta didiknya berjumlah 15 orang. 

Hasil dari penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang 

akan diteliti diantaranya sebagaimana dilakukan oleh Neni Sasmitaningrum 

(UNNES, 2006) dalam penelitianya yang berjudul Evaluasi terhadap 

pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi pada siswa kelas VIII SMPN 1 

Tayu-Pati, menyimpulkan hasil penelitianya yaitu : Perencanaan pembelajaran 

TIK pada siswa kelas VIII SMPN 1 Tayu-Pati berdasarkan observasi dan 
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wawancara dari guru pengampu mata pelajaran TIK adalah cukup baik. Dapat 

dilihat dari perencanaan, pelaksanaan pembelajaran yang sudah terencana 

sehingga memudahkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan didukung adanya 

GBPP, RPP, Buku pelajaran serta sarana prasarana pembelajaran. Pelaksanaan 

pembelajaran TIK siswa kelas VIII SMPN 1 Tayu-Pati dinilai responden cukup 

baikkhususnya dengan adanya praktik secara langsung. Hasil pelaksanaan 

pembelajaran TIK pada siswa kelas VIII SMPN 1 Tayu-Pati cukup baik ( 74,8 % ) 

dilihat dari kualitas guru, ketrampilan yang didapat selama mengikuti 

pembelajaran TIK. Selain itu hasil pekerjaan siswa juga cukup memuaskan. 

Hal yang menarik pada kursus komputer di Sanggar Kegiatan Belajar 

Kabupaten Demak yaitu kursus komputer dilaksanakan untuk peserta didik kejar 

paket C agar memiliki ketrampilan lebih  dibandingkan  peserta  didik  kejar  

paket C yang lain dan juga instruktur dalam proses pembelajarannya apakah 

seperti pembelajaran disekolah-sekolah formal yang mengacu pada komponen-

komponen pembelajaran seperti tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi. 

Dalam kursus komputer seorang pendidik menyampaikan materi yang menjadi 

pedoman pembelajaran tersebut dengan metode ceramah dan praktek langsung 

dengan menggunakan alat pembelajaran perangkat komputer yang menjadi 

kewajiban dalam kursus komputer. instruktur melakukan evaluasi 

pembelajarannya dapat berupa tes, wawancara, dan pengamatan langsung kepada 

warga belajarnya sehingga instruktur dapat mengetahui keberhasilan kursus 

tersebut sesuai dengan tiga aspek pendidikan yaitu kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Oleh karena itu peneliti tertarik mengangkat topik tentang 
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bagaimana seorang pendidik dalam proses pembelajaran dan mengevaluasi 

pembelajaran kursus komputer sehingga peneliti mengambil judul “PROSES 

PEMBELAJARAN KURSUS KOMPUTER PAKET OFFICE DI SANGGAR 

KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN DEMAK “. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : 

1.2.1. Bagaimanakah proses pembelajaran kursus komputer paket office di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Demak yang terdiri dari komponen 

pembelajaran: 

1.2.1.1 Tujuan pembelajaran kursus komputer paket office di Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Demak ? 

1.2.1.2 Bahan/materi pembelajaran kursus komputer paket office di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Demak ? 

1.2.1.3 Metode pembelajaran kursus komputer paket office di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Demak ? 

1.2.1.4 Media pembelajaran kursus komputer paket office di Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Demak ? 

1.2.1.5 Evaluasi pembelajaran kursus komputer paket office di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Demak ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut : 
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1.3.1 Mendeskripsikan proses pembelajaran kursus komputer paket office di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Demak yang terdiri dari komponen 

pembelajaran: 

1.3.1.1 Tujuan pembelajaran kursus komputer paket office di Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Demak. 

1.3.1.2 Bahan/materi pembelajaran kursus komputer paket office di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Demak. 

1.3.1.3 Metode pembelajaran kursus komputer paket office di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Demak. 

1.3.1.4 Media pembelajaran kursus komputer paket office di Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Demak. 

1.3.1.5 Evaluasi pembelajaran kursus komputer paket office di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Demak. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat teoritis : 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan 

konstribusi yang besar terhadap program kursus komputer di Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Demak pada khususnya dan dunia pendidikan 

pada umumnya terkait dengan perkembangan pengetahuan dan tekhnologi. 

1.4.2. Manfaat praktis : 

Hasil penelitian ini bisa sebagai sumber inspirasi untuk selalu 

meningkatkan pembelajaran yang senantiasa mengikuti perkembangan 
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pengetahuan dan teknologi. Sehingga instruktur dapat mengembangkan 

kompetensinya dalam proses belajar mengajar, dan dapat mengetahui 

manfaat pembelajaran, sehigga dapat meningkatkan prestasi belajar 

peserta didiknya. 

1.5 Penegasan Istilah 

1.5.1. Pembelajaran 

Gagne (1981) menyatakan bahwa pembelajaran merupakan serangkaian 

peristiwa eksternal partisipan yang dirancang untuk mendukung proses internal 

belajar. Peristiwa belajar ini dirancang agar memungkinkan partisipan belajar 

memproses informasi nyata dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

(Achmad Rifa’i, 2009 : 30). 

Pembelajaran adalah proses kombinasi yang tersusun meliputi unsur 

manusia, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling 

mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran ( Oemar Hamalik, 1994 : 

54 ). 

Pembelajaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan warga 

belajar belajar dan instruktur mengajar berlangsung dalam satu proses bersamaan 

untuk mencapai tujuan instruksional, sehingga proses belajar berarti hubungan 

aktif instruktur dan warga belajar yang berlangsung dalam ikatan tujuan 

instruksional meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. 
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1.5.2. Kursus komputer 

Kursus didefinisikan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar 

Sekolah, Pemuda, dan Olahraga (Kepdirjen Diklusepora) Nomor: KEP-

105/E/L/1990 sebagai berikut: Kursus pendidikan luar sekolah yang 

diselenggarakan masyarakat selanjutnya disebut kursus, adalah satuan pendidikan 

luar sekolah yang menyediakan berbagai jenis pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap mental bagi warga belajar yang memerlukan bekal dalam mengembangkan 

diri, bekerja mencari nafkah dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang 

lebih tinggi. Kursus dilaksanakan oleh dan untuk masyarakat dengan swadaya dan 

swadana masyarakat. 

Yang dimaksud kursus komputer dalam penelitian ini adalah satuan 

pendidikan luar sekolah yang menyediakan berbagai jenis pengetahuan, 

keterampilan komputer bagi warga belajar yang memerlukan bekal dalam 

mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah. 

1.5.3. Sanggar Kegiatan Kabupaten Demak 

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) merupakan unit pelaksana teknis 

Direktorat Tenaga Teknis Ditjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda 

Depdiknas, berkedudukan sebagai lembaga percontohan di kabupaten/kota. 

Implikasi dari kebijakan tersebut, maka pada era 1990 SKB diwajibkan untuk 

menyelenggarakan berbagai satuan pendidikan nonformal, seperti Kelompok 

Belajar Paket A, Paket B dan Paket C, kursus dan pendidikan anak usia dini. Pada 

saat itu terjadi pergeseran dari SKB sebagai penyelenggara diklat bagi tenaga 

teknis (pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal) menjadi 
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penyelenggara satuan pendidikan nonformal. Walaupun SKB sebagai 

penyelenggara diklat bagi tenaga teknis tetap dilakukan, namun SKB diwajibkan 

untuk menyelenggarakan satuan pendidikan pendidikan nonformal 

(http://fauziep.blogdetik.com/2009/11/09/menyoal-keberadaan-sanggar-kegiatan-

belajar-sebagai-lembaga-percontohan/). 

Sanggar Kegiatan Belajar Demak dibangun pada tahun 1984 secara resmi 

beroperasi pada tanggal 20 Februari 1989. Pada era Otonom Daerah tahun 2000, 

SKB Demak diserahkan kepada Pemda Kabupaten Demak, berubah menjadi Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Demak. Fungsi dari Sanggar 

kabupaten Demak yaitu : 

1. Membangkitkan dan menumbuhkan kemauan belajar masyarakat, agar 

masyarakat gemar belajar. 

2. Pemberian penyuluhan dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan 

program PLSP. 

3. Pembuatan percontohan program PLSP. 

4. Penyusun pelayanan informasi kegiatan PLSP. 

5. Pemberian pelayanan informasi kegiatan PLSP. 

6. Pengelolaan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Sanggar. 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian 

isi dan bagian akhir skripsi. 

1.6.1 Bagian Awal Skripsi 
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Bagian Pendahuluan terdiri dari halaman judul, pernyataan, persetujuan 

pembimbing, pengesahan kelulusan, motto dan persembahan, kata pengantar, 

daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. 

1.6.2 Bagian Isi 

Bagian isi meliputi: 

BAB 1  : Pendahuluan yang berisi : latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan 

istilah dan sistematika  penulisan skripsi. 

BAB 2             : Kajian Pustaka menguraikan tentang pengertian 

pendidikan, tujuan pendidikan, jalur pendidikan, 

pengertian pendidikan nonformal, satuan pendidikan 

nonformal, pengertian pembelajaran, teori pembelajaran, 

komponen-komponen pembelajaran, pengertian kursus, 

rumpun kursus, kursus komputer paket office, kerangka 

berfikir penelitian. 

BAB 3             : Metode Penelitian. Berisi tentang pendekatan penelitian, 

lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, 

metode pengumpulan data, keabsahan data, dan metode 

analisis data 

BAB 4             : Hasi Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menguraikan 

hasil penelitian dan pembahasan. 
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BAB 5   : Penutup. Merupakan bahan terakhir yang berisi simpulan 

dari pembahasan dan saran yang berkaitan dengan hasil 

penelitian 

 

1.6.3 Bagian Akhir Skripsi  

Berisi Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran. Daftar pustaka berisi 

tentang daftar buku atau literatur yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran 

berisi tentang kelengkapan skripsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 
2.1 Pendidikan 

2.1.1 Pengertian Pendidikan 

Berdasarkan UUD 1945 diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan 

kehidupan bangsa dan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan manusia 

serta masyarakat yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, keahlian, dan 

ketrampilan, kesejahteraan jasmani dan rohani, serta kepribadian yang mantap 

dan mandiri. 

Dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, dinyatakan bahwa pendidikan 

merupakan usaha sadar agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya 

melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh 

masyarakat. 

Dari definisi tersebut, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses penbelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 
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2.1.2 Tujuan Pendidikan 

Tujuan pendidikan nasional yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 

adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mewujudkan masyarakat yang cerdas 

di era seperti sekarang ini sangat penting digalakkan. Pendidikan merupakan 

salah satu usaha dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional dan 

merupakan investasi sumber daya manusia jangka panjang yang mempunyai 

nilai strategis bagi kelangsungan peradaban manusia di dunia. 

Tujuan pendidikan nasional tercantum dalam Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 yang menyatakan : 

Pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Dari pernyataan diatas tampak jelas bahwa pendidikan harus mampu 

membentuk atau menciptakan tenaga-tenaga yang mampu mengikuti dan 

melibatkan diri dalam proses perkembangan, karena pembangunan merupakan 

proses perkembangan, yaitu proses perubahan yang meningkat dan dinamis. Ini 

berarti bahwa penbangunan hanya dapat dilaksanakan oleh manusia-manusia 

yang berjiwa pembangunan, yaitu manusia yang dapat menunjang pembangunan 

bangsa dalam arti luas, baik material, spiritual, serta sosial budaya. 

2.1.3 Jalur Pendidikan 

Konsep pendidikan mengenal tiga jalur pendidikan, yaitu jalur pendidikan 

keluarga, jalur pendidilan sekolah, jalur pendidikan dalam masyarakat. Dalam 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menggariskan bahwa satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan 
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yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal 

pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan formal adalah jalur 

pendidikan yang terstruktur dan berjenjang terdiri atas pendidikan dasar, 

menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur 

pendidikan diluar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara 

terstruktur dan berjenjang, sedangkan pendidikan informal adalah jalur 

pendidikan keluarga dan lingkungan. 

 

2.2 Pendidikan Nonformal 

2.2.1 Pengertian Pendidikan Nonformal 

Pendidikan nonformal merupakan pendidikan yang diselenggarakan diluar 

sistem pendidikan persekolahan yang berorientasi pada pemberian layanan 

pendidikan kepada kelompok masyarakat yang karena suatu hal tidak dapat 

mengikuti pendidikan formal di sekolah. 

Pendidikan nonformal dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan nonformal 

diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan 

yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan pelengkap pendidikan formal 

dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. 

Selanjutnya Coombs dalam Sudjana (2001 : 22), mengemukakan 

pendidikan nonformal sebagai berikut : 

Pendidikan nonformal ialah setiap kegiatan terorganisir dan 

sistematis, di luar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara 

mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, 
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yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu didalam 

mencapai tujuan belajarnya. 

 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dilihat bahwa pendidikan 

nonformal dilakukan secara terprogram, terencana, dilakukan secara mandiri 

ataupun merupakan bagian pendidikan yang lebih luas untuk melayani peserta 

didikdengan tujuan mengembangkan kemampuan-kemampuan seoptimal 

mungkin serta untuk mencapai kebutuhan hidupnya. 

2.2.2 Tujuan Pendidikan Nonformal 

Pendidikan nonformal pada prinsipnya memiliki tujuan untuk 

mengembangkan sumber daya manusia dalam kualitas dan potensi dalam 

dirinya melalui pendidikan yang berlangsung sepanjang hayat, hal ini 

sebagaimana dikemukakan SEAMEO dalam Sudjana (2001 : 47), sebagai 

berikut : 

Tujuan pendidikan nonformal adalah untuk mengembangkan 

pengetahuan, sikap, ketrampilan, dan nilai-nilai yang memungkinkan bagi 

seseorang atau kelompok untuk berperanserta secara efisien dan efektif 

dalam lingkungan keluarganya, pekerjaannya, masyarakat, dan bahkan 

negaranya. 

 

Dengan demikian pendidikan nonformal tidak hanya membekali peserta 

didiknya dengan sejumlah kemampuan (pengetahuan, sikap, dan lain-lain) 

melainkan juga mempersiapkan peserta didiknya untuk menjadi sumber daya 

manusia yang mampu mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya di tengah 

masyarakat. 

2.2.3 Sasaran Pendidikan Nonformal 

Pendidikan nonformal, sebagai subsistem pendidikan nasional, mencakup 

pula bentuk-bentuk pendidikan lainya sepanjang pendidikan tersebut 
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diselenggarakan diluar jalur (subsistem) pendidikan formal yang berkaitan 

dengan upaya pemenuhan kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat 

diperoleh dalam jalur pendidikan formal. 

Soelaiman Joesoep (1999 : 43) menyatakan sasaran atau lingkup 

pendidikan nonformal yaitu : 

1. Mass Education (pendidikan massa), yakni pendidikan yang diberikan 

kepada orang dewasa di luar lingkungan sekolah, yang bertujuan 

memberikan kecakapan baca tulis dan pengetahuan umum, untuk dapat 

mengikuti perkembangan dan kebutuhan hidup sekelilingnya. 

2. Adult Education (pendidikan orang dewasa), yakni usaha atau kegiatan 

yang pada umumnya dilakukan dengan kemauan sendiri (bukan 

dipaksa dari atas) orang-orang dewasa, termasuk pemuda di luar batas 

tertinggi masa kewajiban belajar dan dilangsungkan di luar lingkungan 

sekolah biasa. Pendidikan ini dibagi menjadi beberapa bagian, seperti : 

pendidikan lanjutan, pendidikan pembaharuan, pendidikan kader 

organisasi, pendidikan populer.  

3. Fundamental Education (pendidikan dasar), pendidikan dasar ini 

ditujukan kepada masyarakat dan daerah yang terbelakang agar 

masyarakat dan daerah ini dapat menyamai dengan masyarakat 

sekitarnya yang lebih maju. 

4. Pendidikan masyarakat, pendidikan ini ditujukan kepada orang dewasa 

termasuk pemuda diluar batas umur tertinggi kewajiban belajar dan 

dilakukan di luar lingkungan dan system pengajaran biasa. Pendidikan 

ini seperti : kursus atau pelatihan, kumpulan belajar, kelas bebas. 

5. Pendidikan kemasyarakatan, dalam kamus paedagogik, pendidikan 

kemasyarakatan sebagai pendidikan yang meliputi bagian pendidikan 

yang mempersiapkan anak-anak untuk tugasnya sebagai penghasil dan 

pemakai. 

6. Exstension Education, secara umum diartikan sebagai kegiatan 

pendidikan yang dilaksanakan di luar lingkungan sekolah biasa, 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi untuk mengimbangi hasrat 

masyarakat yang ingin menjadi peserta aktif dalam pergolakan zaman. 

 

2.2.4 Satuan Pendidikan Nonformal 

Dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

dinyatakan bahwa, satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus dan 
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pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, 

serta satuan pendidikan yang sejenis. 

1. Lembaga Kursus dan Pelatihan 

Lembaga Kursus dan pelatihan adalah satuan pendidikan nonformal yang 

berfungsi menyelenggarakan kursus dan/atau pelatihan  bagi masyarakat 

yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan 

sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha 

mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. 

Satuan Lembaga kursus dan pelatihan biasanya menyelenggarakan program 

pendidikan kecapakapan hidup, program pendidikan keterampilan dan 

pelatihan kerja, dan program pendidikan kepemudaan. 

2. Kelompok Belajar 

Kelompok belajar adalah  medium bagi anggota  masyarakat yang tergabung 

dalam program pendidikan nonformal untuk belajar dan saling 

membelajarkan sesuai dengan tujuan dan target program. Beberapa program 

PNFI yang mengelompokkan sasaran/warga belajar dalam kelompok belajar 

antara lain pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, dan PAUD. 

Biasanya anggota kelompok belajar memiliki kesamaan tujuan dan motivasi 

untuk belajar bersama, nilai dan norma yang diakui bersama sebagai 

pengikat dalam kelompok. 

3. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah suatu wadah yang 

menampung berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat diarahkan pada 
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pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan di bidang 

pendidikan, sosial, ekonomi dan budaya. Tujuan PKBM adalah untuk 

memperluas kesempatan warga masyarakat, khususnya yang tidak mampu 

untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang 

diperlukan untuk mengembangkan diri dan bekerja mencari nafkah. Karena 

itu PKBM dapat menyelenggarakan berbagai program pendidikan nonformal 

sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat disekitarnya. 

4. Majelis Taklim 

Majelis Taklim merupakan  satuan pendidikan nonformal yang 

memfokuskan pada pendidikan Islam melalui ceramah umum atau pengajian 

Islam. Tempat kegiatan majelis taklim dapat dilakukan di halaman masjid 

atau kantor-kantor atau di tempat lain yang dikhususkan untuk itu. Prinsip 

kegiatan majelis taklim adalah kemandirian dan swadaya masyarakat dari 

masing-masing anggotanya. Dengan kata lain, majelis taklim adalah 

lembaga pengajian Islam yang memiliki ciri-ciri tersendiri dilihat dari sudut 

metode dan buku pegangan yang digunakan jama’ah, pengajar 

(ustaz/ustazah), materi yang diajarkan, sarana, dan tujuan. 

2.2.5 Pendidikan Luar Sekolah 

Pada umumnya sasaran Pendidikan Luar Sekolah adalah mereka yang 

tergolong orang dewasa. Orang dewasa nampaknya menyukai belajar sepanjang 

hayat dalam masa kehidupanya. Menurut Knowles (1980), istilah pendidikan 

orang dewasa menunjuk pada tiga pengertian secara berbeda. Dalam pengertian 

pertama, paling luas, istilah pendidikan orang dewasa digunakan untuk 
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menggambarkan proses belajar. Pengertian ini meliputi prosesperolehan 

pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, sikap, minat ataupun nilai-nilai baru 

bagi masyarakat. Istilah ini digunakan oleh orang dewasa untuk 

mengembangkan diri baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan 

orang lain dan digunakan oleh lembaga untuk mengembangkan ketenagakerjaan 

dan sejenisnya. 

Dalam pengertian kedua lebih teknis, pendidikan orang dewasa 

menggambarkan kegiatan terorganisir yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga 

untuk memperoleh tujuan pendidikan spesifik. Dalam pengertian ini pendidikan 

orang dewasa terdapat kelas-kelas terorganisir, kelompok belajar, ceramah, 

program membaca terencana, diskusi terpimpin dan sejenisnya. 

Pengertian yang ketiga, merupakan kombinasi antara proses dan aktifitas 

gerakan atau praktik sosial. Dalam pengertian ini pendidikan orang dewasa 

terarah pada kegiatan perbaikan metode dan materi belajarpartisipan, 

memperluas kesempatan partisipan untuk belajar dan meningkatkan kebudayaan 

masyarakat. 

Pendidikan Luar sekolah seharusnya tidak dirancang untuk menghasilkan 

orang yang hanya pandai tetapi juga aktif, bijaksana dalam mengarungi alur-alur 

kehidupan, paling tidak ada 2 karateristik utama dalam pendidikan Luar 

sekolah, pertama dilihat dari penyelenggaraanya pendidikan luar sekolah 

memiliki yang membedakan dirinya dengan pendidikan sekolah. 

Ciri-ciri tersebut antara lain : 

1. Tidak dibatasi oleh jenjang, waktu, usia, dan tingkat pendidikan 
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sebelumnya. 

2. Orientasi studi bersifat jangka pendek dan praktis. 

3. Merupakan respon dari kebutuhan mendesak (dari peserta). 

4. Kurang dipentingkanya mandat (credential) ijazah atau sejenisnya. 

Dengan ciri-ciri ini terbuka kemungkinan untuk mengadakan penyelengaraan 

program agar lebih sesuai dengan tuntutan profesi lingkungan peserta didik. 

Kedua, dilihat dari proses belajarnya. Pada umumnya sasaran PLS adalah 

mereka yang tergolong orang dewasa. Orang dewasa memiliki konsep diri (self-

concept), pengalaman (experinence), kesiapan untuk belajar (readmenta learn), 

dan orientasi belajar (orientasi toward learning) yang berbeda dengan anak 

(Knowles,1977 dalam Umberio Sihombing, 2000). 

Dari dua karateristik tersebut, dapat disiasati bahwa pendidikan luar 

sekolah seharusnya bukan pola pendidikan yang statis, reaktif dengan acuan 

yang kaku tetapi dinamis, adaptif yang siap menghadapi perubahan. Masalah 

waktu belajar dimungkinkan untuk disesuaikan agar setiap peserta didik bebas 

memilih waktu yang tepat baginya. 

Journal internasional of Andragogy Education vol.2 oleh Sarah Carroll, 

Suffolk University, Boston (2002), mengemukakan : 

karateristik education of adult : 

1. Tend to be self-directed. 

2. Have a rich reservoir of experience that can serve as a resource for 

learning. 

3. Are frequently affected by your need to know or do something 

4. Tend to have a life-, task-, or problemcentered orientation to learning 

as opposed to a subject-matter orientation. 

5. Are generally motivated to learn from within. 
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Artinya : karateristik pendidikan orang dewasa : (1) Cenderung 

untuk menjadi diri sendiri. (2) Mempunyai suatu reservoir yang kaya dari 

pengalaman bahwa dapat bertindak sebagai suatu sumber daya untuk 

belajar. (3) Sering dipengaruhi untuk mengetahui atau melakukan sesuatu. 

(4) Cenderung untuk memiliki suatu kehidupan, tugas, atau orientasi 

problemcentered untuk belajar sebagai lawan suatu orientasi hal. (5) 

Secara umum termotivasi untuk tahu dari di dalam. 

 

Untuk dapat mewujudkan pola yang demikian para petugas harus memiliki 

inisiatif, kreatifitas, rasa empati, kemampuan berkomunikasi dan kemampuan 

mengadakan persuasi baik kepada peserta didik, tokoh masyarakat, organisasi 

kemasyarakatan dan berbagai sector yang menaruh perhatian pada 

pemberdayaan masyarakat. 

 

2.3 Pembelajaran 

2.3.1 Pegertian pembelajaran 

Belajar pada hakikatnya adalah kegiatan yang dilakukan secara sadar oleh 

seseorang yang menghasilkan perubahan tingkah laku pada diri sendiri, baik 

dalam bentuk pengetahuan dan ketrampilan baru maupun dalam bentuk sikap 

dan nilai yang positif. 

Gagne (1981) menyatakan bahwa pembelajaran merupakan serangkaian 

peristiwa eksternal partisipan yang dirancang untuk mendukung proses internal 

belajar. Peristiwa belajar ini dirancang agar memungkinkan partisipan belajar 

memproses informasi nyata dalam rangka mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan (Achmad Rifa’i, 2009 : 30). 

Pembelajaran adalah proses kombinasi yang tersusun meliputi unsur 

manusia, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling 
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mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran (Oemar Hamalik, 1994 : 

54). 

Dari definisi tersebut, pembelajaran dapat dipahami sebagai suatu 

perubahan tingkah laku, sebagai akibat dari pengalaman dalam interaksi dengan 

lingkungan dan perubahan dalam belajar yang terjadi dengan usaha yang 

disengaja dengan tujuan tertentu. Perubahan yang dimaksudkan disini adalah 

dalam pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, dan nilai sikap. Belajar 

merupakan proses yang kompleks pada diri seseorang. Pertanda seseorang telah 

belajar dapat dilihat dari adanya perubahan tingkah laku pada dirinya. 

2.3.2 Teori Pembelajaran 

1. Pembelajaran menurut aliaran behavioristik, menurut aliran ini pembelajaran 

adalah upaya membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan 

menyediakan lingkungan, agar terjadi hubungan dengan lingkungan dengan 

tingkah laku pembelajar. Oleh karena itu disebut juga pembelajaran 

perilaku. 

2. Pembelajaran menurut aliran kognitif 

a. Jean Piaget, Piaget mengemukakan 3 prinsip pembelajaran yaitu: 

- Belajar aktif, menciptakan suatu kondisi belajar yang memungkinkan 

siswa belajar sendiri. 

- Belajar lewat interaksi sosial, menciptakan suasana yang 

memungkinkan adanya interaksi antar siswa. 

- Belajar lewat pengalaman sendiri, didasarkan pada pengalaman nyata. 

b. JA Brunner, menurut Brunner dalam pengajaran di sekolah hendaknya 
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mencakup: 

- Pengalaman-pengalaman optimal untuk mau dan dapat belajar. 

Pendidik memberi kesempatan kepada peserta didik agar memperoleh 

pengalaman optimal dalam proses belajar dan meningkatkan kemauan 

belajar. 

- Penstrukturan pengetahuan untuk pemahaman optimal. Pembelajaran 

hendaknya dapat memberikan struktur yang jelas dari suatu 

pengetahuan yang dipelajari anak-anak. 

- Perincian urutan penyajian materi pelajaran. Pendekatan pembelajaran 

dilakukan dengan peserta didik dibimbing melalui urutan masalah, 

sekumpulan materi pelajaran yang logis dan sistematis untuk 

meningkatkan kemampuan dalam menerima, mengubah, dan 

menstranfer apa yang telah dipelajari. 

- Cara pemberian penguatan. Pujian atau hukuman perlu dipikirkan cara 

penggunaannya dalam proses belajar mengajar. 

c. David Ausubel, Ausubel mengemukakan teori belajar bermakna 

(meaningful learning). Belajar bermakna adalah proses mengkaitkan 

informasi baru dengan konsep-konsep yang relevan dan terdapat dalam 

struktur kognitif seseorang. 

3. Pembelajaran menurut aliran humanistik. 

Pendidikan humanistik sangat mementingkan adanya rasa kemerdekaan 

dan tanggung jawab. Aliran ini mempunyai tujuan pendidikan yaitu 

memanusiakan manusia agar manusia mampu mengaktualisasi diri sebaik-
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baiknya. Aliran humanistik tidak mempunyai teori belajar khusus, tetapi 

hanya bersifat ekletik, dalam arti mengambil teori yang sesuai (kognitif) asal 

tujuan pembelajaran tercapai. Peran pendidik dalam pendekatan humanistik 

adalah sebagai fasilitator belajar, yang tugasnya: 

a. Menciptakan iklim belajar. 

b. Memenui kebutuhan belajar peserta didik. 

c. Membantu mengungkapkan emosi peserta didik. 

d. Membantu belajar peserta didik. 

Bentuk pembelajaran melalui pendekatan humanistik adalah bahwa 

peserta didik dituntut untuk selalu memotivasi diri. Untuk mencapai ke arah 

itu kegiatan belajar hendaknya mendorong peserta didik untuk belajar cara-

cara belajar dan menilai belajarnya sendiri. Program pembelajaran yang 

diterapkan dalam pendekatan humanistik umumnya menggunakan kegiatan 

terbuka di mana peserta didik harus menemukan informasi, membuat 

keputusan, memecahkan masalah dan membuat produk sendiri. Dalam 

pendidikan humanistik, peserta didik tidak memiliki tempat duduk yang 

tetap seperti halnya pendidikan konvensional. Peserta didik dapat belajar 

mandiri atau belajar dengan kelompok. 

1. Pembelajaran menurut teori kontemporer 

Pembelajaran teori kontemporer yang dimaksudkan di sini adalah 

pembelajaran berdasarkan teori belajar kontruktivisme. Peserta didik harus 

aktif dalam mengkontruksi pengetahuan berdasarkan interaksinya dalam 

pengalaman belajar yang diperoleh. Dalam pembelajaran model ini pendidik 
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dan peserta didik  sama-sama aktif. Strategi pembejaran tersebut dinamakan 

student centered learning strategies, yang wujudnya bisa berupa belajar 

aktif, belajar mandiri, belajar kooperatif & kolaboratif, generative learning 

dan problem based learning. 

Model pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan teori kontrukivisme 

yang terkenal samapi sekarang adalah pembelajaran kuantum (Quantum 

learning) yaitu pembelajaran yang mengorkestrasikan (mengubah, 

menyelaraskan, memberdayakan) berbagai interaksi yang berada di dalam 

dan di sekitar momen belajar dengan cara menyingkirkan hambatan belajar 

melalui cara dan alat yang tepat sehingga kemampuan dan bakat alamiah 

peserta didik menjadi kemampuan aktual. 

2.3.3 Komponen-komponen pembelajaran 

Pada proses pembelajaran ada enam komponen yang mempengaruhi 

pembelajaran yaitu tujuan, bahan, kegiatan, media dan evaluasi ( Tabrani 

Rusyan, 1989 : 20 ). 

1. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi tentang perubahan perilaku yang 

diinginkan atau deskripsi produk yang menunjukkan bahwa belajar telah terjadi 

(Gerlach dan Ely, 1980). 

Istilah tujuan pendidikan dapat ditafsirkan menjadi tiga macam, yaitu: tujuan 

pendidikan (educational purposes/goals), tujuan khusus program (program 

objective), dan tujuan khusus belajar (learning objectives).tujuan pendidikan 

mengacu pada tujuan kelembagaan yang ingin diperoleh. Tujuan khusus 
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program pembelajaran mengacu pada hasil pendidikan secara menyeluruh yang 

akan dijadikan sebagai dasar pada kegiatan berikutnya. Tujuan belajar mengacu 

pada hasil perilaku spesifik untuk membantu partisipan melakukan kegiatan 

belajar tertentu (Achmad Rifa’i, 2009 : 75). 

Tujuan pembelajaran adalah membantu para peserta didik agar memperoleh 

berbagai pengalaman tingkah laku peserta didik bertambah baik kuantitas 

maupun kualitas. Tingkah laku yang dimaksud meliputi pengetahuan, 

ketrampilan, dan nilai atau norma yang berfungsi sebagai pengendali sikap dan 

perilaku peserta didik. Tujuan pembelajaran juga memberi dukungan terhadap 

proses belajar mengajar. 

2. Bahan ajar 

Bahan ajar adalah pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang harus dipelajari 

peserta didik dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. 

Secara terperinci jenis-jenis bahan ajar terdiri dari pengetahuan (fakta, konsep, 

prinsi, prosedur), ketrampilan, dan sikap atau nilai (depdiknas 2006). 

Bahan ajar merupakan seperangkat materi/subtansi pelajaran yang disusun 

secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai 

siswa dalam kegiatan pembelajaran. Dengan bahan ajar memungkinkan peserta 

didik dapat mempelajari suatu kompetensi atau kompetensi dasar secara runtut 

dan sistematis sehingga secara akumulatif mampu menguasai semua kompetensi 

secara utuh dan terpadu (Dikmenjur). 

Dalam PP nomor 19 tahun 2005 Pasal 20, diisyaratkan bahwa guru sebagai 

tenaga pendidikan diharapkan mengembangkan materi pembelajaran, yang 
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kemudian dipertegas malalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

(Permendiknas) nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses, yang antara lain 

mengatur tentang perencanaan proses pembelajaran yang mensyaratkan bagi 

pendidik pada satuan pendidikan untuk mengembangkan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). Salah satu elemen dalam RPP adalah sumber belajar. 

Dengan demikian, guru diharapkan dapat mengembangkan bahan ajar sebagai 

salah satu sumber belajar berdasarkan kurikulum yang berlaku. 

Fungsi bahan ajar adalah sebagai berikut: 

a. Pedoman bagi pendidik yang akan mengarahkan semua aktivitasnya 

dalam proses pembelajaran, dan merupakan substansi kompetensi yang 

seharusnya diajarkan kepada peserta didik. 

b. Pedoman bagi Peserta didik yang akan mengarahkan semua aktivitasnya 

dalam proses pembelajaran, dan merupakan substansi kompetensi yang 

seharusnya dipelajari/dikuasainya. 

c. Alat evaluasi pencapaian/penguasaan hasil pembelajaran (Hamalik, 

2007). 

 

Jenis bahan ajar dapat berupa buku, modul, dan brosur. Buku sebagai bahan 

ajar yang berisi ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum dalam 

bentuk tertulis. Modul merupakan bahan ajar yang ditulis dengan tujuan agar 

peserta didik dapat belajar secara mandiri atau dengan bimbingan pendidik. 

Brosur merupakan bahan informasi tertulis mengenai suatu masalah yang 

disusun atas beberapa halaman dan dilipat tanpa dijilid sehingga prktis 

digunakan. 

3. Instruktur/Pendidik 

Instruktur merupakan tugas seorang yang mengerjakan sesuatu sekaligus 

memberikan latihan dan bimbingan. Istilah instruktur ini digunakan dalam 

lingkungan jalur pendidikan luar sekolah yaitu pada kursus dan pelatihan. Jadi 
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pada hakekatnya instruktur berperan sebagai guru yang merupakan komponen 

terpenting dalam suatu proses pembelajaran. Hal ini dipertegas lagi oleh 

Hamalik (2000: 40) yang mendefinisikan instruktur adalah seorang yang bekerja 

sebagai pendidik dalam suatu lembaga pendidikan dan latihan dan mempunyai 

sejumlah kompetensi untuk membelajarakan peserta didik, sehingga dapat 

mencapai tujuan yang telah ditentukan yaitu agar pesertadidik tersebut dapat 

meningkatkan kemampuan dalam bekerja. 

Dengan demikian dapat digaris bawahi bahwa instruktur adalah orang 

dewasa yang diberi tanggung jawab oleh lembaga kursus atau pelatihan untuk 

mengembangkan potensi warga belajarnya dalam hal kognitif, apektif dan 

psikomotor. 

Seorang instruktur harus memiliki beberapa peranan, dimana peranan 

tersebut merupakan kunci dari suksesnya kegiatan pembelajaran. Sebagaimana 

yang diungkapkan oleh Hamalik (2000: 145-147) bahwa instruktur harus dapat 

menjalankan beberapa peranan yaitu : sebagai pengajar, pemimpin kelas, 

pembimbing, fasilitator, peranan sebagai peserta aktif, peranan sebagai 

ekspeditor, peranan sebagai perencana pembelajaran, pengawas, motivator, 

evaluator, dan konselor. 

Adapun peran instruktur menurut Moh Uzer Usman (1994: 6-9) dalam 

Mustika (2007: 23) mengemukakan bahwa peran instruktur dalam 

meningkatkan mutu pembelajaran meliputi : peran sebagai demonstrator, 

pengelola kelas, fasilitator, dan evaluator. 

i. Peran instruktur sebagai demonstran, Peran instruktur adalah 

mendemonstrasikan suatu materi pembelajaran sehingga lebih mudah 
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dimengertidan dipahami oleh peserta. Oleh karena itu instruktur harus 

menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan serta 

senantiasa mengembangkan kemampuannya yang pada akhirnya mampu 

memperagakan apa yang diajarkan secara didaktis. 

ii. Peran sebagai fasilitator, instruktur memperhatikan dan mendengarkan 

apa yang diungkapkan, dirasakan oleh peserta dan bagaimana peserta 

mencari jalan pemecahan masalah selama kegiatan berlangsung serta 

mencari hubungan dari kegiatan yang telah dikatakan dengan kehidupan 

sehari-hari. Instruktur yang efektif kerap kali memperagakan suatu 

media yang mendukung materi sehingga peserta lebih merasa jelas. Oleh 

karena itu nstruktur hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman 

yang cukup tentang media pendidikan sebagai alat komunikasi guna 

mengefektifkan proses belajar mengajar. 

iii. Peran instruktur sebagai evaluator, sebagai evaluator instruktur harus 

mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu instruktur harus 

melaksanakan evaluasi pada waktu-waktu tertentu selama satu periode 

pendidikan untuk mengadakan penilaan pada hasil yang telah dicapai 

baik oleh pihak terdidik maupun oleh pendidik 

(http://yennysusanti.blogspot.com/2010_06_01_archive.html). 

 

4. Warga belajar/Peserta didik 

Dalam UU No.20 tahun 2003 mentebutkan bahwa, peserta didik adalah anggota 

masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses 

pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 

5. Metode pembelajaran. 

Metode pembelajaran merupakan berbagai cara yang digunakan untuk 

mengelola tugas-tugas belajar agar memperlancar aktivitas belajar. Sebiasa 

mungkin pendidik menggunakan metode pembelajaran yang mampu 

mendorong partisipasi partisipan didalam proses pembelajaran (Achmad rifa’i, 

2009 : 101). 

1. Curah pendapat, pendidik menyampaikan masalah kepada partisipan untuk 

memperoleh berbagai saran alternative pemecahan. Saran- saran itu dicatat 

di papan tulis, dan partisipan tidak diijinkan memberikan komentar atau 

http://yennysusanti.blogspot.com/2010_06_01_archive.html
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kritik atas saran yang disampaikan oleh partisipan lain. Curah pendapat 

bertujuan untuk saran kemungkinan pemecahan masalah. 

2. Buzz group, kelompok dibagi dalam kelompok kecil terdiri dari 3 – 6 

orang untuk periode waktu tertentu. Setiap kelompok kecil mendiskusikan 

sebuah topik tertentu. Setiap kelompok kecil menunjuk seorang 

anggotanya untuk melaporkan hasil diskusinya dihadapan kelompok besar. 

Buzz group bertujuan memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah atau mendiskusikan suatu masalah tertentu. 

3. Studi kasus, berisi tentang informasi yang berkaitan dengan situasi nyata 

yang disampaikan kepada partisipan. Mereka bertugas menganalisis aspek-

aspek masalah dan menyampaikan gagasan penyelesaian masalah. Studi 

kasus bertujuan untuk menganalisis dan memecahkan masalah. 

4. Demonstrasi, kelompok terdiri dari satu orang atau lebih melaksanakan 

suatu kegiatan atau mendemonstrasikan hasil prosedur atau kegiatan 

tertentu. Kesempatan diberikan kepada anggota kelompok untuk 

mempraktikan kegiatan atau prosedur tertentu. Tujuanya adalah melihat 

atau mendengarkan suatu kegiatan atau prosedur, dam memberikan 

kesempatan untuk praktik. 

5. Diskusi kelompok, terdiri dari individu yang bertemu bersama seorang 

pemimpin berlatih untuk membahas topik yang menjadi kepentingan 

bersama secara kooperatif. Tujuanya adalah mengungkapkan pendapat dan 

memperoleh informasi tentang topik yang menjadi kepentingan bersama, 

dan belajar dari partisipan lain. 
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6. Ceramah bervariasi, merupakan ceramah yang diikuti dengan segera oleh 

partisipasi aktif dalam diskusi bebas atau diskusi terbuka yang melibatkan 

seluruh partisipan. Tujuanya yaitu memperoleh informasi dan 

mengklarifikasi isu. 

7. Diskusi panel bervariasi, diikuti dengan segera oleh diskusi bebas dan 

diskusi terbuka diantara seluruh partisipan. Tujuanya adalah memperoleh 

informasi dari kelompok pakar, dan mereaksi kontribusi yang diberikan. 

8. Bermain peran, situasi masalah dimainkan secara ringkas, dengan 

penekanan ditempatkan pada identifikasi individu kedalam watak pelaku. 

Tahap berikutnya adalah menentukan situasi dan kondisi masalah, 

memainkan situasi, menghentikan kegiatan pada saat klimak, menganalisis 

dan mendiskusikan permainan peran, dan mengevaluasi hasil. Tujuanya 

adalah memecahkan masalah dan memberikan ikut merasakan perasaan 

orang lain. 

9. Seminar, sekelompok orang bertemu untuk mengkaji hasil penelitian 

dibawah kepemimpinan pakar. Tujuanya adalah memperoleh informasi 

melalui pengkajian dan diskusi. 

10. Kelompok kerja, kelompok dibagi dalam kelompok kecil untuk 

melaksanakan tugas-tugas dari pendidik. Tujuanya adalah melaksanakan 

tugas dengan cara kerja sama. 

6. Media pembelajaran 
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Media adalah alat bantu yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna 

mencapai tujuan pembelajaran. Ketidakjelasan bahan disampaikan dapat 

dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. 

Media memiliki beberapa fungsi, diantaranya : 

a. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki 

oleh para peserta didik. Pengalaman tiap peserta didik berbeda-beda, 

tergantung dari faktor-faktor yang menentukan kekayaan pengalaman anak, 

seperti ketersediaan buku, kesempatan melancong, dan sebagainya. Media 

pembelajaran dapat mengatasi perbedaan tersebut. Jika peserta didik tidak 

mungkin dibawa ke obyek langsung yang dipelajari, maka obyeknyalah yang 

dibawa ke peserta didik. Obyek dimaksud bisa dalam bentuk nyata, miniatur, 

model, maupun bentuk gambar – gambar yang dapat disajikan secara audio 

visual dan audial. 

b. Media pembelajaran dapat melampaui batasan ruang kelas. Banyak hal yang 

tidak mungkin dialami secara langsung di dalam kelas oleh para peserta didik 

tentang suatu obyek, yang disebabkan, karena : (a) obyek terlalu besar; (b) 

obyek terlalu kecil; (c) obyek yang bergerak terlalu lambat; (d) obyek yang 

bergerak terlalu cepat; (e) obyek yang terlalu kompleks; (f) obyek yang 

bunyinya terlalu halus; (f) obyek mengandung berbahaya dan resiko tinggi. 

Melalui penggunaan media yang tepat, maka semua obyek itu dapat disajikan 

kepada peserta didik. 

c. Media pembelajaran memungkinkan adanya interaksi langsung antara peserta 

didik dengan lingkungannya. 
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d. Media menghasilkan keseragaman pengamatan 

e. Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkrit, dan realistis. 

f. Media membangkitkan keinginan dan minat baru. 

g. Media membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar. 

h. Media memberikan pengalaman yang integral/menyeluruh dari yang konkrit 

sampai dengan abstrak. 

Terdapat berbagai jenis media belajar, diantaranya: 

a. Media Visual : grafik, diagram, chart, bagan, poster, kartun, komik. 

b. Media Audial : radio, tape recorder, laboratorium bahasa, dan sejenisnya. 

c. Projected still media : slide; over head projektor (OHP), in focus dan 

sejenisnya. 

d. Projected motion media : film, televisi, video (VCD, DVD, VTR), komputer 

dan sejenisnya. 

7. Evaluasi 

Evaluasi merupakan bagian internal dari proses pendidikan karena dalam 

proses pendidikan guru perlu mengetahui seberapa jauh proses pendidikan 

telah mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Menurut L. R. Gay (1980) evaluasi merupakan proses pengambilan dan 

analisis data yang dilakukan secara sistematik untuk pembuatan keputusan. 

Daniel stufflebean (1973) menyatakan bahwa evaluasi merupakan proses 

sistematik dalam menetapkan seberapa jauh tujuan pembelajaran dicapai oleh 

partisipan (Achmad Rifa’i, 2009 : 141). 
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Istilah evaluasi digunakan untuk menggambarkan berbagai proses dan 

tujuan. Knowles (1980) menyatakan dua tujuan yang penting dalam evaluasi 

yaitu : 

1. Penanggung jawab (accumsibility), yang bertujuan memperoleh data 

tentang kualitas pembelajaran yang ditunjukan melalui perubahan 

kinerja partisipan, disebut evaluasi sumatif 

2. Pembuat keputusan (decision making), yang bertujuan untuk 

memperoleh informasi atau data yang digunakan oleh pendidik untuk 

memperbaiki kualitas rancangan dan pelaksanaan pembelajaran. 

Disebut evaluasi formatif (Achmad Rifa’i, 2009 : 144). 

Salah satu tahap kegiatan evaluasi baik yang berfungsi formatif maupun 

sumatif adalah tahap mengumpulkan informasi melalui pengukuran. 

Pengukuran informasi hasil belajar ini dapat ditempuh melalui 2 cara yaitu 

dengan testing dan non testing. 

1. Tes, teknis tes secara umum adalah sejumlah pertnyaan atau perintah yang 

harus dijawab atau dilakukan oleh tester (orang yang dites) dalam keadaan 

“ dikuasai” oleh tester (orang yang mengetes). Tes sebagai alat evaluasi 

hasil belajar dilihat daripada jawabannya diklarifikasikan menjadi : 

a. Tes Obyektif meliputi pilihan ganda, menjodohkan, dan benar-salah 

b. Tes jawaban singkat meliputi isian, melengkapi, memberi nama 

c. Tes uraian meliputi jawaban terpimpin, jawaban terbatas, jawaban 

terbuka. 

2. Non tes, pengumpulan informasi atau pengukuran dalam evaluasi belajar 

dapat juga dilakukan melalui observasi, wawancara, dan angket. Informasi 

yang akan diungkap dengan teknik ini berbeda dengan yang diungkap 
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dengan teknik tes. Teknik non tes lebih banyak digunakan untuk 

mengungkap kemampuan psikomotorik dan hasil belajar efektif. 

8. Lingkungan 

Para pakar psikologi menyatakan bahwa lingkungan belajar dapat 

mempengaruhi aktivitas belajar. Pakar psikologi ekologi menyatakan bahwa 

properti lingkungan fisik akan mempengaruhi aktivitas belajar. Pakar 

psikologi sosoal juga menyatakan lingkungan manusia, terutama hubungan 

inter-personal, mempengaruhi aktivitas belajar (Achmad Rifa’I, 2009 : 44). 

Berbagai penelitian lingkungan belajar di atas dapat bahwa lingkungan 

belajar merupakan situasi buatan yang menyangkut lingkungan fisik maupun 

yang menyangkut lingungan sosial. Dengan demikian lingkungan belajar 

dapat diciptakan sedemikain rupa, sehingga mampu memfasilitasi peserta 

didik untuk melaksanakan kegiatan belajar. Selanjutanya lingkungan belajar 

dapat dilihat dari interaksi pembelajaran yang merupakan konteks terjadinya 

pengalaman belajar, dan dapat berupa lingkungan fisik dan lingkungan non 

fisik. 

 

2.4 Kursus 

2.4.1 Pengertian kursus 

Secara konseptual kursus didefinisikan sebagai proses pembelajaran 

tentang pengetahuan atau keterampilan yang diselenggarakan dalam waktu 

singkat oleh suatu lembaga yang berorientasi kebutuhan masyarakat dan dunia 

usaha/industri. Sedangkan Kelembagaan Pendidikan Nonformal adalah lembaga 
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pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan nonformal bagi masyarakat, 

baik yang diprakarsai oleh pemerintah maupun masyarakat. Pembinaan suatu 

kegiatan yang dilakukan secara efektif, efisien, berkesinambungan untuk 

memperoleh hasil yang lebih. Sehingga Pembinaan Kursus dan Kelembagaan 

adalah merupakan pembinaan terhadap kursus dan lembaga PNF melalui proses 

pembelajaran dan manajemen kelembagaan PNF sehingga mampu 

menghasilkan lulusan yang berkualitas, memiliki kompetensi dan berdaya saing 

di kancah pasar global. 

Kursus didefinisikan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar 

Sekolah, Pemuda, dan Olahraga (Kepdirjen Diklusepora) Nomor: KEP-

105/E/L/1990 adalah kursus pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan 

masyarakat selanjutnya disebut kursus, adalah satuan pendidikan luar sekolah 

yang menyediakan berbagai jenis pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental 

bagi warga belajar yang memerlukan bekal dalam mengembangkan diri, bekerja 

mencari nafkah dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. 

Kursus dilaksanakan oleh dan untuk masyarakat dengan swadaya dan swadana 

masyarakat. 

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kepmendikbud) Nomor 

0151/U/1977 yang menyebutkan bahwa Direktur Jenderal Pendidikan Luar 

Sekolah, Pemuda, dan Olahraga dalam ruang lingkup tugas dan wewenang 

pembinaannya: 1) Bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan 

teknis pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat secara 

menyeluruh dalam rangka meningkatkan mutu dan memperluas pelayanan 



42 

 

pendidikan kepada masyarakat; dan 2) Menyusun pola dasar pembinaan 

pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat, baik di pusat 

maupun daerah. 

Oleh karena itu kursus komputer yaitu program satuan pendidikan sekolah 

yang memberikan pelatihan ketrampilan mengoprasikan komputer kepada 

masyarakat agar dapat memudahkan pekerjaan. 

Kursus adalah kegiatan untuk menambah ketrampilan yang 

diselenggarakan oleh lembaga baik untuk mendapat sertifikat maupun tidak. 

Jadi kursus adalah merupakan satuan pendidikan luar sekolah (PLS) yang 

diselenggarakan bagi warga belajar yang memerlukan bekal untuk 

mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, dan atau melanjutkan ketingkat 

atau jenjang yang lebih baik. 

2.4.2 Rumpun kursus 

Menurut Hardiatmo (1997 : 7-8), kursus dapat dibedakan menjadi 10 

(sepuluh) rumpun, yakni : 

1. Kerumahtanggaan 

2. Kesehatan 

3. Kesenian 

4. Olah raga 

5. Teknik dan Perambahan 

6. Kerajinan 

7. Jasa 

8. Bahasa 

9. Pertanian dan Peternakan 

10. Pengetahuan umum termasuk ilmu kelautan dan lingkungan 

2.4.3 Kursus Komputer Paket Office 

Paket office merupakan paket kursus di Sanggar Kegiatan Belajar 

Kabupaten Demak yang mempelajari tentang Microsoft Office. Microsoft 
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Office adalah sebutan untuk paket aplikasi perkantoran buatan Microsoft dan 

dirancang untuk dijalankan di bawah sistem operasi Windows. Beberapa 

aplikasi di dalam Microsoft Office yang terkenal adalah Excel, Word. Microsoft 

= perusahaan yangg menciptakan dan memproduksi softwarenya. Office = 

kantor, dengan maksud dalam software ini terdapat kumpulan beberapa software 

yang berguna untuk mempermudah dalam bekerja dikantor, tapi digunakan juga 

untuk kepentingan lainya. Software yang paling dibutuhkan adalah microsoft 

word, excel, selebihnya memang digunakan oleh sebagian kecil orang. 

2.5 Penelitian terdahulu 

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hilyar Nurhandoko 

(UNNES, 2009) yang berjudul Model pembelajaran kursus komputer di 

lembaga kursus Adias Sindo Cerdas (ASC) Kabupater Pemalang, 

menyimpulkan sebagai berikut : 

a. Tujuan pembelajaran dari kursus komputer ini yaitu dapat memberikan 

ketrampilan dalam mengoperasikan dan bisa dijadikan sebagai bekal usaha 

mencari pekerjaan ataupun menjadi wiraswasta dengan jalan membuka 

rental-rental komputer. 

b. Bahan belajar yang digunakan adalah buku panduan yang disusun oleh 

pengajar dan disesuaikan dengan kurikulun nasional dan buku modul standar 

kursus komputer. 

c. Proses kegiatan pembelajaran berlangsung berprosentase antara 65% praktek 

dan 35% teori. Sebelum warga belajar memulai kegiatan belajarnya, tutor 

terlebih dahulu mengingat kembali materi sebelumnya, hal ini digunakan 



44 

 

tutor agar warga belajar selalu ingat materi-materi sebelumnya. 

Dipertengehan kegiatan, tutor sering memberi penugasan dan diakhir 

kegiatan pembelajaran kursus biasanya warga belajar diberi tugas teori 

untuk dikerjakan di rumah masing-masing. 

d. Metode yang digunakan di dalam kursus adalah ceramah, tanya jawab, dan 

penugasan. Tutor menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. 

Sedangkan penugasan digununakan pada saat kegiatan praktek. 

e. Media/sarana pembelajaran yang digunakan oleh lembaga kursus ini yaitu 

LCD, OHP, dan system jaringan, papan tulis, meja, kursi, spidol sedangkan 

alat yang digunakan dalam praktek yaitu satu warga belajar satu unit 

komputer. 

f. Subjek pembelajaran kursus komputer ini yaitu warga belajar dari kabupaten 

Pemalang lulusan dari SMA yang belum memiliki ketrampilan khususnya 

dalam mengoperasikan komputer. 

g. Evaluasi yang dilakukan oleh kursusan yaitu ketika tahap evaluasi teori, 

warga belajar diberikan soal untuk mengerjakan, sedangkan pada saat 

evaluasi praktek, warga belajar diberikan soal dan mengerjakan 

menggunakan komputer, setiap pertanyaan diberikan sekian menit untuk 

menjawab. Sedangkan evaluasi akhir yaitu diadakanya Ujian Nasional yang 

wajib diikuti semua warga belajar selama belajar di lembaga ini, Ujian 

Nasional diadakan pada saat akhir tahun pembelajaran guna memperoleh 

sertifikat dari kursus komputer tersebut. 
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2.6 Kerangka berpikir 

Pembelajaran merupakan kombinasi yang tersusun meliputi unsur input, 

environmental input yaitu lingkungan dan instrumental input seperti instruktur, 

sarana, prasarana, kurikulum yang saling mempengaruhi proses pembelajaran. 

Dalam proses pembelajaran itu sendiri terdapat komponen tujuan, bahan, 

metode, dan evaluasi pembelajaran. Dalam proses transformasi pendidikan 

tersebut terdapat peserta didik yang mengalami berhenti sekolah/drop out. 

Sehingga yang berhasil lulus atau output kursus yang memenuhi kompetensi 

kursus komputer dalam hal pengetahuan, ketrampilan, dan sikap. Maka dapat 

disajikan kerangka berpikir sebagai berikut : 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu 

penelitian yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang 

diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subjek atau obyek 

penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 

sebagaimana adanya. Menurut Moleong (2007:6) penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk 

kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 

Pendekatan penelitian kualitatif pada prinsipnya merupakan prosedur 

penelitian untuk mendeskripsikan apa yang terjadi pada sasaran penelitian, baik 

yang berwujud tindakan serta perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif 

bertujuan mengungkapkan kejadian yang ada di lapangan, tidak bertujuan 

melakukan pengukuran yang menggunakan prosedur statistik dalam menjelaskan 

hasil penelitian. 

Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tidak berhubungan dengan angka-

angka, akan tetapi menyangkut pendeskripsian, penguraian dan penggambaran 
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suatu masalah yang sedang terjadi. Penelitian deskriptif ini bertujuan agar peneliti 

dapat mendeskripsikan secara jelas dan terperinci serta memperoleh data yang 

mendalam dari permasalahan penelitian yaitu untuk mengetahui proses 

pembelajaran, yang meliputi tujuan, materi/bahan, metode, media, perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran kursus komputer paket office di Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Demak. 

3.2  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian di mana kegiatan penelitian itu 

dilakukan. Penelitian ini berlokasi di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten 

Demak. 

Alasan-alasan ditentukannya lokasi penelitian tersebut adalah Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Demak telah menyelenggarakan Program  kursus 

komputer paket office dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan Kemdiknas, 

kursus komputer paket office diperuntukan dagi peserta didik kejar paket C, 

bertujuan agar peserta didik kejar paket C mempunyai ketrampilan komputer, 

sehingga lebih unggul dibandingkan peserta didik kejar paket C yang lain 

sehingga dapat membekali peserta didik dengan keterampilan lebih dalam 

membantu mencari lapangan kerja. 

3.3   Fokus Penelitian 

Fokus penelitian pada dasarnya merupakan masalah yang bersumber pada 

pengalaman peneliti akan melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui 

kepentingan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya (Moleong 2007: 65). 



48 

 

Fokus dari penelitian ini adalah; (1) tujuan pembelajaran, (2) bahan/materi 

pembelajaran, (3) metode pembelajaran, (4) media pembelajaran, (5) evaluasi 

pembelajaran kursus komputer paket office di Sanggar Kegiatan Belajar 

Kabupaten Demak. 

3.4  Subjek Penelitian 

Dalam upaya menjaring informasi yang sesuai dengan kebutuhan 

penelitian, maka dilakukan pemilihan informan. Pemilihan informan didasarkan 

pada beberapa pertimbangan antara lain: informan tersebut memahami tentang 

permasalahan dan mampu memberikan penjelasan yang diperlukan peneliti sesuai 

dengan fungsi informan tersebut dalam kursus komputer paket office. Selain itu 

informan tersebut juga terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam 

berbagai kegiatan kursus komputer paket office. 

Subjek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah pamong kursus 

komputer, tutor, dan peserta didik. Tutor yang dijadikan responden yaitu 1 orang 

dengan kriteria : merupakan tutor kursus komputer paket office, dan  sudah 

berpengalaman sebagai tutor selama lebih dari 1 tahun dan memahami 

permasalahan yang dialami peserta didik. 1 pamong belajar selaku penyelenggara 

kursus komputer paket office, dengan pertimbangan dia lebih memahami hal-hal 

yang berkaitan dengan penyelenggaraan kursus komputer paket office. Untuk 

mendukung data yang diperoleh, wawancara juga dilakukan terhadap seorang 

peserta didik yang dijadikan responden berjumlah 4 orang dengan kriteria :  saat 

penelitian berlangsung peserta didik kursus komputer paket office  juga 

merupakan peserta didik kejar paket C kelas 2, dan dianggap mampu 
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mengungkapkan permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran kursus 

komputer paket office. Penentuan peserta didik berdasarkan jenis kelamin, dan 

keaktifan dalam pembelajaran kursus komputer paket office di Sanggar Kegiatan 

Kabupaten Demak. 

3.5  Sumber Data Penelitian 

3.5.1 Data Primer 

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian di 

lapangan dengan melibatkan subjek penelitian dan ditambah adanya informan. 

Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara langsung pada subjek penelitian. 

Pencatatan melalui pengamatan atau observasi langsung dan wawancara 

merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengarkan, bertanya 

yang dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh 

informasi yang akurat. 

Informan yaitu orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong 2007: 

90). Informan dalam penelitian ini adalah pamong, tutor, dan peserta didik kursus 

komputer di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Demak. Pemilihan informan 

bagi mereka yang mampu memberikan informasi terhadap data-data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini, serta mendalami akan informasi yang diperlukan. 

3.5.2 Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan data tambahan yang digunakan untuk 

melengkapi data seperti kepustakaan atau buku-buku yang relevan sesuai dengan 

fokus penelitian. Data ini diperoleh melalui observasi yang didapatkan berupa 
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keadaan lingkungan, sarana prasarana, modul kursus komputer, serta data kajian 

dari internet, dan sumber lainnya. 

3.6   Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1  Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu (Moleong 2007:186). Wawancara ini terjadi percakapan antara 

pewawancara dan yang diwawancarai dalam suasana santai, tidak formal, dan 

tidak disediakan jawaban pewawancara. Wawancara ini dimaksudkan untuk 

memperoleh informasi yang sifatnya mendalam terhadap masalah-masalah yang 

diajukan. 

Data yang diambil dengan wawancara dari pamong, tutor, peserta didik 

kursus komputer adalah mengenai proses pembelajaran yang meliputi tujuan, 

materi/bahan, metode, media, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

pembelajaran kursus komputer paket office di Sanggar Kegiatan Belajar 

Kabupaten Demak. 

Alasan menggunakan teknik wawancara diharapkan dapat mempermudah 

dan mengkaji lebih dalam terkait dengan fokus penelitian. Wawancara 

dilaksanakan dengan menggunakan wawancara terstruktur dengan harapan 

mampu mengarahkan kejujuran setiap pemikiran ketika memberikan informasi. 

Pemilihan metode wawancara untuk mengungkap data selengkapnya mungkin 

dari informan adalah sebagai berikut : 
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a. Dengan wawancara akan mengurangi kecurigaan responden tentang 

kegunaan dan manfaat data yang diungkap. 

b. Suasana keakraban yang terjadi dalam wawancara dimungkinkan 

memperoleh data yang obyektif. 

c. Dengan wawancara, peneliti dapat mengetahui kondisi nyata responden 

seperti, kondisi pendidik dan proses pembelajaran. 

3.6.2  Observasi 

Peneliti melakukan observasi secara langsung di lapangan sambil 

membuat cacatan selektif untuk mengamati seluruh hal yang terkait dengan 

permasalahan penelitian dan yang dianggap penting. Objek observasi meliputi 

keadaan lingkungan, sarana prasarana, dan proses pembelajaran kursus komputer 

paket office di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Demak. 

Observasi mempunyai peran penting dalam mengungkap realitas subjek. 

Intensitas hubungan subjek dengan bagaimana subjek berperilaku ketika 

bersosialisasi dengan orang lain ataupun dengan peneliti ketika wawancara 

maupun di luar wawancara merupakan pembanding yang baik dengan hasil 

wawancara dalam mengidentifikasi dinamika yang terjadi dalam diri subjek. 

Berbagai pertimbangan tersebut menjadikan pilihan observasi yang dilakukan 

adalah jenis observasi yang terbuka, dimana diperlukan komunikasi yang baik 

dengan lingkungan sosial yang diteliti, sehingga mereka dengan sukarela dapat 

menerima kehadiran peneliti atau pengamat. Selain itu, observasi yang dilakukan 

juga merupakan observasi yang tidak terstruktur, dimana peneliti tidak 

mengetahui dengan pasti aspek-aspek apa yang ingin diamati dari subjek 
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penelitian. Konsekuensinya, peneliti harus mengamati seluruh hal yang terkait 

dengan permasalahan penelitian dan hal tersebut dianggap penting. 

Alasan peneliti menggunakan metode observasi yaitu karena dalam 

penelitian kualitatif ini, peneliti harus mengetahui secara langsung keadaan/ 

kenyataan lapangan sehingga data dapat diperoleh serta menggunakan teknik 

observasi adalah untuk memperkuat data.   

3.6.4  Dokumentasi 

Dokumentasi dimaksudkan untuk mengungkap data yang kurang dari 

wawancara dan observasi sebagai bukti penelitian. Dokumentasi dapat berupa foto 

yang berhubungan dengan penelitian, menggunakan peninggalan tertulis berupa 

arsip-arsip, buku-buku, surat kabar, majalah atau agenda lain yang berkaitan 

dengan kegiatan yang diteliti. Data dokumentasi yang ada di penelitian ini berupa; 

foto kegiatan, buku-buku, leaflet dan bahan belajar. Metode dokumentasi yaitu 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya 

(Arikunto, 2006:231). 

Alasan menggunakan teknik dokumentasi karena dapat digunakan sebagai 

pelengkap data yang belum diperoleh melalui wawancara atau observasi. 

Pertimbangan peneliti menggunakan teknik dokumentasi adalah karena 

dokumentasi merupakan sumber data yang stabil, menunjukkan suatu fakta yang 

telah berlangsung dan mudah didapatkan.  
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3.7  Keabsahan Data 

Kriteria keabsahan data diterapkan dalam rangka membuktikan temuan 

hasil lapangan dengan kenyataan yang diteliti. Menurut Moleong (2007:324) ada 

empat kriteria yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk keabsahan data, 

yaitu : 1) derajat kepercayaan, 2) keteralihan, 3) kebergantungan, dan 4) 

kepastian. Kriteria derajat kepercayaan pemeriksaan datanya dilakukan dengan 

teknik perpanjangan keikut-sertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, 

pengecekan anggota; kriteria kebergantungan dan kepastian pemeriksaan 

dilakukan dengan teknik auditing (Moleong 2007:344). Dari berbagai teknik 

tersebut, penelitian ini menggunakan teknik ketekunan pengamatan di lapangan 

dan triangulasi.  

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi 

dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau 

tentatif (Moleong 2007:329). Ketekunan pengamatan di lapangan bermaksud 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan 

persoalan yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut 

secara rinci. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu, teknik triangulasi yang paling banyak 

digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya (Moleong 2007:330).  

Denzin dalam Moleong (2007:330) membedakan empat triangulasi, yaitu: 

1) triangulasi sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 
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kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 

dalam metode kualitatif (Patton dalam Moleong 2007:330). Hal itu dapat dicapai 

dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum 

dengan apa yang dikatakan secara pribadi, (3) membandingkan apa yang 

dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan 

sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang, seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan, orang berada atau pemerintah, (5) membandingkan hasil 

wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan; 2) triangulasi metode, 

menurut Patton dalam Moleong (2007:331) terdapat dua strategi, yaitu: (1) 

pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa 

teknik pengumpulan data, (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber 

data dengan metode yang sama; 3) triangulasi peneliti ialah dengan jalan 

memanfaatkan peneliti untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan 

data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemelencengan 

dalam pengumpulan data; 4) triangulasi teori adalah membandingkan teori yang 

ditemukan berdasarkan kajian lapangan dengan teori-teori yang telah ditemukan 

oleh para pakar. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan 

maksud membandingkan kebenaran data hasil wawancara dengan teori yang 

terkait dengan penelitian. 

Penggunaan teknik ketekunan pengamatan di lapangan dan triangulasi 

sumber dipergunakan untuk mendapatkan data penelitian yang diperlukan dengan 
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jalan mengikuti segala kegiatan yang terkait dengan fokus penelitian, serta 

membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara dengan adanya 

keajegan data yang diperoleh serta mampu dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

dokumen yang ada. 

3.8  Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan dan Biklen, analisi data kualitatif adalah upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-

milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang 

dapat diceritakan kepada orang lain (dalam Moleong, 2008: 248). 

Miles dan Huberman dalam Rachman (1999:120), menyajikan dua model 

pokok proses analisis yaitu : 

Pertama, model analisis mengalir, dimana tiga komponen analisa (reduksi 

data, sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi) dilakukan saling menjalin 

dengan proses pengumpulan data dan mengalir bersama. Kedua, model analisis 

interaksi, dimana reduksi data dan sajian data dilakukan bersama dengan proses 

pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka tiga komponen analisis (reduksi 

data, sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi) berinteraksi. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model yang kedua dari 

penjelasan di atas yaitu menggunakan model analisis interaksi untuk menganalisis 

data hasil penelitian. Data yang diperoleh di lapangan berupa data kualitatif dan 

data tersebut kemudian diolah dengan model interaktif. Langkah-langkah model 

analisis interaksi yaitu: 
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Tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

1.8.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yaitu suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui 

wawancara, observasi, maupun dokumentasi untuk mendapatkan data yang 

diperlukan. 

1.8.2 Reduksi Data 

Hasil penelitian di lapangan sebagai bahan mentah dirangkum, direduksi, 

kemudian disusun supaya lebih sistematis untuk mempermudah peneliti didalam 

mencari data yang diperoleh apabia diperlukan kembali. 

1.8.3 Penyajian Data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles, 

1992: 17). Penyajian-penyajian data yang dirancang guna menggabungkan 

informasi yang tersusun dapat dituangkan dalam bentuk bagan, matriks, dan 

grafik. 

1.8.4 Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Dari data yang diperoleh dari hasil wawancara, diobservasi kemudian 

peneliti mencari makna hasil penelitian. Peneliti berusaha mencari pola, 

hubungan-hubungan serta hal-hal yang sering timbul. Dari hasil penelitian atau 

data yang diperoleh peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan kemudian 

diverifikasi. 

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi 

yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian 



57 

 

berlangsung (Miles, 1992: 19). Dalam penarikan kesimpulan ini didasarkan pada 

reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat 

dalam penelitian. 

Dengan demikian dalam penelitian ini pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan sebagai suatu yang berkaitan pada saat 

pengumpulan data berlangsung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 : Langkah-langkah Analisis Data 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum  

4.1.1.1 Sejarah Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Demak 

Sanggar Kegiatan Belajar Demak dibangun pada tahun 1984 secara resmi 

beroperasi pada tanggal 20 februari 1989. Pejabat kepala dipercayakan kepada 

Bapak Rocwan sedang Kepala Urusan Tata Usaha dipercayakan kepada Bapak 

Sudaryono, SIP, MM sampai tahun 2000. Wilayah kerja mulai berdiri sampai 

tahun 1997 meliputi 4 kabupaten yaitu Demak, Jepara, Pati dan Rembang. Pada 

era Otonomi Daerah tahun 2000 sesuai dengan Surat Operasi Teknis No. 3 

bulan Juni 2001 SKB Demak diserahkan ke Pemda Kabupaten Demak, berubah 

menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Demak, kepala 

SKB dipercayakan kepada Bapak Drs. Marsudi mutasi dari kepala SKB 

Magelang. Pada tahun 2001 gedung kantor utama, asrama, gedung pertemuan, 

dan 6 ruang belajar dipergunakan oleh Pemda untuk yayasan UNISFAT sebagai 

kampus Universitas Sultan Fatah. SKB diberi 4 lokal bekas SD Wijaya Kusuma 

I di jalan mawar 3, disini kegiatan Kejar Paket B dan C berlangsung secara 

bergantian, paket B pagi hari dan sore hari paket C. Kantor pindah ke rumah 

dinas kepala, pintu masuk dan papan nama melalui samping jalan masuk 

kampung. Kegiatan PAUD menggunakan gedung bekas KBU bengkel mobil 

SKB, kursus menjahit dan bordir mulai tahun 2006 mengguakan ruangan bekas 
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perpustakaan, kursus komputer di kantor bekas rumah kepala, disini ruang 

Pamong belajar tidak ada. Ruang ICT juga belum ada. Sesuai dengan Surat 

Operasi Teknis yang baru ini struktur organisasi berubah menjadi kepala 

dibantu oleh tenaga fungsional dan administrasi tidak ada kaur TU. Begitu juga 

tugas dan fungsi berubah menjadi Pelaksana kegiatan DIKLUSPA, tidak lagi 

membina atau melaksanakan kegiatan olah raga. Pada bulan febuari tahun 2011 

kepala SKB demak diganti oleh Bapak Masri’an S.pd MM yang bertugas 

sampai sekarang. 

4.1.1.2 Visi dan Misi 

4.1.1.2.1 Visi 

1. Terwujudnya masyarakat yang gemar belajar, berketerampilan 

sebagai bekal hidup / bermata pencaharian. 

2. Terwujudnya pemerataan melalui jalur pendidikan luar sekolah. 

3. Berkembangnya unsur masyarakat sebagai pengatan otonomi 

daerah. 

4. Penguasaan iptek sebagai dasar penguatan daya saing bangsa 

memasuki era globalisasi. 

4.1.1.2.2 Misi 

1. Melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda 

melalui pembuatan percontohan dan pelayanan bagi masyarakat 

yang bodoh, miskin dan terbelakang. 
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2. Mendorong proses pemberdayaan masyarakat melalui interaksi 

antar dinamika pembangunan daerah dengan kebijakan nasional 

(otonomi daerah). 

3. Memberdayakan masyarakat sesuai dengan kondisi masyarakat 

Kabupaten Demak melalui pengembangan program pemberdayaan 

masyarakat. 

4. Mengembangkan kelembagaan sebagai profesional institusi 

sebagai kancah aktifitas pemberdayaan masyarakat masyarakat. 

5. Pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan baik 

sumber belajar maupun masyarakat yang membutuhkan 

peningkatan ketrampilan dan kesiapan dalam memasuki dunia 

karya. 

4.1.1.3 Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 : Struktur organisasi Sanggar Kegiatan belajar Kabupaten Demak 
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Struktur organisasi Sanggar Kegiatan belajar Kabupaten Demak meliputi : 

a. Tenaga struktural 

1. Kepala UPTD SKB 

2. Kepala Sub Bagian Tatausaha 

3. Pelaksana Tatausaha 

b. Tenaga fungsional 

1. Pamong belajar 

2. Pendidk/tutor/instruktur 

SKB Kabupaten memiliki ketenagaan yang terdiri atas dua kelompok yaitu 

kelompok struktural dan kelompok fungsional. Kelompok struktural meliputi 

seorang Kepala dan tenaga administrasi yang berjumlah 6 orang. Sedangkan 

kelompok fungsional terdiri dari 4 orang Pamong Belajar. 

4.1.1.4 Kegiatan yang diselenggarakan 

1. Paket C 

2. Kursus Menjahit 

3. Kursus Komputer 

4. Diklat Pendidik PAUD 

5. Kursus Bordir 

6. life skill lainnya 

4.1.1.5 Kursus Komputer 

4.1.1.5.1 Keadaan Lingkungan 

Dalam pembelajaran faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap 

proses pembelajaran. Oleh karena itu keadaan lingkungan kursus komputer di 
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Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Demak memiliki ruang kursus yang baik 

berukuran 5m x 6m sehingga pada saat proses pembelajaran peserta didik dapat 

menempati ruangan tersebut dengan cukup longgar. Penerangan cukup baik 

dengan menggunakan 4 buah lampu sehingga cukup terang untuk menerangi 

ruangan kursus tersebut. Sirkulasi udara dalam ruang kursus baik dengan adanya 

jendela dan kipas angin agar peserta didik merasa nyaman saat proses 

pembelajaran berlangsung. Keramaian di sekitar tempat kursus cukup baik 

karena terletak dekat dengan jalan raya sehingga terkadang terdengar suara 

kendaraan bermotor yang melewati jalan tersebut, walapun begitu peserta didik 

tidak terganggu karena hal tersebut. Selain itu di tempat kursus komputer juga 

terdapat taman yang berada di depan ruang kursus komputer sehingga 

menjadikan ruang kursus komputer menjadi sejuk dan peserta didik merasa 

nyaman berada di ruang tersubut. Tempat kursus komputer juga terdapat 2 buah 

MCK yang dapat digunakan oleh peserta didik. 

4.1.1.5.2 Sarana dan prasarana 

Sarana dan prasarana pembelajaran yang terdapat di ruang kursus 

komputer meliputi meja komputer 8 buah dan meja belajar 2 buah yang dalam 

kondisi baik, kursi 10 buah dari bahan kayu dalam kondisi baik, papan tulis 

white board 1 buah dari triplek kondisi cukup baik, penghapus 1 buah kondisi 

baik, spidol 2 buah warna hitam dan merah kondisi baik, jam dinding 1 buah 

untuk menunjukan waktu pada saat pembelajaran, perangkat komputer 8 unit 

merk Samsung pentium 4 kondisi baik, printer 1 unit kondisi baik, buku 

panduan office kondisi baik, software Microsoft office 2003 kondisi cukup baik. 
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Berikut ini tabel sarana prasarana kursus komputer di Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Demak. 

Tabel 1 : Sarana prasarana kursus komputer SKB Demak. 

Sarana Lingkungan Baik Cukup Kurang Ket 

1. Ruang kursus 

2. Penerangan 

3. Sirkulasi udara 

4. Keramaian 

5. Taman 

6. MCK  

V 

 

V 

 

V 

V 

 

V 

 

V 

 Berukuran 5 m  x 6 m 

4 buah lampu 

Jendela dan kipas angin 

Dekat jalan raya 

Di depan ruang kursus 

2 buah MCK 

Sarana Pembelajaran Baik Cukup Kurang Ket 

1. Meja  

2. Kursi  

3. Papan Tulis  

4. Penghapus 

5. Spidol  

6. Jam  

7. Perangkat komputer 

8. Printer 

9. Buku panduan praktek 

10. Software 

V 

V 

 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

V 

 Meja 10 buah 

10  buah 

1 buah dari triplek 

1 buah 

2 buah 

1 buah 

8 Perangkat komputer 

1 buah 

Modul office 

Microsoft office 2003 

Sumber data : data kursus komputer SKB Demak. 

 

4.1.1.6 Keadaan Subyek Penelitian 

4.1.1.6.1 Pamong 

Pamong kursus komputer paket office di Sanggar Kegiatan Belajar 

Kabupaten Demak adalah : 

a. Nama   : Sri Astuti 

b. Tempat, tanggal lahir : Jepara, 12 Juni 1960 

c. Jenis kelamin  : Perempuan 

d. Pendidikan  : Sarjana 

e.  Masa kerja  : 17 tahun 

f. Alamat   : Perum Wijaya Kusuma II Demak. 
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Beliau ditugaskan oleh Kepala Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten 

Demak sebagai pamong belajar kursus komputer untuk mengelola kursus 

komputer tersebut. Tugas dari pamong yaitu :  

1). Menentukan kurikulum  

2). Menyusun jadwal pelajaran  

3). Menyesuaikan materi ajar 

4.1.1.6.2 Tutor 

Tutor/instruktur kursus komputer paket office di Sanggar Kegiatan Belajar 

Kabupaten Demak ada 1 orang. Dengan identitas sebagai berikut : 

a. Nama    : Eko Puji Utami 

b. Jenis kelamin  : Perempuan 

c. Alamat    : Ds. Tempuran Rt 04/III Kec. Demak Kab. Demak 

d. Pendidikan Terakhir  : SMU/Sederajat 

e. Umur    : 23 tahun 

Tutor/instruktur tersebut ditugaskan oleh pamong kursus komputer untuk 

mengajar kursus komputer di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Demak. 

Tugas dari tutor/instruktur tersebut yaitu :  

1).  Menyusun jadwal kursus komputer 

2).  Menentukan bahan/materi, metode, media pembelajaran 

3).  Menyusun jadwal dan pelaksanaan evaluasi 

4). Member bimbingan kepada peserta didik yang kurang aktif, daya tangkap 

rendah dan bimbingan lainya. 
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4.1.1.6.3 Peserta Didik 

Peserta didik yang mengikuti kursus komputer di Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Demak adalah peserta didik dari program kejar paket C yang 

diwajibkan mengikuti kursus komputer agar memiliki ketrampilan lebih 

dibandingkan peserta didik kejar paket C di tempat lain. Peserta didik kursus 

komputer paket office adalah peserta didik paket C kelas 2 yang berjumlah 15 

orang. Peserta didik tersebut mempunyai motivasi tinggi untuk memeperoleh 

ketrampilan tambahan sebagai nilai lebih dalam bekerja dan mencukupi 

kebutuhan hidupnya. 

Berikut ini adalah tabel peserta didik kursus komputer paket office yang 

diperuntukan bagi peserta didk kejar paket C kelas 2 di Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Demak, yang terdiri dari peserta didik laku-laki 7 orang dan 

perempuan 8 orang. 

Tabel 2 : Peserta didik kursus komputer paket office di SKB Demak 

No 
Nama L/P 

Tempat.Tgl 

Lahir 
Asal Sekolah Alamat 

1 ABDUL MUNIP L Demak, 20-02-1994 MTs N Karangtengah 
Ds Tembilutan Sumberejo 

Bonang 

2 AHMAD KHOIRUDIN L Demak, 07-08-1995 SMP Sultan Fattah Demak 
Ds Donorojo Bonang 

Demak 

3 ANA MAHMUDAH  P Demak, 14-12-1994 MTs  NU Karangmlati Dmk 
Ds Jatimulyo Rt 2/3 

Bonang Demak 

4 ASRI SUGIARTI P Demak,15-05-1995 SMP Sultan Fattah Demak 
Ds Donorojo Rt 07/01 

Demak  

5 BEKTI ABDI PENI P Kendal, 29-06-1994 SMP N 5 Demak 
Ds Tempuran Rt 04/3 

Demak 

6 DWI  HARYANTO L Demak ,19-04-1995 SMP N 1 Bonang 
Bonangrejo Rt 9/1 Bonang 

Demak  

9 EKA  SETIAWATI P Demak,09-11-1995 SMP N 3 Demak  
Ds Tempuran Rt 04/03 

Demak 

7 ERNA FATMA SUSANTI P Demak,08-07-1995 SMP N 1 Gajah 
Ds Boyolali Rt  04/02 

Gajah Demak 

8 HIDAYATUN NAFIAH P Demak, 01-07-1994 SMP N 5 Demak   
Ds Jatimulyo Rt 1/4 

Bonang Demak 

9 IWAN KURNIAWAN L Demak,08-05-1995 SMP N 5 Demak   
Jl.Semboja Rt 08/06 Ds 

Petengan Demak 
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10 KHAFIDHOTUL  A. P Demak,28-02-1992  SMP N 1 Wonosalam Dmk 
Kp Pecaon Rt 01/02 No.35 

Ds Kadilangu Demak 

11 MASROKAN L Demak, 01-03-1995 SMP Sultan Fattah Demak 
Ds Donorojo Rt 03/01 

Demak 

12 MUHAMMAD SAIFUDIN L Demak, 23 Mei 1994 SMP N 5 Demak   
Jl.Semboja Rt 08/06 

Demak 

13 RATNA AYU CANDRA  N. P Demak, 21-10-1995 SMP N 1 Karangtengah 
Ds Sumberejo Bonang 

Demak 

14 SISWANTO L Demak,16-11-1992 SMP N 5 Demak   
Jl.Semboja Rt 08/06 

Demak 

15 SRI ALFIYATUN P Demak, 15-10-1994 MTs N Bonang Demak 
Ds.Jatimulyo 

Sumber data : data kursus komputer SKB Demak. 

 

4.1.1.7 Deskripsi hasil wawancara dengan informan 

Berikut ini adalah hasil wawancara penelitian proses pembelajaran kursus 

komputer paket office di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Demak yang 

diperoleh dari 6 informan diuraikan sebagai berikut: 

4.1.1.7.1 Informan 1 

Informan ini bernama SA sebagai pamong belajar kursus komputer 

paket office di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Demak. Usia 51 tahun, 

jenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir yang ditempuh adalah sarjana 

pendidikan, lama bekerja 17 tahun. 

Menurut informan yang terkait dengan penyusunan program atau 

kurikulum pembelajaran kursus komputer paket office yaitu kurikulum 

nasional dari Diknas dan kurikulum lokal dari staf pengajar. Berkaitan 

dengan penentuan tujuan pendidikan harus dilaksanakan, SA mengatakan:  

Karena berkaitan dengan semua komponen pembelajaran, yang 

meliputi : tujuan, bahan/materi metode, media, dan evaluasi 

pebelajaran. Dengan demikian penentuan dirumuskan agar semua 

komponen pembelajaran dapat terlaksana dengan baik dan mampu 

memonitori jalanya pembelajaran agar sesuai dengan apa yang 

diinginkan walaupun tidak semua komponen pembelajaran itu 

berjalan mulus tanpa adanya hambatan-hambatan. 
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Tugas atau fungsi pamong belajar dalam menyelenggarakan kursus 

komputer paket office yaitu menentukan kurikulum, menyusun jadwal 

pelajaran, dan menyesuaikan materi ajar. Alokasi perbandingan teori dengan 

praktek adalah 30% : 70%. Dalam proses proses penyusunan program 

kegiatan, SA sebagai pamong belajar mengatakan : 

Melakukan penyesuaian program/revisi kurikulum dengan tetap 

berpedoman pada kurikulum nasional. 

Pamong belajar juga mempertimbangkan permintaan dari pasar/dunia kerja, 

kurikulum yang diperlukan pada saat itu untuk menyusun  program kursus 

komputer paket office. Penyusuan program kegiatan harus dilakukan sebagai 

pedoman atau acuan program kursus dan sebagai rencana pembelajaran pada 

periode pendidikan yang dimaksud. 

Untuk tujuan pembelajaran kursus komputer paket office pamong 

belajar bu SA mengatakan sebagai berikut : 

Tujuanya supaya peserta didik memiliki penguasaan pada ketampilan 

komputer dan program didalamnya, agar memeiliki nilai lebih pada 

saat mencari pekerjaan. 

Rumusan tujuan pembelajaran tersebut dirumuskan oleh pimpinan beserta staf 

pengajar. Untuk tujuan umum dan tujuan khusus pembelajaran kursus 

komputer paket office yaitu Tujuan umumnya yaitu peserta didik dapat 

menguasai program komputer yang diajarkan. Sedangkan tujuan khususnya 

yaitu peserta didik dapat mengoperasikan program word, excel, dan power 

point. 



68 

 

Bahan atau materi pembelajaran yang diambil dalam melaksanakan 

pembelajaran yaitu dari buku diklat dari dinas pendidikan yang sesuai dengan 

kurikulum nasional. Menurut pamong belajar SA bahan atau materi 

pembelajaran didapat dari Merangkum dari berbagai sumber pustaka dan 

disesuaikan dengan kurikulum nasional. SA selaku pamong belajar 

mengatakan tentang bahan atau materi pembelajaran yang digunakan sebagai 

berikut : 

Bahan/materi yang digunakan sangat sesuai dan dapat diajarkan 

dengan mudah serta dapat diterima oleh peserta didik. 

Penentuan metode pembelajaran pamong belajar tidak ikut 

menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan oleh tutor, penentuan 

metode pembelajaran sepenuhnya dilakukan oleh tutor, karena tutor yang 

terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran, sehingga tutor yang lebih 

metahui tentang kondisi kegiatan pembelajaran pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. 

Dalam menentukan media pembelajaran sepenuhnya dilakukan oleh 

tutor, hal tersebut disampaikan oleh SA sebagai berikut : 

Tidak, saya hanya menyediakan kebutuhan media yang akan 

digunakan oleh tutor. 

Untuk evaluasi pembelajaran kursus komputer paket office menggunakan 

evaluasi formatif pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung yang dilakukan 

oleh tutor, dan evaluasi sumatif pada saat ujian akhir semester. 
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4.1.1.7.2 Informan 2 

Informan ini bernama EP sebagai tutor kursus komputer paket office 

di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Demak. Usia 23 tahun, jenis kelamin 

perempuan, pendidikan terakhir yang ditempuh adalah SLTA. 

Menurut informan, dalam satu minggu ada 2 kali pertemuan pada 

setiap hari kamis dan jum’at, dalam sekali pertemuan waktu pembelajaran 

kursus komputer kurang lebih 3 jam pelajaran, setiap jam pembelajaran 40 

menit. Waktu pembelajaran tersebut ditentukan oleh pamong belajar, tutor, 

dan peserta didik. EP selaku tutor kursus komputer mengemukakan 

keefektifan waktu pembelajaran sebagai berikut : 

Belum, karena batasan waktu yang singkat tersebut, sehingga warga 

belajar dibagi secara berkelompok yang terdiri dari 4-6 warga belajar 

dan tiap kelompok menghabiskan waktu 1 jam pelajaran. Dengan 

begitu warga belajar mendapat bahan belajar yang sama dan efektif. 

Kompetensi kursus komputer paket office yaitu mengerti dasar dari 

komputer dan mengenal dan mengunakan aplikasi komputer, seperti : 

Microsoft word, excel, dan power point. Untuk bahan atau materi 

pembelajaran kursus komputer adalah modul ITC2 kursus komputer dari SKB, 

buku-buku panduan, dan referensi dari internet. 

Menurut EP metode pembelajaran yang digunakan oleh tutor adalah 

metode ceramah, demonstrasi, kelompok kerja, dan Tanya jawab. Dengan 

tutor dalam menyajikan bahan/materi pembelajaran terlebih dahulu dengan 

menerangan bahan/materi pembelajaran kepada peserta didik kursus komputer 

paket office. Setelah bahan/materi pembelajaran disampaikan kepada peserta 

didik, selanjutnya tutor menunjukan cara menggunakan komputer kepada 
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peserta didik dengan tujuan peserta didik dapat memahami cara 

mengoperasikan komputer. Tutor memberi kesempatan kepada peserta 

didiknya untuk menanyakan bahan/materi pembelajaran yang kurang 

dipahami. Ditengah-tengah kegiatan pembelajaran tutor membagi peserta 

didiknya menjadi kelompok kecil yang terdiri dari 2-3 orang untuk melakukan 

praktek bahan/materi pembelajaran. 

Media pembelajaran yang digunakan oleh tutor yaitu peralatan 

praktek berupa perangkat komputer dan media fisual seperti brosur, pamphlet. 

Poster,dll sebagai contoh dalam penugasan dan praktek. Dalam perencanaan 

pembelajaran kursus komputer dengan membuat pedoman RPP yang mengacu 

pada silabus kursus komputer, menentukan  tujuan pembelajaran, 

menyesuaikan bahan/materi dengan kompetensi kursus komputer, menentukan 

metode pembelajaran yang akan digunakan, menggunakan media 

pembelajaran dan evaluasi pembelajaran yang dilakukan pada akhir 

pembelajaran dan mempersiapkan sarana prasarana pembelajaran. 

Pelaksanaan pembelajaran kursus komputer dilaksanakan 2 kali dalam satu 

minggu dengan menyampaikan materi /bahan pembelajaran yang sudah 

ditentukan dan setiap pertemuan diadakan latihan-latihan teori dilanjutkan 

dengan tugas praktek. 

Menurut EP sebagai tutor kursus komputer melakukan evaluasi 

pembelajaran dilaksanakan setiap pembelajaran, dengan mengamati sebarapa 

besar materi/bahan pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh warga 

belajar, setiap akhir BAB materi/bahan pembelajaran diadakan tugas dengan 
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tujuan mengamati apakah secara praktek warga balajar dapat menguasai 

materi/ bahan pembelajaran dengan baik dan benar. Pada akhir semester 

dilakukan ujian semester untuk meliht kemampuan peserta didik selama satu 

semester tersebut dan untuk nenentukan tindakan berikutnya kepada peserta 

didik. EP mengatakan evaluasi bisa menjadi tolak ukur keberhasilan 

pembelajaran kursus sebagai berikut : 

Bisa, karena evaluasi sebagai tolak ukur kemampuan warga balajar 

dalam manyerap materi yang diajarkan. 

Dalam proses pembelajaran kursus komputer perbandingan antara 

teori dengan praktek adalah 30% : 70%, Misal dalam satu kali pertemuan 1 

jam pelajaran untuk teori dan 2 jam pelajaran untuk praktek. Menurut EP 

perbandingan tersebut dirasakan cukup disesuaikan banyaknya materi 

pembelajaran yang akan disampaikan. Alat yang digunakan oleh tutor pada 

saat proses pembelajaran yaitu papan tulis, modul, buku panduan, perangkat 

komputer, dan printer, dengan alat tersebut dirasa oleh tutor sangat 

mendukung kelancaran proses pembelajaran. 

Hambatan yang dialami dalam proses pembelajaran kursus komputer 

yaitu terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki, terbatasnya waktu 

pembalajaran, terbatasnya kemampuan sumber daya yang ada. Menurut EP 

kemampuan komputer peserta kursus sebelum dan sesudah mengikuti kursus 

yaitu peserta didik yang awalnya tidak menetahui tentang komputer setelah 
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mengikuti kursus warga belajar mengenal komputer dan aplikasi-aplikasi yang 

dapat dimanfaatkan. 

4.1.1.7.3 Informan 3 

Informan ini bernama SAL sebagai peserta didik kursus komputer 

paket office di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Demak. Usia 16 tahun, 

jenis kelamin perempuan, lulusan SMP/sederajat dan mengikuti kejar paket C. 

Menurut informan tujuan umum dan khusus mengikuti kursus 

komputer adalah untuk memperoleh bekal ketrampilan mengoperasikan 

komputer, sedangkan khususnya memperoleh ketrampilan komputer sebagai 

modal untuk ditrima bekerja. Fungsi dari pembelajaran kursus komputer 

merupakan tempat memperoleh ketrampilan mengoperasikan komputer. 

Bahan pembelajaran yang terdapat di kursus komputer ini 

dikemukakan oleh SAL sebagai peserta didik sebagai berikut : 

Menurut saya jumlah buku kurang, sehingga hanya menggunakan 

buku pedoman dari SKB saja. 

Kesesuaian bahan dengan kompetensi yang disampaikan oleh tutor menurut 

SAL Sesuai, karena buku pedoman tidak melenceng dari materi yang 

disampaikan tutor. Sikap peserta didik pada saat tutor menyampaikan dan 

menjelaskan materi memperhatikan, karena ingin cepat bisa komputer. 

Menurut SAL pada saat proses pembelajaran tutor menggunakan 

metode macam-macam seperti : ceramah, tanya jawab, penugasan, 
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demonstrasi pada praktek. Saat belum memahami materi pada saat praktek 

langsung bertanya pada tutor tentang hal yang sukar dipahami. 

Media pembelajaran yang digunakan tutor di ungkapkan oleh SAL 

sebagai berikut : 

Media yang digunakan cukup baik sesuai dengan materi yang 

disampaikan. 

Dalam membimbing dan mengarahkan peserta didik saat menggunakan 

media, tutor mengarahkan peserta didik apabila ada kesulitan. SAL 

mengatakan setiap akhir pembelajaran dilakukan evaluasi dengan tutor 

memberikan tugas praktek. Evaluasi dilakukan dengan memberikan soal 

latihan dan praktek langsung. 

Kualitas tutor pada kursus komputer diungkapkan oleh SAL sebagai 

berikut : 

Kualitas tutor sangat bagus karena dapat memberikan materi agar 

mudah saya pahami. 

Selama mengikuti kursus komputer, kemampuan  mengetik dengan 

berbagai jenis dan ukuran huruf cukup bisa, walau belum begitu lancar. 

Kemampuan anda menggunakan fungsi toolbar hanya mampu menggunakan 

fungsi toolbar yang sering digunakan pada lembar kerja. Kemampuan 

menginsert gambar dan berbagai bentuk shapes (segiempat, oval, garis, panah, 

dll) bisa, karena mudah dipahami. Kemampuan membuat tabel pada lembar 
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kerja cukup sulit, karena terdapat berbagai rumus yang sukar dihafalkan dalam 

mengisi tabel. Menurut SAL pengetahuan saat selesai mengikuti kursus 

komputer yaitu mengetahuai dasar komputer, aplikasi Microsoft word, excel, 

power poin, dll. 

Kehadiran selama belajar kursus komputer di Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Demak menurut waktu yang ditetapkan dikatakan oleh 

SAL sebagai berikut :  

Selalu hadir tepat waktu karena saya tidak mau tertinggal materi 

pelajaran. 

Menurut SAL sebagai peserta didik kursus komputer situasi lingkungan 

tempat kursus cukup baik, namun terkadang terganggu oleh suara kendaraan 

yang keras, selain itu fasilitas sarana dan prasarana masih terbatas. Hambatan 

yang dihadapi saat proses pembelajaran kursus komputer yaitu terbatas 

perangkat komputer, jam praktek yang singkat, lingkungan yang bising. 

4.1.1.7.4 Informan 4 

Informan ini bernama MS sebagai peserta didik kursus komputer 

paket office di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Demak. Usia 17 tahun, 

jenis kelamin laki-laki, lulusan SMP/sederajat dan mengikuti kejar paket C. 

Menurut informan tujuan umum dan khusus anda mengikuti kursus 

komputer adalah tujuan umumnya memperoleh ketrampilan mengoperasikan 

komputer, sedangkan khususnya memperoleh ketrampilan komputer sebagai 
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modal untuk bekerja. Fungsi dari pembelajaran kursus komputer adalah 

sebagai sarana belajar ketrampilan mengoperasikan komputer. 

Bahan pembelajaran yang terdapat di kursus komputer yaitu 

menggunakan modul paket office saja. Bahan dengan kompetensi yang 

disampaikan oleh tutor sesuai, karena ada buku panduan. Sikap pada saat tutor 

menyampaikan dan menjelaskan materi diam dan mendengarkan tutor bicara. 

MS mengatakan penggunakan metode pada saat proses pembelajaran tutor 

sebagai berikut : 

Tidak tentu kadang menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. 

Sikap saat belum memahami materi pada saat praktek bertanya pada teman 

sebelah. 

Media pembelajaran yang digunakan tutor diungkapkan oleh MS 

sebagai berikut : 

Media cukup baik sesuai dengan materi yang disampaikan oleh tutor. 

Tutor dalam membimbing dan mengarahkan peserta didik saat menggunakan 

media dengan menggunakan media visual sebagai contoh untuk peserta didik. 

Pada setiap akhir pembelajaran dilakukan evaluasi dengan tutor 

menyuruh mempraktekan materi yang disampaikan. Evaluasi dilakukan tutor 

dengan diberikan latihan dan praktek komputer langsung.  Menurut MS 

kualitas tutor pada kursus komputer baik, penyampaian materi mudah saya 

pahami. 
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Menurut MS selama mengikuti kursus komputer, kemampuan  

mengetik dengan berbagai jenis dan ukuran huruf cukup bisa, walau belum 

begitu lancar. Kemampuan anda menggunakan fungsi toolbar, mampu 

menggunakan fungsi toolbar, meski belum semua fungsi saya bisa. 

Kemampuan menginsert gambar dan berbagai bentuk shapes (segiempat, oval, 

garis, panah, dll) bisa, tapi dalam mengatur kembali sesuai keinginan masih 

belum lancar. Dan kemampuan membuat table pada lembar kerja cukup bisa, 

meski sedikit lebih lama. 

Pengetahuan saat selesai mengikuti kursus komputer menurut MS, 

dapat mengetahui komputer komputer, memahami Microsoft word, excel, 

power point, dll. Selama belajar kursus komputer di Sanggar Kegiatan Belajar 

Kabupaten Demak, belum tentu hadir tepat waktu karena jauh dari rumah. 

situasi lingkungan tempat kursus cukup baik, karena berada di lingkungan 

persekolahan. Tempat kursus computer cukup memadai, karena bisa praktek 

langsung. Hambatan yang dihadapi saat proses pembelajaran kursus computer 

yaitu terbatas perangkat komputer, kurang lama waktu praktek. 

4.1.1.7.5 Informan 5 

Informan ini bernama RAC sebagai peserta didik kursus komputer 

paket office di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Demak. Usia 16 tahun, 

jenis kelamin perempuan, lulusan SMP/sederajat dan mengikuti kejar paket C. 

Menurut informan tentang tujuan umum dan tujuan khusus mengikuti 

kursus komputer adalah tujuan umumnya bisa mengoperasikan komputer, 
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sedangkan khususnya memperoleh ketrampilan tambahan dalam bekerja. 

Fungsi dari pembelajaran kursus komputer adalah sebagai tempat memperoleh 

ketrampilan mengoperasikan komputer. 

Menurut RAC bahan pembelajaran yang terdapat di kursus komputer 

mengungkapkan sebagai berikut : 

Bahan pembelajaran baik, karena sudah ada modul kursus komputer. 

Kesesuaian bahan dengan kompetensi yang disampaikan oleh tutor sesuai, 

karena tutor menyampaikan bahan menyesuaikan kompetensi kursus 

komputer. Sikap pada saat tutor menyampaikan dan menjelaskan materi 

memperhatikan, kadang disuruh sambil mempraktekan. 

Pada saat proses pembelajaran tutor menggunakan metode ceramah, 

tanya jawab, demonstrasi pada praktek. Sikap saat belum memahami materi 

pada saat praktek dengan bertanya kembali kepada tutor. RAC sebagai peserta 

didik mengungkapkan tentang media pembelajaran yang digunakan tutor 

sebagai berikut : 

Media yang digunakan cukup baik sesuai dengan materi yang 

disampaikan. 

Dalam membimbing dan mengarahkan peserta didik saat menggunakan 

media, tutor mengajari dengan seksama cara memanfaatkan media yang ada. 

Pada setiap akhir pembelajaran dilakukan evaluasi, tutor menyuruh praktek 

materi yang telah disampaikan. Evaluasi yang diberikan tutor seperti evaluasi 



78 

 

tugas dan praktek. Menurut RAC kualitas tutor pada kursus komputer baik, 

karena ramah dan sabar dalam membimbing saya. 

Selama mengikuti kursus komputer, kemampuan  mengetik dengan 

berbagai jenis dan ukuran huruf diungkapkan oleh RAC sebagai berikut : 

Bisa, karena mudah tapi masih pakai sebelas jari,hehe. 

Kemampuan menggunakan fungsi toolbar hanya bisa menggunakan fungsi 

toolbar tertentu saja. Kemampuan menginsert gambar dan berbagai bentuk 

shapes (segiempat, oval, garis, panah, dll) bisa, karena mudah dipahami. 

Kemampuan membuat table pada lembar kerja cukup bisa, tapi belum lancar. 

pengetahuan saat selesai mengikuti kursus computer diungkapkan oleh RAC 

sebagai berikut : 

Pengetahuan yang saya dapat yaitu bisa komputer, meggunakan 

Microsoft word, excel, power poin, dll. 

Selama belajar kursus komputer di Sanggar Kegiatan Belajar 

Kabupaten Demak, RAC mengatakan selalu hadir tepat waktu karena saya 

tidak mau tertinggal materi pelajaran. Situasi lingkungan tempat kursus cukup 

baik, nyaman untuk belajar, tempat kursus komputer cukup memadai, karena 

sarana praktek kurang. Hambatan yang dihadapi saat proses pembelajaran 

kursus komputer yaitu perangkat komputer kurang, waktu praktek singkat. 
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4.1.1.7.6 Informan 6 

Informan ini bernama MR sebagai peserta didik kursus komputer 

paket office di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Demak. Usia 17 tahun, 

jenis kelamin laki-laki, lulusan SMP/sederajat dan mengikuti kejar paket C. 

Menurut informan tentang tujuan umum dan khusus mengikuti kursus 

komputer yaitu tujuan umumnya adalah untuk dapat mengoperasikan 

komputer, sedangkan khususnya bisa menggunakan komputer dalam bekerja. 

Fungsi dari pembelajaran kursus komputer adalah untuk menyampaikan 

materi kursus komputer. 

Bahan pembelajaran yang terdapat di kursus komputer  menggunakan 

buku pedoman kursus komputer. Kesesuaian bahan dengan kompetensi yang 

disampaikan oleh tutor sesuai, karena menggunakan buku pedoman komputer. 

Sikap anda pada saat tutor menyampaikan dan menjelaskan materi 

memperhaikan dengan baik. Menurut MR sebagai peserta didik pada saat 

proses pembelajaran tutor menggunakan metode ceramah, tanya jawab, 

demonstrasi, dan praktek. Sikap saat belum memahami materi pada saat 

praktek dengan bertanya kepada teman dulu baru kepada tutor. 

MS mengatakan tentang media pembelajaran yang digunakan tutor 

sebagai berikut : 

Media yang digunakan cukup baik sesuai dengan materi yang 

disampaikan. 
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Tutor dalam membimbing dan mengarahkan peserta didik saat menggunakan 

media yaitu tutor mengarahkan peserta didik apabila ada kesulitan. Pada setiap 

akhir pembelajaran dilakukan evaluasi dengan memberikan tugas latihan. 

Evaluasi seperti yang diberikan tutor berupa tugas latihan dan praktek. 

Kualitas tutor pada kursus komputer baik karena dalam menyampaikan materi 

mudah saya pahami. 

Menurut MR selama mengikuti kursus komputer, kemampuan  

mengetik dengan berbagai jenis dan ukuran huruf cukup bisa, tapi belum 

lancar. Kemampuan anda menggunakan fungsi toolbar belum bisa, karena 

lupa fungsi masing-masing toolbar. Kemampuan menginsert gambar dan 

berbagai bentuk shapes (segiempat, oval, garis, panah, dll) bisa, tapi belum 

lancar. Dan kemampuan membuat table pada lembar kerja cukup sulit, karena 

rumit caranya. MR sebagai peserta didik mengatakan tentang pengetahuan 

yang didapat setelah selesai mengkuti kursus sebagai berikut : 

Pengetahuan yang saya dapat adalah menjalankan komputer, 

membuat dokumen dengan Microsoft word, excel, power poin, dll. 

Selama belajar kursus komputer di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten 

Demak, MR mengatakan kehadiran tidak tentu, karena kadang  bangun 

kesiangan. Situasi lingkungan tempat kursus cukup baik, tempat kursus 

komputer cukup memadai, walau terbatas sarana dan prasarana. Hambatan 

yang anda hadapi saat proses pembelajaran kursus komputer yaitu terbatas 

perangkat komputer, waktu yang singkat, sering lupa materinya. 
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Tujuan Pembelajaran 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat 

diketahui bahwa tujuan pembelajaran kursus komputer adalah peserta didik 

memiliki penguasaan pada ketampilan komputer dan program didalamnya, agar 

memiliki nilai lebih pada saat mencari pekerjaan. Dengan adanya kursus 

komputer ini peserta didik diharapkan mengoperasikan komputer dengan benar 

dan menggunakan aplikasi office, sebab dizaman sekarang ini aplikasi office 

sangat dibutuhkan dalam mempermudah suatu pekerjaan. Namun yang paling 

penting adalah pembelajaran tersebut dilaksanakan sadar dan dengan tujuan 

pasti. Sesuai dengan teori Oemar Hamalik (2005) menyebutkan bahwa tujuan 

pembelajaran adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan 

tercapai oleh siswa setelah berlangsung pembelajaran. 

Tujuan umum pembelajaran ini yaitu peserta didik dapat menguasai 

program komputer sehingga pada saat bekerja nantinya peserta didik tersebut 

bisa mengerjakan tugas sesuai kebutuhan instansi tempat ia bekerja. Sedangkan 

tujuan khususnya yaitu peserta didik dapat mengoperasikan program word, 

excel, dan power point yang saat ini dibutuhkan oleh instansi kerja. Dengan 

demikian peserta didik dapat mempunyai sikap dan perilaku yang baik dari 

sebelumnya serta dapat mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan. Oleh  

karena itu tujuan pembelajaran secara umum mempunyai tujuan untuk 

membantu peserta didik agar memperoleh berbagai pengalaman dan dengan 

pengalaman ini tingkah laku peserta didik berubah, tingkah laku yang dimaksud 
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meliputi pengetahuan, ketrampilan, dan nilai yang berfungsi sebagai pengendali 

sikap dan perilaku. Sedangkan secara khusus pengertian dari tujuan 

pembelajaran kursus komputer adalah peserta didik mempelajari komputer dan 

mengoperasikan program word, excel, dan power point yang saat ini dibutuhkan 

oleh instansi kerja. Tujuan pembelajaran tersebut sesuai dengan teori (Achmad 

Rifa’i, 2009 : 75), tujuan pendidikan dapat ditafsirkan menjadi tiga macam, 

yaitu: tujuan pendidikan (educational purposes/goals), tujuan khusus program 

(program objective), dan tujuan khusus belajar (learning objectives). Tujuan 

pendidikan mengacu pada tujuan kelembagaan yang ingin diperoleh. Tujuan 

khusus program pembelajaran mengacu pada hasil pendidikan secara 

menyeluruh yang akan dijadikan sebagai dasar pada kegiatan berikutnya. 

Tujuan belajar mengacu pada hasil perilaku spesifik untuk membantu partisipan 

melakukan kegiatan belajar tertentu.  

Di dalam tujuan pembelajaran harus dapat merubah tingkah laku, tingkah 

laku yang dimaksud mencakup ranah pengetahuan, ketrampilan, sikap. Pada 

kursus komputer paket office di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Demak 

tujuan yang mengarah pada ranah pengetahuan yaitu mengerti dasar komputer, 

dengan cara peserta didik dapat memahami dasar komputer. Tujuan yang 

mengarah pada ranah ketrampilan misalnya mengetik dengan berbagai jenis dan 

ukuran huruf. Dengan peserta didik dapat mengetik dengan berbagai jenis dan 

ukuran huruf, maka pada kursus komputer paket office di Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Demak telah mencakup tujuan ketrampilan. Sedangkan 

untuk tujuan sikap, membuat dokumen dengan menggunakan aplikasi office, hal 
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tersebut dapat terwujud setelah peserta didik melakukan kegiatan praktek 

membuat dokumen dengan menggunakan aplikasi office. Akan tetapi peneliti 

saat melakukan observasi peneliti menemukan beberapa peserta didik belum 

benar dalam membuat dokumen dengan menggunakan aplikasi office. Sesuai 

dengan teori mengenai tujuan pembelajaran menurut W. James Popham dan Eva 

L. Baker (2005) menegaskan bahwa seorang tutor profesional harus 

merumuskan tujuan pembelajarannya dalam bentuk perilaku peserta didik yang 

dapat diukur yaitu menunjukkan apa yang dapat dilakukan oleh speserta didik 

tersebut sesudah mengikuti pelajaran. 

4.2.2 Bahan/materi Pembelajaran 

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada proses pembelajaran kursus 

komputer paket office di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Demak sumber 

bahan/materi pembelajaran yang digunakan yaitu buku diklat dari dinas 

pendidikan, modul kursus komputer, buku panduan aplikasi office. Dengan 

demikian bahan/materi yang akan diajarkan diharapkan telah mencukupi 

kebutuhan peserta didik, dengan demikian tutor diharapkan mampu menguasai 

dan mengembangkan materi-materi yang akan dijarkan. Hal tersebut sesuai 

dengan PP nomor 19 tahun 2005 Pasal 19, diisyaratkan bahwa guru sebagai 

tenaga pendidikan diharapkan mengembangkan materi pembelajaran. Menurut 

teori Sardiman (1986 : 203), bahwa bahan/materi pembelajaran adalah salah 

satu sumber belajar bagi peserta didik. Materi yang dapat disebut sebagai 

sumber belajar ini merupakan sesuatu yang membawa pesan untuk tujuan 

pembelajaran, materi pembelajaran harus memenuhi kriteria, yakni kesesuaian, 
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kemudahan, dan kemenarikan. Teori lain yang mendukung yaitu bahan/materi 

adalah substansi yang disampaikan dalam proses pembelajaran, dan tanpa 

materi itu proses pembelajaran tidak berjalan. Karena itu dalam pembelajaran, 

pengajar harus menguasai materi pembelajaran yang akan disampaikan dalam 

proses pembelajaran, penggunaan materi pembelajaran disesuaikan dengan 

kondisi dan kebutuhan belajar, serta pelaksanaannya diharapkan dapat member 

motivasi dan minat peserta didik (Sudjana, 1997 : 73). 

Pada kursus komputer paket office di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten 

Demak keberadaan sumber belajar yang berupa modul dan buku panduan 

terbatas, sehingga tutor kesulitan dalam mengembangkan bahan/materi 

pembelajaran. Dengan keterbatasan jumlah modul tersebut sehingga peserta 

didik menggunakan modul dengan rasio 1 modul untuk 2 orang. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan ketersediaan bahan ajar yang 

digunakan di kursus komputer paket office Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten 

Demak belum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Kemdiknas. Kriteria 

yang telah dipenuhi tersebut antara lain penggunaan bahan belajar berupa modul 

yang relevan, modul keterampilan, dan penggunaan buku-buku penunjang. 

4.2.3 Metode Pembelajaran 

Seorang tutor/instruktur harus mempunyai strategi dan cara-cara yang 

ditempuh untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik, agar 

penyerapan materi tentang kursus bisa diterima dengan maksimal. Strategi-

strategi tersebut sering disebut metode pembelajaran. Namun semua program 

pembelajaran tidak selalu berjalan dengan baik, dengan menggunakan metode 
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yang telah disarankan sesuai pembelajaranya. Hal tersebut dikarenakan 

pemahaman peserta didik satu dengan yang lain berbeda-beda sehingga tutor 

dituntut untuk bisa pandai dalam mendidik peserta didiknya, dengan demikian 

proses pembelajaran akan berjalan baik sesuai yang dikehendaki.  

Dalam proses pembelajaran kursus komputer paket office, tutor dalam 

menyajikan bahan/materi pembelajaran terlebih dahulu dengan menerangan 

bahan/materi pembelajaran kepada peserta didik kursus komputer paket office. 

Peserta didik pun mendengarkan dengan seksama bahan/materi pembelajaran 

yang disampaikan tutor. Setelah bahan/materi pembelajaran disampaikan 

kepada peserta didik, selanjutnya tutor menunjukan cara menggunakan 

komputer kepada peserta didik dengan tujuan peserta didik dapat memahami 

cara mengoperasikan komputer. Tutor memberi kesempatan kepada peserta 

didiknya untuk menanyakan bahan/materi pembelajaran yang kurang dipahami, 

akan tetapi tidak semua peserta didik mau menanyakan kesulitanya kepada 

tutor. Ditengah-tengah kegiatan pembelajaran tutor membagi peserta didiknya 

menjadi kelompok kecil yang terdiri dari 2-3 orang. Pada tiap kelompok 

ditentukan ketua kelompoknya untuk menyampaikan gagasan baru kepada 

kelompok lainya. Tutor mempersilahkan peserta didiknya mendiskusikan 

bahan/materi pembelajaran yang disampaikan tutor yang bertujuan untuk 

mengetahui gagasan baru yang lebih cepat/mudah dipahami dalam 

mengaplikasikan bahan/materi pembelajaran oleh peserta didik lainya. 

Selanjutnya peserta didik melakukan praktek bahan/materi pembelajaran. Dari 

uraian tersebut metode yang digunakan oleh tutor kursus komputer di Sanggar 
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Kegiatan Belajar Kabupaten Demak adalah ceramah, demonstrasi, kelompok 

kerja, dan tanya jawab. Hal tersebut seperti yang terdapat di 

http://umum.kompasiana.com/2009/06/08/macam-macam-metode-pembelajaran 

metode pembelajaran antara lain : 

1. Demonstrasi, kelompok terdiri dari satu orang atau lebih melaksanakan 

suatu kegiatan atau mendemonstrasikan hasil prosedur atau kegiatan 

tertentu. Kesempatan diberikan kepada anggota kelompok untuk 

mempraktikan kegiatan atau prosedur tertentu. Tujuanya adalah melihat 

atau mendengarkan suatu kegiatan atau prosedur, dam memberikan 

kesempatan untuk praktik.  

2. Diskusi kelompok, terdiri dari individu yang bertemu bersama seorang 

pemimpin berlatih untuk membahas topik yang menjadi kepentingan 

bersama secara kooperatif. Tujuanya adalah mengungkapkan pendapat 

dan memperoleh informasi tentang topik yang menjadi kepentingan 

bersama, dan belajar dari partisipan lain. 

3. Ceramah, merupakan ceramah yang diikuti dengan segera oleh 

partisipasi aktif dalam diskusi bebas atau diskusi terbuka yang 

melibatkan seluruh partisipan. Tujuanya yaitu memperoleh informasi 

dan mengklarifikasi isu. Kelompok kerja, kelompok dibagi dalam 

kelompok kecil untuk melaksanakan tugas-tugas dari pendidik. Tujuanya 

adalah melaksanakan tugas dengan cara kerja sama.  

4. Metode tanya jawab adalah suatu cara mengelola pembelajaran dengan 

mengahasilkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan siswa 

http://umum.kompasiana.com/2009/06/08/macam-macam-metode-pembelajaran


87 

 

memahami materi tersebut. Metode tanya jawab akan menjadi efektif 

bila materi yang menjadi topik bahasan menarik, menantang dan 

memiliki nilai aplikasi tinggi. Pertanyaaan yang diajukan bervariasi, 

meliputi pertanyaan tertutup (pertanyaan yang jawabannya hanya satu 

kemungkinan) dan pertanyaan terbuka (pertanyaan dengan banyak 

kemungkinan jawaban), serta disajikan dengan cara yang menarik. 

Apabila ada peserta didik yang kesulitan dalam memahami materi, seorang 

tutor harus bisa menjelaskan dengan metode yang selalu digunakan secara 

perorangan agar penyerapan materi bisa semaksimal mungkin. Sesuai dengan 

teori Yunus (1990 : 115) yang menjelaskan bahwa metode pembelajaran 

berfungsi sebagai : 

a. Penuntun dalam penyampaian atau pembahasan isi pesan belajar 

b. Pembangkit perhatian dan minat belajar 

c. Pencipta peluang bagi interaksi peserta didik 

d. Memproses perubahan individu peserta didik. 

Pada proses pembelajaran kursus komputer paket office metode 

demonstrasi merupakan metode yang paling efektif dalam menyampaikan 

bahan/materi pembelajaran, hal ini dapat terlihat dari antusias rasa ingin tahu 

peserta didik cukup kuat saat tutor menyampaikan materi dengan menggunakan 

metode demonstrasi, bahkan ada salah satu peserta didik yang mengikuti 

demonstrasi tutor dengan peserta didik ikut mempraktekan langsung 

bahan/materi pembelajaran yang sedang disampaikan oleh tutor. Dengan cara 

tersebut peserta didik lebih mudah memahami bahan/materi yang disampaikan 
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tutor, karena peserta didik dapat melakukan kegiatan praktek sebelum peserta 

didik lupa langkah-langkah dalam mempraktekan bahan/materi pembelajaran. 

Sesuai dengan teori Achmad rifa’i (2009 : 101), metode pembelajaran 

merupakan berbagai cara yang digunakan untuk mengelola tugas-tugas belajar 

agar memperlancar aktivitas belajar. Sebiasa mungkin pendidik menggunakan 

metode pembelajaran yang mampu mendorong partisipasi partisipan didalam 

proses pembelajaran.  

4.2.4 Media Pembelajaran 

Langkah berikutnya yang digunakan dalam proses pembelajaran kursus 

komputer adalah media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan suatu 

komponen masukan yang dapat membantu pelaksanaan proses pembelajajaran. 

Media pembelajaran dapat berupa sumber, alat, bahan yang diperlukan untuk 

kegiatan pembelajaran. Media pembelajaran dapat disamakan dengan sarana dan 

prasarana yang digunakan dalam proses pembelajaran atau alat yang digunakan 

untuk membantu lancarnya suatu kegiatan belajar.  

Pada penggunaan media tutor kursus komputer paket office Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Demak misalnya pada saat penggunaan media 

pembelajaran dengan materi/topik pembuatan surat. Tutor memperlihatkan 2 

contoh surat kepada peserta didik, kemudian tutor melontarkan pertanyaan , 

coba perhatikan surat ini, termasuk jenis surat apakah ini, peserta didik 

menjawab pertanyaan tutor tersebut dengan berbagai macam jawaban. 

Selanjutnya tutor menyuruh membedakan 2 contoh surat yang berbeda yaitu 

surat resmi dan tidak resmi, peserta didik memperhatikan dan mengamati surat 
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yang diperlihatkan tutor, peserta didik mencari perbedaan 2 surat tersebut. 

Dengan pengamatan tersebut peserta didik dapat mengetahui bagian-bagian 

surat serta mengerti langkah-langkah pembuatan surat. Kemudian peserta didik 

praktek membuat surat menggunakan media komputer dengan aplikasi 

Microsoft word. Sesuai dengan teori Latuheru (1988:13), media pembelajaran 

adalah semua alat (bantu) atau benda yang digunakan dalam kegiatan belajar 

mengajar, dengan maksud untuk menyampaikan pesan (informasi) pembelajaran 

dari sumber (guru maupun sumber lain) kepada penerima (dalam hal ini anak 

didik ataupun warga belajar). Pesan (informasi) yang disampaikan melalui 

media, dalam bentuk isi atau materi pengajaran itu harus dapat diterima oleh 

penerima pesan (anak didik), dengan menggunakan salah satu ataupun 

gabungan beberapa alat indera mereka. Bahkan lebih baik lagi bila seluruh alat 

indera yang dimiliki mampu dapat menerima isi pesan yang disampaikan. Hal 

senada diungkpkan oleh Edgar Dale (dalam Sadiman, dkk, 2003:7-8) dalam 

klasifikasi pengalaman menurut tingkat dari yang paling konkrit ke yang paling 

abstrak, dimana partisipasi, observasi, dan pengalaman langsung memberikan 

pengaruh yang sangat besar terhadap pengalaman belajar yang diterima peserta 

didik. Penyampaian suatu konsep pada siswa akan tersampaikan dengan baik 

jika konsep tersebut mengharuskan siswa terlibat langsung didalamnya bila 

dibandingkan dengan konsep yang hanya melibatkan siswa untuk mengamati 

saja. 

Media yang digunakan pada pembelajaran kursus komputer paket office 

minin sekali karena hanya menggunakan media visual saja, hal tersebut karena 
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minim fasilitas media pembelajaran pada kursus komputer, sehingga dalam 

proses penyampaian bahan/materi pembelajaran tutor hanya menggunakan 

media yang disediakan kursus komputer saja, tutor tidak menggunakan media 

dari luar yang dapat membantu proses pembelajaran. Selain itu media buku dan 

modul software office yang digunakan tidak mengikuti perkembangan terbaru. 

Hal ini menjadikan kurang menarik perhatian peserta didik. Media yang 

digunakan oleh tutor pada proses pembelajaran kursus komputer paket office di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Demak adalah perangkat komputer untuk 

alat praktek dan media visual seperti brosur, poster, pamfhlet, dll yang 

digunakan sebagai contoh bahan materi pembelajaran, sehingga materi yang 

diberikan akan mudah dipahami oleh peserta didik. 

Hal tersebut sesuai dengan teori Sudjana (1997 : 6) bahwa peranan media 

pembelajaran adalah : 

1. Alat untuk menjelaskan bahan/materi pembelajaran pada saat pembelajar 

menyampaikan materi tersebut. 

2. Alat untuk menimbulkan persoalan yang akan dikaji lebih lanjut dan 

dipecahkan oleh peserta didik dalam proses belajar mengajar. 

3. Sumber belajar bagi peserta didik, artinya media tersebut sebagai bahan-

bahan yang harus dipelajari peserta didik baik secara individual atau 

kelompok. 
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4.2.5 Evaluasi Pembelajaran 

Tahap akhir dalam proses pembelajaran adalah evaluasi pembelajaran, 

diadakanya evaluasi yaitu sebagai tolak ukur kemampuan peserta didik dalam 

manyerap materi yang diajarkan. Dalam pembelajaran kursus komputer paket 

office Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Demak menggunakan evaluasi 

formatif dan sumatif. Hal tersebut sesuai teori Knowles (1980) menyatakan dua 

tujuan yang penting dalam evaluasi yaitu : 

3. Penanggung jawab (accumsibility), yang bertujuan memperoleh data 

tentang kualitas pembelajaran yang ditunjukan melalui perubahan 

kinerja partisipan, disebut evaluasi sumatif 

4. Pembuat keputusan (decision making), yang bertujuan untuk 

memperoleh informasi atau data yang digunakan oleh pendidik untuk 

memperbaiki kualitas rancangan dan pelaksanaan pembelajaran. 

Disebut evaluasi formatif (Achmad Rifa’i, 2009 : 144). 

  

Pada pelaksanaan evaluasi kursus komputer paket office Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Demak, evaluasi formatif dilaksanakan setiap pembelajaran, 

sedangkan evaluasi sumatif dilakukan pada akhir semester dilakukan ujian 

semester untuk melihat kemampuan peserta didik selama satu semester tersebut 

dan untuk nenentukan tindakan berikutnya kepada peserta didik. Sesuai dengan 

teori L. R. Gay (1980) evaluasi merupakan proses pengambilan dan analisis data 

yang dilakukan secara sistematik untuk pembuatan keputusan. Daniel 

Stufflebean (1973) menyatakan bahwa evaluasi merupakan proses sistematik 

dalam menetapkan seberapa jauh tujuan pembelajaran dicapai oleh partisipan 

(Achmad Rifa’i, 2009 : 141). Hal senada juga ditegaskan oleh Hermawan 

(2008:112), evaluasi bertujuan agar mengetahui sejauh mana taraf keberhasilan 



92 

 

proses pembelajaran, serta evaluasi ini bertujuan untuk mengukur hasil belajar 

peserta didik. 

Dalam mengevaluasi pembelajaran kursus komputer paket office Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Demak, tutor menggunakan teknik tes  dan non tes. 

Teknik tes digunakan tutor saat memberikan tugas kepada peserta didik, 

sedangkan teknik nontes dengan mengamati sebarapa besar materi/bahan 

pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh peserta didik, setiap akhir 

BAB materi/bahan pembelajaran diadakan tugas dengan tujuan mengamati 

apakah secara praktek warga balajar dapat menguasai materi/ bahan 

pembelajaran dengan baik dan benar. 

Hal tersebut diperkuat dengan PP R.I No. 19 tahun 2005 pasal 22, 

penilaian hasil pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 

menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang 

harus dikuasai, teknik penilaian yang dimaksud dapat berupa tertulis, observasi, 

tes praktek, penugasan perseorangan atau kelompok. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di muka, dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

5.1.1 Tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran kursus komputer yaitu 

mempelajari komputer dan mengoperasikan program word, excel, dan 

power point. Tujuan pembelajaran yang paling lemah yaitu pada ranah 

ketrampilan belum terlaksana dengan efektif.  

5.1.2 Bahan/materi pembelajaran, sumber bahan/materi pembelajaran yang 

digunakan yaitu buku diklat dari dinas pendidikan, modul kursus 

komputer, buku panduan aplikasi office. Keberadaan sumber belajar yang 

berupa modul dan buku panduan terbatas jumlahnya, sehingga tutor 

kesulitan dalam mengembangkan bahan/materi pembelajaran. Dengan 

keterbatasan jumlah modul tersebut sehingga peserta didik menggunakan 

modul dengan rasio 1 modul untuk 2 orang. 

5.1.3 Metode pembelajaran, metode yang digunakan adalah ceramah, 

demonstrasi, kelompok kerja, dan tanya jawab. Metode yang efektif yaitu 

demonstrasi. Akan tetapi saat proses belajar kelompok tidak semua peserta 

didik aktif dalam menyampaikan pendapatnya, sehingga hanya peserta 
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didik yang aktif paling terlihat mencolok dibandingkan dengan peserta 

didik yang lainnya. 

5.1.4 Media pembelajaran, perangkat komputer untuk alat praktek, media visual 

seperti brosur, poster, pamfhlet, dll yang digunakan sebagai contoh bahan 

materi pembelajaran, karena minim fasilitas media pembelajaran pada 

kursus komputer, sehingga dalam proses penyampaian bahan/materi 

pembelajaran tutor hanya menggunakan media yang disediakan kursus 

komputer saja,. Selain itu media buku dan modul software office yang 

digunakan tidak mengikuti perkembangan terbaru. 

5.1.5 Evaluasi pembelajaran, evaluasi formatif dilaksanakan setiap 

pembelajaran, dalam mengevaluasi pembelajaran menggunakan teknik tes  

dan non tes. Teknik tes digunakan tutor saat memberikan tugas kepada 

peserta didik, sedangkan teknik non tes dengan mengamati sebarapa besar 

materi/bahan pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh peserta 

didik. Sedangkan evaluasi sumatif dilakukan pada akhir semester 

dilakukan ujian semester untuk melihat kemampuan peserta didik selama 

satu semester tersebut dan untuk mengetahui hasil belajar selama kursus. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas disarankan : 

5.2.1. Penguasaan ranah psikomotorik oleh peserta didik hendaknya perlu 

ditingkatkan penguasaan ketrampilan. 
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5.2.2. Modul office hendaknya perlu ditambah, sehingga diharapkan peserta 

didik mendapat modul satu orang satu modul, sehingga peserta didik dapat 

belajar dengan masing-masing modul yang telah diterimanya. 

5.2.3. Diharapkan media audio dan audio fisual dilengkapi, mengingat media 

masih terbatas dengan hanya menggunakan media fisual saja. Perangkat 

komputer yang terbatas jumlahnya perlu ditambah. 

5.2.4. Tutor hendaknya perlu memperhatikan peserta didik, agar metode yang 

digunakan dapat membangkitkan partisipasi peserta didik sehingga 

diharapkan pembelajaran akan lebih hidup. 

5.2.5. Tutor diharapkan pengamatan dengan seksama pada saat evaluasi formatif. 

Tutor hendaknya juga mengevaluasi diri tentang penyampaian 

bahan/materi pembelajaran oleh tutor dalam proses pembelajaran dapat 

diterima oleh peserta didik dengan baik atau tidak. 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN  

PROSES PEMBELAJARAN KURSUS KOMPUTER PAKET OFFICE 

DI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN DEMAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokus Sub Fokus Unsur-unsur 

 

1. Proses   

Pembelaja

ran kursus 

komputer 

paket 

office  

 

1. Tujuan 

Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

2. Bahan/materi 

Pembelajaran 

   

 

 

 

3. Metode 

Pembelajaran 

 

 

4. Media 

Pembelajaran 

 

 

 

 

5. Evaluasi 

 

 

 

 

 

 Tujuan umum pembelajaran kursus komputer  

 Tujuan khusus pembelajaran kursus komputer. 

 Kompetensi kursus komputer meliputi :  

a. Dasar dari komputer. 

b. Aplikasi Microsoft office (word, excel, power 

point). 

 

1. Pengenalan perangkat komputer. 

2. Mengerti dan menggunakan aplikasi Microsoft 

office (word, excel, power point). 

3. Sumber bahan 

 

1. Metode dalam pembelajaran kursus komputer, 

seperti : ceramah, demonstrasi, kelompok kerja, 

tanya Jawab. 

 

1. Penggunaan media perangkat komputer 

2. Media pamflet, brosur, dll  

3. Kesesuaian dengan bahan pembelajaran 

4. Kemudahan dalam memahami bahan pembelajaran 

 

1. Evaluasi formatif 

2. Evaluasi sumatif 

3. Hasil belajar 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PEMBELAJARAN KURSUS KOMPUTER PAKET OFFICE 

DI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN DEMAK 

 

Pamong kursus komputer paket office 

 

 

A. IDENTITAS 

 

1. Nama    :  

2. Jenis kelamin  :  

3. Alamat   :  

4. Pendidikan Terakhir  :  

5. Umur    :  

6. Hari/ tanggal/ pukul  :  

 

B. PERTANYAAN 

 

1. Siapa sajakah yang menyusun program kegiatan atau kurikulum pembelajaran? 

2. Mengapa penentuan tujuan pendidikan harus dilaksanakan? 

3. Apa sajakah yang dilakukan oleh pamong dalam menyelenggarakan kursus ini? 

4. Bagaimana proses pada saat penyusunan program kegiatan? 

5. Pertimbangan apa sajakah yang dilakukan dalam penyusunan program? 

6. Mengapa penyusuan program kegiatan harus dilakukan? 

7. Apa tujuan pembelajaran ini? 

8. Siapakah yang ikut merumuskan tujuan ini? 

9. Menurut anda, bagaimanakah tujuan umum dan tujuan khusus dari pembelajaran kursus ? 

10. Bahan/materi apa yang diambil dalam melaksanakan pembelajaran? 

11. Darimana anda mendapat bahan/materi pembelajaran ini? 

12. Bagaimana bahan/materi yang digunakan? 

13. Dalam menentukan metode pembelajaran apakah anda ikut menentukan? 

14. Apakah anda berperan dalam menentukan penggunaan media pembelajaran? 

15. Evaluasi pembelajaran apakah yang dilakukan? 

16. Hambatan-hambatan apa saja yang dialami dalam pembelajaran kursus komputer ini? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PEMBELAJARAN KURSUS KOMPUTER PAKET OFFICE 

DI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN DEMAK 

 

 

Tutor/Instruktur kursus komputer paket office 

 

A. IDENTITAS 

 

1. Nama    :  

2. Jenis kelamin  :  

3. Alamat    :  

4. Pendidikan Terakhir  :  

5. Umur    :  

6. Hari/ tanggal/ pukul  :  

B. PERTANYAAN 

 

1. Dalam satu minggu ada berapa kali pertemuan? 

2. Dalam sekali petemuan berapa lama waktu pembelajaran kursus komputer dilaksanakan? 

3. Siapa saja yang menentukan waktu pelaksanaan tersebut? 

4. Apakah waktu yang ditentukan sudah efektif, jika belum, bagaimana cara mengatasinya? 

5. Apa saja kompetensi kursus komputer? 

6. Darimana bahan pembelajaran kursus komputer? 

7. Apa metode pembelajaran yang digunakan? 

8. Media pembelajaran apa yang digunakan? 

9. Bagaimana perencanaan pembelajaran kursus komputer? 

10. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran kursus komputer? 

11. Bagaimana evaluasi pembelajaran kursus komputer? 

12. Apakah evaluasi bisa menjadi tolak ukur keberhasilan pembelajaran kursus ini? 

13. Barapakah perbandingan antara teori dan praktek dalam pembelajaran? 

14. Apakah perbandingan tersebut sesuai dengan banyaknya materi yang akan disampaikan? 

15. Alat apa saja yang digunakan dalam proses pembelajaran? 
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16. Apakah alat-alat tersebut mendukung kelancaran proses pembelajaran kursus komputer? 

17. Hambatan yang dialami dalam proses pembelajaran kursus komputer? 

18. Bagaimanakah kemampuan komputer peserta kursus sebelum dan sesudah mengikuti 

kursus? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PEMBELAJARAN KURSUS KOMPUTER PAKET OFFICE 

DI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN DEMAK 

 

 

Peserta didik kursus komputer paket office 

 

A. IDENTITAS 

1. Nama    :  

2. Jenis kelamin  :  

3. Alamat   :  

4. Pendidikan Terakhir  :  

5. Umur    :  

6. Hari/ tanggal/ pukul  :  

 

B. PERTANYAAN 

1. Menurut anda, apa tujuan umum dan khusus anda mengikuti kursus komputer yang anda 

ikuti saat ini? 

2. Menurut anda, bagaimana fungsi dari pembelajaran kursus komputer? 

3. Bagaimana pendapat anda tentang bahan pembelajaran yang terdapat di kursus komputer 

ini? 

4. Bagaimana kesesuaian bahan dengan kompetensi yang disampaikan oleh tutor? 

5. Bagaimana sikap anda pada saat tutor menyampaikan dan menjelaskan materi? 

6. Menurut anda, pada saat proses pembelajaran tutor menggunakan metode apa? 

7. Bagaimana sikap anda saat belum memahami materi pada saat praktek? 

8. Bagaimana tanggapan anda tentang media pembelajaran yang digunakan tutor? 

9. Bagaimanakah tutor dalam membimbing dan mengarahkan peserta didik saat 

menggunakan media? 

10. Apakah pada setiap akhir pembelajaran dilakukan evaluasi? 

11. Evaluasi seperti apakah yang diberikan tutor? 

12. Bagaimana kualitas tutor pada kursus komputer ini? 

13. Selama mengikuti kursus komputer, bagaimana kemampuan  mengetik dengan berbagai 

jenis dan ukuran huruf? 
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14. Bagaimana kemampuan anda menggunakan fungsi toolbar? 

15. Bagaimana kemampuan menginsert gambar dan berbagai bentuk shapes (segiempat, oval, 

garis, panah, dll)? 

16. Bagaimana kemampuan membuat table pada lembar kerja? 

17. Bagaimanakah pengetahuan anda saat selesai mengikuti kursus komputer? 

18. Selama Saudara belajar kursus komputer di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Demak, 

apakah Saudara hadir menurut waktu yang ditetapkan? 

19. Bagaimana situasi lingkungan tempat kursus? 

20. Memadaikah tempat kursus komputer? 

21. Hambatan apa saja yang anda hadapi saat proses pembelajaran kursus komputer? 
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PEDOMAN OBSERVASI 

PROSES PEMBELAJARAN KURSUS KOMPUTER PAKET OFFICE 

DI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN DEMAK 

A Sarana Lingkungan Baik Cukup Kurang Ket 

 1. Ruang kursus 

2. Penerangan 

3. Sirkulasi udara 

4. Keramaian 

5. Taman 

6. MCK  

 

 

 

 

 

  

 

B Sarana Pembelajaran Baik Cukup Kurang Ket 

 1. Meja  

2. Kursi  

3. Papan Tulis  

4. Penghapus 

5. Spidol  

6. Jam  

7. Perangkat computer 

8. Printer 

9. Buku panduan praktek 

10. Software 

  

 

 

 

  

C Proses Pembelajaran Kursus 

Komputer Paket Office 

Baik Cukup Kurang Ket 



106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Perencanaan Pembelajaran 

a. Silabus 

 

b. RPP  

 

2. Pelaksanaan Pembelajaran 

a. Kegiatan pendahuluan  

 

b. Kegiatan inti 

 

c. Metode pembelajaran 

 

d. Penggunaan media 

 

e. Pelaksanaan evaluasi  

 

f. Kegiatan penutup 

 

3. Evaluasi Hasil Belajar 

a. Evaluasi formatif 

 

b. Evaluasi sumatif 

 

c. Tindak lanjut 
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HASIL WAWANCARA 

PEMBELAJARAN KURSUS KOMPUTER PAKET OFFICE 

DI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN DEMAK 

 

 

Pamong kursus komputer paket office 

 

A. IDENTITAS 

 

1. Nama    : Sri Astuti 

2. Jenis kelamin  : Perempuan 

3. Alamat    : Perum Wijaya Kusuma II Demak 

4. Pendidikan Terakhir  : Sarjana Pendidikan 

5. Umur    : 51 tahun 

6. Hari/ tanggal/ pukul  : Kamis / 29 september 2011 / 09.00 WIB 

 

B. PERTANYAAN 

 

1. Siapa sajakah yang menyusun program kegiatan atau kurikulum 

pembelajaran? 

Kurikulum nasional dari Diknas dan kurikulum lokal dari staf pengajar. 

2. Mengapa penentuan tujuan pendidikan harus dilaksanakan? 

Karena berkaitan dengan semua komponen pembelajaran, yang meliputi : 

tujuan, bahan/materi metode, media, dan evaluasi pebelajaran. Dengan 

demikian penentuan dirumuskan agar semua komponen pembelajaran dapat 

terlaksana dengan baik dan mampu memonitori jalanya pembelajaran agar 

sesuai dengan apa yag diinginkan walaupun tidak semua komponen 

pembelajaran itu berjalan mulus tanpa adanya hambatan-hambatan. 

3. Apa sajakah yang dilakukan oleh pamong dalam menyelenggarakan kursus 

ini? 

Menentukan kurikulum, menyusun jadwal pelajaran, dan menyesuaikan 

materi ajar. Alokasi perbandingan teori dengan praktek adalah 30% : 70%. 

4. Bagaimana proses pada saat penyusunan program kegiatan? 
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Melakukan penyesuaian program/revisi kurikulum dengan tetap berpedoman 

pada kurikulum nasional. 

5. Pertimbangan apa sajakah yang dilakukan dalam penyusunan program? 

Permintaan dari pasar/dunia kerja, kurikulum yang diperlukan pada saat itu. 

6. Mengapa penyusuan program kegiatan harus dilakukan? 

Sebagai pedoman atau acuan program kursus dan sebagai rencana 

pembelajaran pada periode pendidikan yang dimaksud. 

7. Apa tujuan pembelajaran ini? 

Tujuanya supaya peserta didik memiliki penguasaan pada ketampilan 

komputer dan program didalamnya, agar memeiliki nilai lebih pada saat 

mencari pekerjaan. 

8. Siapakah yang ikut merumuskan tujuan ini? 

Pimpinan bersama staf pengajar 

9. Menurut anda, bagaimanakah tujuan umum dan tujuan khusus dari 

pembelajaran kursus ? 

Tujuan umumnya yaitu peserta didik dapat menguasai program komputer 

yang diajarkan. Sedangkan tujuan khususnya yaitu peserta didik dapat 

mengoperasikan program word, excel, dan power point. 

10. Bahan/materi apa yang diambil dalam melaksanakan pembelajaran? 

Buku diklat dari dinas pendidikan yang sesuai dengan kurikulum nasional. 

11. Darimana anda mendapat bahan/materi pembelajaran ini? 

Merangkum dari berbagai sumber pustaka dan disesuaikan dengan kurikulum 

nasional. 

12. Bagaimana bahan/materi yang digunakan? 

Bahan/materi yang digunakan sangat sesuai dan dapat diajarkan dengan 

mudah serta dapat diterima oleh peserta didik. 

13. Dalam menentukan metode pembelajaran apakah anda ikut menentukan? 

Tidak, penentuan metode pembelajaran sepenuhnya dilakukan oleh tutor, 

karena tutor yang terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran, sehingga 

tutor yang lebih metahui tentang kondisi kegiatan pembelajaran pada saat 

proses pembelajaran berlangsung. 
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14. Apakah anda berperan dalam menentukan penggunaan media pembelajaran? 

Tidak, saya hanya menyediakan kebutuhan media yang akan digunakan oleh 

tutor. 

15. Evaluasi pembelajaran apakah yang dilakukan? 

Evaluasi formatif pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung yang 

dilakukan oleh tutor, dan evaluasi sumatif pada saat ujian akhir semester. 

16. Hambatan-hambatan apa saja yang dialami dalam pembelajaran kursus 

komputer ini? 

Alat praktek yang terbatas, sarana prasarana terbatas, waktu pembelajaran 

yang singkat. 
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HASIL WAWANCARA 

PROSES PEMBELAJARAN KURSUS KOMPUTER PAKET OFFICE 

DI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN DEMAK 

 

 

Tutor/Instruktur kursus komputer paket office 

 

A. IDENTITAS 

 

a. Nama    : Eko Puji Utami 

b. Jenis kelamin  : Perempuan 

c. Alamat    : Ds. Tempuran Rt.4/Rw.III Kec. Demak        

Kab.Demak 

d. Pendidikan Terakhir  : SMU/Sederajat 

e. Umur    : 23 tahun 

f. Hari/ tanggal/ pukul  : jum’at  / 30 September 2011 / 10.00 WIB 

 

B. PERTANYAAN 

 

1. Dalam satu minggu ada berapa kali pertemuan? 

2 kali pertemuan, setiap hari kamis dan jum’at. 

2. Dalam sekali petemuan berapa lama waktu pembelajaran kursus komputer 

dilaksanakan? 

+ 3 jam, 1 jam pelajaran 40 menit. 

3. Siapa saja yang menentukan waktu pelaksanaan tersebut? 

Pamong belajar, tutor/instruktur kursus, dan warga belajar. 

4. Apakah waktu yang ditentukan sudah efektif, jika belum, bagaimana cara 

mengatasinya? 

Belum, karena batasan waktu yang singkat tersebut, sehingga warga 

belajar dibagi secara berkelompok yang terdiri dari 4-6 warga belajar dan 

tiap kelompok menghabiskan waktu 1 jam pelajaran. Dengan begitu warga 

belajar mendapat bahan belajar yang sama dan efektif.  
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5. Apa saja kompetensi kursus komputer? 

 Mengerti dasar dari komputer 

 Mengenal dan mengunakan aplikasi komputer, seperti : Microsoft 

word, excel, dan power point. 

6. Darimana bahan pembelajaran kursus komputer? 

 Modul ICD2 kursus komputer dari SKB Demak 

 Buku-buku panduan 

 Internet 

7. Apa metode pembelajaran yang digunakan? 

 Ceramah 

 Demonstrasi 

 Kelompok kerja 

 Tanya jawab 

8. Media pembelajaran apa yang digunakan? 

Pada saat pembelajaran media yang digunakan yaitu peralatan praktek 

berupa perangkat komputer dan media fisual seperti brosur, pamphlet. 

Poster,dll sebagai contoh dalam penugasan dan praktek. 

9. Bagaimana perencanaan pembelajaran kursus komputer? 

Pembelajaran direncanakan dengan membuat pedoman RPP yang 

mengacu pada silabus kursus komputer, menentukan  tujuan pembelajaran, 

menyesuaikan bahan/materi dengan kompetensi kursus komputer, 

menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan, menggunakan 

media pembelajaran dan evaluasi pembelajaran yang dilakukan pada akhir 

pembelajaran dan mempersiapkan sarana prasarana pembelajaran. 
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10. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran kursus komputer? 

Pembelajaran dilaksanakan 2 kali dalam satu minggu dengan 

menyampaikan materi /bahan pembelajaran yang sudah ditentukan dan 

setiap pertemuan diadakan latihan-latihan teori dilanjutkan dengan tugas 

praktek. 

11. Bagaimana evaluasi pembelajaran kursus komputer? 

Evaluasi dilaksanakan setiap pembelajaran, dengan mengamati sebarapa 

besar materi/bahan pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh 

warga belajar, setiap akhir BAB materi/bahan pembelajaran diadakan 

tugas dengan tujuan mengamati apakah secara praktek warga balajar dapat 

menguasai materi/ bahan pembelajaran dengan baik dan benar. Pada akhir 

semester dilakukan ujian semester untuk meliht kemampuan peserta didik 

selama satu semester tersebut dan untuk nenentukan tindakan berikutnya 

kepada peserta didik. 

12. Apakah evaluasi bisa menjadi tolak ukur keberhasilan pembelajaran kursus 

ini? 

Bisa, karena evaluasi sebagai tolak ukur kemampuan warga balajar dalam 

manyerap materi yang diajarkan. 

13. Barapakah perbandingan antara teori dan praktek dalam pembelajaran? 

Perbandingan teori dengan praktek adalah 30% : 70%, Misal dalam satu 

kali pertemuan 1 jam pelajaran untuk teori dan 2 jam pelajaran untuk 

praktek. 

14. Apakah perbandingan tersebut sesuai dengan banyaknya materi yang akan 

disampaikan? 

Perbandingan tersebut dirasakan cukup disesuaikan banyaknya materi 

pembelajaran yang akan disampaikan. 

15. Alat apa saja yang digunakan dalam proses pembelajaran? 

 Papan tulis 
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 Modul 

 Buku panduan 

 Perangkat komputer 

 Printer 

16. Apakah alat-alat tersebut mendukung kelancaran proses pembelajaran 

kursus komputer? 

Iya, sangat mendukung. 

17. Hambatan yang dialami dalam proses pembelajaran kursus komputer? 

 Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki 

 Terbatasnya waktu pembalajaran 

 Terbatasnya kemampuan sumber daya yang ada 

18. Bagaimanakah kemampuan komputer peserta kursus sebelum dan sesudah 

mengikuti kursus? 

Warga belajar yang awalnya tidak menetahui tentang komputer setelah 

mengikuti kursus warga belajar mengenal komputer dan aplikasi-aplikasi 

yang dapat dimanfaatkan. 
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HASIL WAWANCARA 

PROSES PEMBELAJARAN KURSUS KOMPUTER PAKET OFFICE 

DI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN DEMAK 

 

 

Peserta didik kursus komputer paket office 

A. IDENTITAS 

 

1. Nama    : Sri Alfiatun 

2. Jenis kelamin  : Perempuan 

3. Alamat   : Jatimulyo Kec. Bonang Kab. Demak 

4. Pendidikan Terakhir  : MTS N Bonang 

5. Umur    : 16 tahun 

6. Hari/ tanggal/ pukul  : kamis / 6 Oktober 2011 / 09.00 WIB 

B. PERTANYAAN 

 

1. Menurut anda, apa tujuan umum dan khusus anda mengikuti kursus 

komputer yang anda ikuti saat ini? 

Menurut saya tujuan umumnya adalah untuk memperoleh bekal 

ketrampilan mengoperasikan komputer, sedangkan khususnya 

memperoleh ketrampilan komputer sebagai modal untuk ditrima bekerja. 

2. Menurut anda, bagaimana fungsi dari pembelajaran kursus komputer? 

Menurut saya, sebagai tempat memperoleh ketrampilan mengoperasikan 

komputer. 

3. Bagaimana pendapat anda tentang bahan pembelajaran yang terdapat di 

kursus komputer ini? 

Menurut saya jumlah buku kurang, sehingga hanya menggunakan buku 

pedoman dari SKB saja. 

4. Bagaimana kesesuaian bahan dengan kompetensi yang disampaikan oleh 

tutor? 

Sesuai, karena buku pedoman tidak melenceng dari materi yang 

disampaikan tutor. 

5. Bagaimana sikap anda pada saat tutor menyampaikan dan menjelaskan 

materi? 

Saya memperhatikan, karena saya ingin cepat bisa komputer. 

6. Menurut anda, pada saat proses pembelajaran tutor menggunakan metode 

apa? 

Macam-macam seperti : ceramah, tanya jawab, penugasan, demonstrasi 

pada praktek. 
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7. Bagaimana sikap anda saat belum memahami materi pada saat praktek? 

Saya langsung bertanya pada tutor tentang hal yang sukar saya pahami. 

8. Bagaimana tanggapan anda tentang media pembelajaran yang digunakan 

tutor? 

Media yang digunakan cukup baik sesuai dengan materi yang 

disampaikan. 

9. Bagaimanakah tutor dalam membimbing dan mengarahkan peserta didik 

saat menggunakan media? 

Tutor mengarahkan peserta didik apabila ada kesulitan. 

10. Apakah pada setiap akhir pembelajaran dilakukan evaluasi? 

Iya, tutor memberikan tugas praktek 

11. Evaluasi seperti apakah yang diberikan tutor? 

Memberikan soal latihan dan praktek langsung. 

12. Bagaimana kualitas tutor pada kursus komputer ini? 

Kualitas tutor sangat bagus karena dapat memberikan materi agar mudah 

saya pahami. 

13. Selama mengikuti kursus komputer, bagaimana kemampuan  mengetik 

dengan berbagai jenis dan ukuran huruf? 

Cukup bisa, walau belum begitu lancar. 

14. Bagaimana kemampuan anda menggunakan fungsi toolbar? 

Hanya mampu menggunakan fungsi toolbar yang sering digunakan pada 

lembar kerja. 

15. Bagaimana kemampuan menginsert gambar dan berbagai bentuk shapes 

(segiempat, oval, garis, panah, dll)? 

Bisa, karena mudah dipahami 

16. Bagaimana kemampuan membuat table pada lembar kerja? 

Cukup sulit, karena terdapat berbagai rumus yang sukar dihafalkan dalam 

mengisi tabel. 

17. Bagaimanakah pengetahuan anda saat selesai mengikuti kursus komputer? 

Pengetahuan yang saya dapat yaitu mengetahuai dasar komputer, aplikasi 

Microsoft word, excel, power poin, dll. 

18. Selama Saudara belajar kursus komputer di Sanggar Kegiatan Belajar 

Kabupaten Demak, apakah Saudara hadir menurut waktu yang ditetapkan? 

Selalu hadir tepat waktu karena saya tidak mau tertinggal materi pelajaran. 

19. Bagaimana situasi lingkungan tempat kursus? 

Situasi lingkungan cukup baik, namun terkadang terganggu oleh suara 

kendaraan yang keras. 

20. Memadaikah tempat kursus komputer? 

Cukup memadai, walau terbatas fasilitas sarana dan prasarana. 

21. Hambatan apa saja yang anda hadapi saat proses pembelajaran kursus 

komputer? 

22. Terbatas perangkat komputer, jam praktek yang singkat, lingkungan yang 

bising. 
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HASIL WAWANCARA 

PROSES PEMBELAJARAN KURSUS KOMPUTER PAKET OFFICE 

DI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN DEMAK 

 

Peserta didik kursus komputer paket office 

A. IDENTITAS 

 

1. Nama    : Muhamad Saifudin 

2. Jenis kelamin  : Laki-laki 

3. Alamat   : Jl. Kamboja Rt. 08/Rw. VI 

4. Pendidikan Terakhir  : SMP N 5 Demak 

5. Umur    : 17 tahun 

6. Hari/ tanggal/ pukul  : Jum’at / 7 Oktober 2011 / 09.30 WIB 

B. PERTANYAAN 

 

1. Menurut anda, apa tujuan umum dan khusus anda mengikuti kursus 

komputer yang anda ikuti saat ini? 

Menurut saya tujuan umumnya itu memperoleh ketrampilan 

mengoperasikan komputer, sedangkan khususnya memperoleh 

ketrampilan komputer sebagai modal untuk bekerja. 

2. Menurut anda, bagaimana fungsi dari pembelajaran kursus komputer? 

Menurut saya, sebagai sarana belajar ketrampilan mengoperasikan 

komputer. 

3. Bagaimana pendapat anda tentang bahan pembelajaran yang terdapat di 

kursus komputer ini? 

Menurut saya  

4. Bagaimana kesesuaian bahan dengan kompetensi yang disampaikan oleh 

tutor? 

Sesuai, karena ada buku panduan. 

5. Bagaimana sikap anda pada saat tutor menyampaikan dan menjelaskan 

materi? 

Saya diam dan mendengarkan tutor bicara 

6. Menurut anda, pada saat proses pembelajaran tutor menggunakan metode 

apa? 

Tidak tentu kadang menggunakan metode ceramah dan tanya jawab 

7. Bagaimana sikap anda saat belum memahami materi pada saat praktek? 

Jika belum pahan saya bertanya pada teman sebelah saya. 

8. Bagaimana tanggapan anda tentang media pembelajaran yang digunakan 

tutor? 
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Media cukup baik sesuai dengan materi yang disampaikan oleh tutor. 

9. Bagaimanakah tutor dalam membimbing dan mengarahkan peserta didik 

saat menggunakan media? 

Tutor menggunakan media sebagai contoh untuk peserta didik. 

10. Apakah pada setiap akhir pembelajaran dilakukan evaluasi? 

Iya, tutor menyuruh mempraktekan materi yang disampaikan. 

11. Evaluasi seperti apakah yang diberikan tutor? 

Memberikan latihan dan praktek komputer langsung. 

12. Bagaimana kualitas tutor pada kursus komputer ini? 

Kualitas tutor baik, penyampaian materi mudah saya pahami. 

13. Selama mengikuti kursus komputer, bagaimana kemampuan  mengetik 

dengan berbagai jenis dan ukuran huruf? 

Cukup bisa, walau belum begitu lancar. 

14. Bagaimana kemampuan anda menggunakan fungsi toolbar? 

Mampu menggunakan fungsi toolbar, meski belum semua fungsi saya 

bisa. 

15. Bagaimana kemampuan menginsert gambar dan berbagai bentuk shapes 

(segiempat, oval, garis, panah, dll)? 

Bisa, tapi dalam mengatur kembali sesuai keinginan masih belum lancar. 

16. Bagaimana kemampuan membuat table pada lembar kerja? 

Cukup bisa, meski sedikit lebih lama. 

17. Bagaimanakah pengetahuan anda saat selesai mengikuti kursus komputer? 

Saya dapat mengetahui komputer komputer, memahami Microsoft word, 

excel, power point, dll. 

18. Selama Saudara belajar kursus komputer di Sanggar Kegiatan Belajar 

Kabupaten Demak, apakah Saudara hadir menurut waktu yang ditetapkan? 

Belum tentu, karena jauh dari rumah. 

19. Bagaimana situasi lingkungan tempat kursus? 

Situasi lingkungan cukup baik, karena berada di lingkungan persekolahan. 

20. Memadaikah tempat kursus komputer? 

Cukup memadai, karena bisa praktek langsung. 

21. Hambatan apa saja yang anda hadapi saat proses pembelajaran kursus 

komputer? 

Terbatas perangkat komputer, kurang lama waktu praktek. 
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HASIL WAWANCARA 

 PROSES PEMBELAJARAN KURSUS KOMPUTER PAKET OFFICE 

DI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN DEMAK 

 

 

Peserta didik kursus komputer paket office 

 

A. IDENTITAS 

 

1. Nama    : Ratna Ayu Candraningrum 

2. Jenis kelamin  : Perempuan 

3. Alamat   : Ds. Sumberrejo Kec. Bonang Kab. Demak 

4. Pendidikan Terakhir  : SMP N 1 Karangtengah 

5. Umur    : 16 tahun 

6. Hari/ tanggal/ pukul  : kamis / 6 Oktober 2011 / 10.00 WIB 

B. PERTANYAAN 

 

1. Menurut anda, apa tujuan umum dan khusus anda mengikuti kursus 

komputer yang anda ikuti saat ini? 

Menurut saya tujuan umumnya bisa mengoperasikan komputer, sedangkan 

khususnya memperoleh ketrampilan tambahan dalam bekerja. 

2. Menurut anda, bagaimana fungsi dari pembelajaran kursus komputer? 

Sebagai tempat memperoleh ketrampilan mengoperasikan komputer. 

3. Bagaimana pendapat anda tentang bahan pembelajaran yang terdapat di 

kursus komputer ini? 

Bahan pembelajaran baik, karena sudah ada modul kursus komputer. 

4. Bagaimana kesesuaian bahan dengan kompetensi yang disampaikan oleh 

tutor? 

Sesuai, karena tutor menyampaikan bahan menyesuaikan kompetensi 

kursus komputer. 

5. Bagaimana sikap anda pada saat tutor menyampaikan dan menjelaskan 

materi? 

Saya memperhatikan, kadang disuruh sambil mempraktekan. 

6. Menurut anda, pada saat proses pembelajaran tutor menggunakan metode 

apa? 

Ceramah, tanya jawab, demonstrasi pada praktek. 

7. Bagaimana sikap anda saat belum memahami materi pada saat praktek? 

Saya bertanya kembali kepada tutor. 
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8. Bagaimana tanggapan anda tentang media pembelajaran yang digunakan 

tutor? 

Media yang digunakan cukup baik sesuai dengan materi yang 

disampaikan. 

9. Bagaimanakah tutor dalam membimbing dan mengarahkan peserta didik 

saat menggunakan media? 

Tutor mengajari dengan seksama cara memanfaatkan media yang ada. 

10. Apakah pada setiap akhir pembelajaran dilakukan evaluasi? 

Iya, tutor menyuruh praktek materi yang telah disampaikan. 

11. Evaluasi seperti apakah yang diberikan tutor? 

Evaluasi tugas dan praktek. 

12. Bagaimana kualitas tutor pada kursus komputer ini? 

Kualitas tutor baik, karena ramah dan sabar dalam membimbing saya. 

13. Selama mengikuti kursus komputer, bagaimana kemampuan  mengetik 

dengan berbagai jenis dan ukuran huruf? 

Bisa, karena mudah tapi masih pakai sebelas jari,hehe. 

14. Bagaimana kemampuan anda menggunakan fungsi toolbar? 

Hanya bisa menggunakan fungsi toolbar tertentu saja. 

15. Bagaimana kemampuan menginsert gambar dan berbagai bentuk shapes 

(segiempat, oval, garis, panah, dll)? 

Bisa, karena mudah dipahami 

16. Bagaimana kemampuan membuat table pada lembar kerja? 

Cukup bisa, tapi belum lancar. 

17. Bagaimanakah pengetahuan anda saat selesai mengikuti kursus komputer? 

Pengetahuan yang saya dapat yaitu bisa komputer, meggunakan Microsoft 

word, excel, power poin, dll. 

18. Selama Saudara belajar kursus komputer di Sanggar Kegiatan Belajar 

Kabupaten Demak, apakah Saudara hadir menurut waktu yang ditetapkan? 

Selalu hadir tepat waktu karena saya tidak mau tertinggal materi pelajaran. 

19. Bagaimana situasi lingkungan tempat kursus? 

Situasi lingkungan cukup baik, nyaman untuk belajar. 

20. Memadaikah tempat kursus komputer? 

Cukup memadai, karena sarana praktek kurang. 

21. Hambatan apa saja yang anda hadapi saat proses pembelajaran kursus 

komputer? 

Perangkat komputer kurang, waktu praktek singkat. 
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HASIL WAWANCARA 

PROSES PEMBELAJARAN KURSUS KOMPUTER PAKET OFFICE 

DI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN DEMAK 

 

 

Peserta didik kursus komputer paket office 

A. IDENTITAS 

 

1. Nama    : Masrokan 

2. Jenis kelamin  : Laki-laki 

3. Alamat   : Ds. Donorejo  Rt. 02/Rw. I 

4. Pendidikan Terakhir  : SMP Sultan Fattah Demak 

5. Umur    :17 tahun 

6. Hari/ tanggal/ pukul  : Jum’at / 7 Oktober 2011 / 10.15 WIB 

B. PERTANYAAN 

 

1. Menurut anda, apa tujuan umum dan khusus anda mengikuti kursus 

komputer yang anda ikuti saat ini? 

Menurut saya tujuan umumnya adalah untuk dapat mengoperasikan 

komputer, sedangkan khususnya bisa menggunakan komputer dalam 

bekerja. 

2. Menurut anda, bagaimana fungsi dari pembelajaran kursus komputer? 

Menurut saya, menyampaikan materi kursus komputer. 

3. Bagaimana pendapat anda tentang bahan pembelajaran yang terdapat di 

kursus komputer ini? 

Baik, menggunakan buku pedoman kursus komputer. 

4. Bagaimana kesesuaian bahan dengan kompetensi yang disampaikan oleh 

tutor? 

Sesuai, karena menggunakan buku pedoman komputer. 

5. Bagaimana sikap anda pada saat tutor menyampaikan dan menjelaskan 

materi? 

Saya memperhaikan dengan baik. 

6. Menurut anda, pada saat proses pembelajaran tutor menggunakan metode 

apa? 

Menurut saya, metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi, dan praktek. 

7. Bagaimana sikap anda saat belum memahami materi pada saat praktek? 

Saya bertanya kepada teman dulu baru kepada tutor. 

8. Bagaimana tanggapan anda tentang media pembelajaran yang digunakan 

tutor? 
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Media yang digunakan cukup baik sesuai dengan materi yang 

disampaikan. 

9. Bagaimanakah tutor dalam membimbing dan mengarahkan peserta didik 

saat menggunakan media? 

Tutor mengarahkan peserta didik apabila ada kesulitan. 

10. Apakah pada setiap akhir pembelajaran dilakukan evaluasi? 

Iya, tutor memberikan tugas latihan. 

11. Evaluasi seperti apakah yang diberikan tutor? 

Tugas latihan dan praktek. 

12. Bagaimana kualitas tutor pada kursus komputer ini? 

Kualitas tutor baik karena dalam menyampaikan materi mudah saya 

pahami. 

13. Selama mengikuti kursus komputer, bagaimana kemampuan  mengetik 

dengan berbagai jenis dan ukuran huruf? 

Cukup bisa, tapi belum lancar. 

14. Bagaimana kemampuan anda menggunakan fungsi toolbar? 

Belum, karena lupa fungsi masing-masing toolbar. 

15. Bagaimana kemampuan menginsert gambar dan berbagai bentuk shapes 

(segiempat, oval, garis, panah, dll)? 

Bisa, tapi belum lancar. 

16. Bagaimana kemampuan membuat table pada lembar kerja? 

Cukup sulit, karena rumit caranya. 

17. Bagaimanakah pengetahuan anda saat selesai mengikuti kursus komputer? 

Pengetahuan yang saya dapat adalah menjalankan komputer, membuat 

dokumen dengan Microsoft word, excel, power poin, dll. 

18. Selama Saudara belajar kursus komputer di Sanggar Kegiatan Belajar 

Kabupaten Demak, apakah Saudara hadir menurut waktu yang ditetapkan? 

Tidak tentu, karena kadang  bangun kesiangan. 

19. Bagaimana situasi lingkungan tempat kursus? 

Situasi lingkungan cukup baik. 

20. Memadaikah tempat kursus komputer? 

Cukup memadai, walau terbatas sarana dan prasarana. 

21. Hambatan apa saja yang anda hadapi saat proses pembelajaran kursus 

komputer? 

Terbatas perangkat komputer, waktu yang singkat, sering lupa materinya. 
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HASIL OBSERVASI 

PROSES PEMBELAJARAN KURSUS KOMPUTER PAKET OFFICE 

DI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN DEMAK 

 

A Sarana Lingkungan Baik Cukup Kurang Ket 

  

7. Ruang kursus 

8. Penerangan 

9. Sirkulasi udara 

10. Keramaian 

11. Taman 

12. MCK  

 

V 

 

V 

 

V 

V 

 

 

V 

 

V 

  

Berukuran 5 m  x 6 m 

4 buah lampu 

Jendela dan kipas angin 

Dekat jalan raya 

Di depan ruang kursus 

2 buah MCK 

B Sarana Pembelajaran Baik Cukup Kurang Ket 

 11. Meja  

12. Kursi  

13. Papan Tulis  

14. Penghapus 

15. Spidol  

16. Jam  

17. Perangkat computer 

18. Printer 

19. Buku panduan praktek 

20. Software 

V 

V 

 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

 

 

 

V 

 

 

 

 

 

V 

 Meja 10 buah 

16  buah 

1 buah dari triplek 

1 buah 

2 buah 

1 buah 

8 Perangkat komputer 

1 buah 

Modul office 

Microsoft office 2003 

C Proses Pembelajaran Kursus 

Komputer Paket Office 

Baik Cukup Kurang Ket 
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1. Perencanaan Pembelajaran 

c. Silabus 

 

d. RPP  

 

7. Pelaksanaan Pembelajaran 

g. Kegiatan pendahuluan  

 

h. Kegiatan inti 

 

i. Metode pembelajaran 

 

 

j. Penggunaan media 

 

k. Pelaksanaan evaluasi  

 

l. Kegiatan penutup 

 

8. Evaluasi Hasil Belajar 

d. Evaluasi formatif 

 

 

e. Evaluasi sumatif 

 

f. Tindak lanjut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

V 

 

V 

 

 

V 

 

V 

 

 

V 

 

 

 

V 

 

 

V 

 

V 

 

 

  

 

Kompetensi kursus 

komputer 

Mengacu pada silabus 

 

 

Mengingat kembali 

materi sebelumnya 

Menyampaikan materi 

pembelajaran 

Menggunakan metode 

demonstrasi dan 

kelompok kerja 

Menggunakan media 

visual sebagai contoh 

Mempraktekan materi 

yang telah disampaikan 

Menyimpulkan materi 

yang disampikan 

 

Dilksanakan pada tiap 

akhir BAB materi 

pembelajaran 

Dilaksanakan tiap akhir 

semester 

Mengulas materi yang 

belum dipahami 
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Dokumentasi Gamabar 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tempat Kursus Komputer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang Kursus Komputer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarana Praktek Kursus Komputer 
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Sarana Praktek Komputer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peserta didik Melakukan Praktek 
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Tutor Membimbing Peserta Didik 

 


